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  روشنفکران افغانستاننقش

 رحوم استاد عزيزنعيم ازسايت افغان آسمائیمصاحبه با ميک 
 
 

 ميكنيد؟ ارزيابي چگونه اخير دهه چند جريان در را  افغانستان روشنفكران نقش شما   

       روشنفكر به نسبت را برداشتم ميخواهم بپردازم شما پرسش اين پاسخ به آه اين از قبل  
 باشد، داشته قرار بايد انديش تاريك مقابل صف در روشنفكر آه است واضح. نمآ اراإـه
 خود  زمان به نسبت ميخواهند  بلكه پذيرند، نمي را نوآوري  تنها نه آه آناني برابر در يعني
 بسته خشونت و بدبيني تعصب طنابهاي با را خود سراپاي اينان. آنند رجعت عقب به نيز
 روشنفكر بايد بررسي اين با. سازند دور خود از را نابهاط اين  نميخواهند وهيچ اند

 را آنچه و خشونت و تعصب  بدبيني، هرگونه از عاري و باشد وسيع ديد داراي برعكس
 و باشد داشته را مخالف نظر شنيدن تحمل و دارد روا نيز ديگران به پسندد مي خود به آه
 را آن شهامت بايدبا شود مغلوب يانــًااح اگـــر و آند مجادله  منطق سالح با آن برابر در

. باشد انديش تاريك به نسبت روشنفكر برتري شرط بايد قلم عفت و آالم عفت. بپذيرد
 .باشد داشته  توازن تفكر و احساسات بايد روشنفكر نهاد در آه اين همه از مهمتر

 به مدو و اول مشروطيت وجود در بيست قرن آغاز از روشنفكري جنبش افغانستان در
 جنبش  مؤفقيت  عدم علت. پيمود را وجذرهايي مد جنبش اين قرن درخالل و آمد حرآت
 بود  خارج از بيشتر آنها الهام منبع آه اين از بود عبارت افغانستان در روشنفكري هاي
 نفوذ زير هم يا و غرب ليبرال هاي مفكوره و جوان  ترآان تأثير زير  اينها . داخل به نسبت
 و  عيني شرايط داشت نظر در بدون را ها مفكوره اين و گرفتند قرار چپي هاي مفكوره
 درهرمرحله  بلكه نداد، نتيجه تنها نه آه آنند، پياده افغاني  جامعه در ميخواستند ذهني

 .آشانيد عقب به دهه چندين براي آشوررا

 ادند نشان از عوض  به اما ميدادند، قرار انتقاد مورد را خود زمان شرايط ما روشنفكران
 اين . ميماندند عاجز افغاني جامعه ذهني و عيني شرايط با متناسب و معقول و عملي راه

 يك تا نشد مؤفق  افغانستان معارف يي دوره هيچ در. بود ما معارف متوجه بيشتر  آوتاهي 
 آن دآتورين و ملي استقالل و افغاني  ناسيوناليزم بر آن خصوصيت آه را ملي ايديولوژي

 افغانستان  فرهنگ و تاريخ از و باشد، استوار انديشي آزاد و اسالم  مبين دين اساسات بر
 -خارج در چه و آشور داخل در چه -ما گان درسخوانده . نمايد ــهيارا و تدوين بگيرد،  الهام
 .آنند پياده افغانستان در را آن ميخواستند و گرفتند قرار مختلف آلتورهاي نفوذ تحت

 دهه طي آه ما روشنفكران آنعده ثور، هفت فاجعه از سپ خصوص به ،راخي دهه چند طي
 ملت  توقع و تصور از دور بودند، گر جلوه مبارز و پيشرو عناصر قيافت  در اساسي قانون

ــ   چپي افكار فريفته آه آناني. ندادند خوب امتحان  ـــ دهيم قرار استثناء را استثناء اآر ـ
 آن بر گذشته در آه را آنچه و آردند اشغال نشانده دست رژيم در را عالي مقامات ، بودند
 آن ازگذشته بيشتر مراتبه دهها  بلكه شدند، مرتكب خود تنها نه ميكردند، دراز انتقاد زبان
 .ميكردند وانمود وطنپرستي معيار را پرستي شوروي اينان. شدند مرتكب  را
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 برابر در تنها نه ، ميدادند قرار خويش شعار را وطنپرستي و نبودند چپگرا آه يي عده  آن
  آن  مدح  در نظم، به چه و نثر به چه شان اآثريت بلكه ، نمودند نه مبارزه دستنشانده رژيم
 در يا ميكردند مبارزه آمونيستي رژيم مقابل در دشوار شرايط آن در آه آناني و. زدند قلم

 !دار جوقه در هم يا و بودند زندان

 ، عمل آزادي و مطلوب شرايط از استفاده با تا دنشدن مؤفق بودند، خارج در آه يي عده آن
 سهم  شوروي، تجاوز برابر در افغانستان، ملت مبارزه وطني  و ملي صبغه سازماندهي در

 اين خالصه. بكشايند را مبارزه اين فرهنگي  و ديپلماسي و سياسي  جبهات و بگيرند مؤثر
 به اينان. نمايند تثبيت را يشخو موجوديت  المللي بين و ملي سويه به نتوانستند اينان آه

  متوجه را المللي بين  جامعه آه آن جاي
 براي ديگران  آه گرفتند قرار روندهاي تأثير زير خود  نمايند، افغانستان مبارزه  طبيعت

 .مينمودند تجويز  افغانستان
 و  فكر وحدت  ايجاد  جاي به خارج در ما روشنفكران  آه نمود اضافه بايد تأسف  آمال با

 و  لساني قومي،  نژادي، تفاوتهاي گذارند، مرهم آدورتها و دردها بر آه آن جاي هب ، عمل
 آن با و ندارند  و نداشتند را مخالفان صداي شنيدن تحمل تنها نه و ميزدنند دامن را مذهبي

 يگديگر برابر در قلم عفت از دور الفاظ اداي  با بلكه  رزمند، نمي منطق سالح با
 .نمايند مي آرايي صف

 تاريخ حساس بسيار مرحله اين در ما روشنفكران دهيم، قرار ء استثنا را، ء استثنا اگر
 .اند نداده خود از خوبي  امتحان ، افغانستان

 اند؟ شده مرتكب را بزرگي اشتباهات چه روشنفكران شما نظر به  

 آه مبگوي بايد آنهم با  گرديد، ارزيابي قبلي پاسخ در شما، پرسش اين اعظم قسمت   
 واپسگرايي و ارتجاعي حرآات براي را ميدان  آه بود دراين ما روشنفكران بزرگ اشتباه
 آه توانستند همسايه آشورهاي و ذيدخل منافع اشتباه اين نتيجه در. اند گذاشته گذاشته خالي
 .بنمايند منحرف اصلي مسير از را افغانستان مردم جهاد

 ؟ چيست اند آرده ايفا افغانستان در روشنفكران آه نقشي عمده عبرت و درس  
 لحظه اين در آه را افغانستان  ملت آرزومندي و توقع افغانستان  روشنفكران اآثريت 

 ساليان براي هم شايد و.  نساختند برآورده ، داشتند آنان از  آشور تاريخ بار مصيبت
 .نگردد فراموش ملت حافظه از يأس اين زيادي

 مطلوب   سمت در ميدهند  انجام روشنفكران اآنون آه آنچه يينها منتجه  شما نظر به   
 روشنفكران شما نظر به ، باشد معكوس  جهت در اگر و  ؟ آن معكوس جهت در يا و است

 بكنند؟ بايد آه نميكنند چه و بكنند نبايد آه ميكنند چه  افغانستان 
 عرض به مكررًا ، شد رسانيده عرض به قبلي پرسشهاي به پاسخ با آه آنچنان    
 مطلوب سمت در تنها نه ميدهند انجام ما روشنفكران آه آنچه نهايي  نتيجه : ميرسانم
 ما، سابق دولتمردان چه مسووليت اين در. ميكنند عمل آن مخالف سمت در  بلكه ، نيست
 شريك احقرالعباد  اين چه و ما، دستان به قلم چه ما، نظامي و سياسي هاي شخصيت چه
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 و است سخت تاريخ قضاوت-آنيم تبرإـه را خود گوناگون هاي بهانه با يمنميتوان و ميـباشيم
 . بيرحمانه

 :  از عبارتند  ميكردند بايد و اند نكرده روشنفكران آه را آنچه

  افغانستان؛ ملت مبارزه  آلتوري و ديپلوماسي سياسي، جبهات سازماندهي -

 سابق؛ شوروي اتحاد لوژيكايديو استعمار برابر در ملي ايديولوژي يك سازماندهي -

 . مخالفتها و دشمنيها رفع و آدورتها، بر گذاري مرهم -

 معضله براي را سوم و سالم راه و شوند يكدست و متحد خود آه اين جاي به روشنفكران
 تأثير  زير سازند، آن پذيرش به مجبور  را المللي بين  جامعه و آنند جستجو  افغانستان
 .ميكردند ارزيابي خود نفع به را افغانستان  سوال آه دگرفتن قرار خارجيي روندهاي

 ديد و درك به نظر هريك گرفت در التنظيمي بين  جنگهاي آه زماني جهاد از بعد دوره در
 روش صورت هيچ به اين آه ميكنند، هم هنوز و مينمودند جانبداري درگير جوانب از خود

 .نيست مطلوب

 براي نميتوانند آشور خارج و داخل در افغاني انديش سالم نيروهاي چرا شما نظر به  
 اآثريت  "  فعال حمايت آسب و بهتر فرداي سوي به راه گشايش و بحران از برونرفت
 به  پراگنده،  بالقوه نيروي يك از و يابند دست همكاري  و تفاهم به هم با ،  مردم " خاموش
  گردند؟ مبدل بالفعل بارز نيروي

 مسووليت اين در درسخوانده يك حيث به گرچه آه بگويم دباي پرسش اين ارتباط به   
 طي جهاد، آوان از هم اين با هستم، سرافگنده خويش وجدان نزد و ميدانم شريك را خود
 را افغانستان روشنفكران ها، مصاحبه طي و ها سخنراني طي ها، صحبت طي ها، نوشته
  در ما مردم مبارزه ملي صبغه سازماندهي بر و بودم ساخته شان  هاي مسووليت  متوجه
  تأآيد آن اسالمي صبغه پهلوي

 تفاوتي بي با افغاني، روشنفكران مختلف هاي حلقه در آرزو اين متأسفانه اّما،.  مينمودم 
 متحد   آه ميـكنـــم صــدا  ديگر يكبار وسيله  اين به و نيستم نوميد  هم اين با. شد روبرو
 داشته باور هم دل به آريم مي بيان زبان به آه  را آنچه و گرديم آواز  يك و مشت  يك شويم،
 پي يكي مخالف نيروهاي و شد خواهد  ما متوجه دنيا آه دارم  يقين من وقت آن.  باشيم

 . گرديد خواهند خنثي ديگري

 توفيق اهللا من و
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