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  ١٨/ ٠٣/ ٢٠٠٨                                                                             سيد محمدباقرمصباح زاده : نويسنده
 رئيس مرکز پژوهش های آفتاب

 
 بسم اهللا الرحمان الرحيم

 

 پيامی برای فرهنگيان و فرهيختگان افغان
 

 می سوزد، فرياد زنان و مردان و کودکان افغان که از يک سو قربانی تروريزم می شوند و ازسوی نفاقوطن در آتش 
 يکی به نام مردم ما را. ديگر آماج حمالت زمينی وهوايی نيروهای خارجی قرارمی گيرند، هيچ گوش شنوايی ندارد

آزادی و دموکراسی و ديگری به نام اسالم و شريعت به خاک و خون می کشند و هر دو از استقالل، تماميت ارضی و 
 !! دفاع از مردم افغانستان سخن می گويند

مقصران اصلی چنين وضعيتی چه کسانی هستند؟ مردم، خارجی ها يا رهبران و نخبگان افغان، اعم از سياستمداران، 
 ؟ ...نگيان، خبرنگاران، نويسندگان، مبلغان وفره

 
اين . بديهی است که همگان کم و بيش مسؤول اند، اما مردم خودشان آگاهانه به قتل و کشتار يکديگر نمی پردازند

رهبران و نخبگان واقعی يا ساختگی داخلی و متجاوزان خارجی هستند که آتش اختالف را در ميان مردم برافروخته و 
 .  به نام های مختلف به جان يکديگر می اندازندآن ها را

 
مردم افغانستان هيچ گاه با اراده آگاهانه خود عليه يکديگر نجنگيده اند و ما خوشبختانه به طور رسمی و آشکارا جنگ 

اين که برخی حکام ستمگر و گروه های سياسی غارتگر به خاطر حفظ قدرت . قومی و مذهبی در کشور خود نداشته ايم
مشروع شان به تصفيه خونين قومی و مذهبی دست زده اند، ربطی به مردم افغانستان ندارد و نبايد جنايت های آن ها نا

 . را به نام اين قوم يا آن قوم و اين مذهب و آن مذهب تبليغ کرد
 

 و چه پنهان خارجی ها را هم مقصر اصلی نبايد خواند، زيرا که هيچ خارجی نمی تواند بدون پوشش داخلی، چه عريان
 از سوی ديگر، همه کشورهای جهان و به خصوص کشورهای همسايه منافع سياسی، اقتصادی و امنيتی .دخالت نمايد

ين کشورها است که مدافع منافع خود بوده و نگذارند که در سطح منطقه ای و بين از هريکمتقابل دارند و اين برعهده 
 . المللی توازن منافع به ضررشان رقم بخورد

 
طبيعی است که برهم خوردن توازن و ثبات سياسی و امنيتی يک کشور، به ويژه در شرايط بحرانی، کشورهای ديگر از 

 . دور و نزديک را به خاطر منافع ملی شان به سوی مداخله آشکار و پنهان درآن کشور بحران زده سوق می دهد
 کننده يا مداخله شونده باشد که متأسفانه کشورما به دليل بنابراين، هر کشور به تناسب قدرت ملی خود می تواند مداخله

ضعف قدرت ملی ناشی از سه دهه بحران ازجمله کشورهای ناتوان است که ازعهده اداره امورخود بر نمی آيد و ميدان 
 . تاخت و تاز و بازيگری قدرت های خارجی قرارگرفته است

 
 ازسوی گروه های سياسی و قومی و نخبگان و فرهنگيان ما از در چنين وضعيتی، افکارعمومی آگاهانه و ناآگاهانه

در حقيقت انرژی و پتانسيل ملی به . اصل درد و شناسايی مقصران اصلی منحرف ساخته شده و غافل نگهداشته می شود
جای اين که صرف درمان دردها و بازسازی ساختارهای اجتماعی، سياسی، فکری و فرهنگی در جهت تقويت وحدت 

 . شود برای تخريب بيش از پيش اين ساختارها و عمق بخشيدن به اختالف ها هزينه می شودملی 
واقعيت اين است که مقصر اصلی وضعيت غم انگيز کشور از ابتدا تا کنون روشنفکران، فرهنگيان و نخبگان افغان بوده 

 : زير می توان برشمرد حو هستند که دليل آن را به شر
 

وژيک را در جامعه افغانستان به ويژه درميان جوانان و تحصيل يافتگان در سطوح تنش های فکری و ايدئول -١
تبليغ انديشه های کمونيستی، سکوالريستی، التقاطی . مختلف روشنفکران، نخبگان و فرهنگيان به وجود آوردند

، توسط همين و جزم انديشی مذهبی که با سنت های ملی و عقايد معتدل دينی مردم افغانستان سازگاری ندارند
آن ها انديشه های وارداتی شان را نه با شيوه های علمی و . گروه از نخبگان افغان صورت گرفته و می گيرد

آرام بلکه با هنجار شکنی و تبليغات سوء و خصمانه عليه گرايش های متفاوت، به خصوص گرايش های دينی 
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 تهمت و توطئه عليه يکديگر بر مردم تحميل و مذهبی که در جسم و جان مردم ريشه دارد و حتی با فحاشی،
 . کرده اند

بحرانی که منجر به بی ثباتی و تخريب ساختارهای سياسی و اداری افغانستان شد با . ايجاد بحران سياسی -٢
اين کودتا توسط روشنفکران و نخبگان کمونيست افغان صورت گرفت .  آغاز شد١٣٥٧کودتای هفتم ثور سال 
 . ی خارجی را در کشور ما فراهم ساختکه زمينه و دخالت ها

تنش های اجتماعی که از ديرباز مانع از گذر مردم افغانستان از مرحله عقب . ايجاد و تشديد تنش های اجتماعی -٣
 و قوام يافتن وحدت ملی شده اجتماعی زندگی اجتماعی يعنی مرحله قومی و قبيله ای به مرحله پيشرفته تر هماند

د شده و درسال ا نخبگان، مبلغان و قلم به دستان ازهرگرايش سياسی و فکری ايجاست توسط روشنفکران و
 . های اخيربه شدت دامن زده می شود

پس از سقوط رژيم کمونيستی و به خصوص در سال های اخير رسانه های مربوط به گروه ها و گرايش های 
که گويی با گلوله های آتشين و راکت های متفاوت فکری و سياسی چنان جنگ قومی و زبانی به راه انداخته اند 

شکی نيست که اين قلم های زهرآگين اگر فرصت يابند بار ديگر به گلوله . سهمگين به سوی يکديگر شليک می کنند
 . های آتشين بدل خواهند شد و خاکستر کابل را شديد تر از قبل به باد خواهند داد

 
توضيح ندارد که پای دخالت خارجی ها را در افغانستان نياز به . فراهم کردن زمينه های دخالت خارجی -٤

روشنفکران و نخبگان سياسی افغان از هر قوم و طايفه و از هر گرايش فکری از مسلمان گرفته تا کمونيست و 
 ديگری را مزدور و وابسته فالن سکوالر باز کردند، اما درجنگ تبليغاتی هريک خود را مستقل و ملی و

 .بخصوص اقليت های قومی و مذهبی را بيشترازديگران قربانی تهمت و اتهام می کنند. کشور معرفی می کنند
با وجود مطالب فوق الذکر، هدف آن نيست که فرهنگيان، فرهيختگان و نخبگان افغان بدون تفکيک هه به يک چوب زده 

ه ما فرهنگيان و فرهيختگان، آگاه و دلسوز و خدمتگذار به کشور و مردم داشته ايم شکی نيست ک. شده و محکوم شوند
در .  که قابل قدر هستند، وليکن اغلب آن ها به داليل متعدد نتوانستند آن نقش سازنده ای را که بايد ايفا می کردند ايفا کنند

نار جهان و در داخل کشور به قدر توان شان حال حاضر نيز فرهنگيان و فرهيختگان ارجمندی داريم که در گوشه و ک
 : تالش می کنند، اما اين تالش ها به دو دليل آن طوری که بايد مؤثر واقع نمی شوند

 
شان برای افغانستان و اسالم و مردم اين سرزمين می لب های فرهنگيان و فرهيختگان دلسوز با وجودی که ق -١

 و ديروزهان و منطقه و وضعيت سياسی و اجتماعی  تحت تأثير جو سياسی و اجتماعی حاکم بر ج،پدت
امروزافغانستان هنوزنتوانسته اند زنگارقبيله گرايی و فرقه گرايی را از دل خود بزدايند و خواسته يا ناخواسته 

درجهت اهداف قوم گرايان و فرقه گرايان قدم برمی دارند، هرچند شعارضد قبيله گرايی و غيرفرقه ای می 
 . دهند

 
ن و فرهيختگان صاحب رسانه، به خصوص دارندگان سايت ها، و بالگها و نشريات چاپی مسؤوالنه فرهنگيا -٢

به جای اطالع رسانی سالم و جهت دار در راستای وحدت ملی و دينی و انسجام سياسی و . عمل نمی کنند
ی، قومی،  و مطرح شدن با درج مقاالت و نوشته های زهرآگين به جنگ سياسشهرتفرهنگی، به خاطر کسب 

ملی و منعکس های شان اين کار ظاهرًا به اين بهانه صورت می گيرد که رسانه . زبانی و مذهبی دامن می زنند
 اينف برانگيز و گمراه کننده کننده سليقه های مختلف فکری و سياسی معرفی شود، اما از پيامدهای اختال

 . کارغفلت می شود
 

 !هموطن فرهيخته
  

 ن را برابر و برادر می دانيد، شما که مردم افغانستا
 شما که منافع ملی را قربانی منافع قومی و باندی نمی کنيد، 

 شما که سلطه طلبی قومی و گروهی را منافع ملی نمی دانيد، 
 هستيد،شما که خواستارآزادی، پيشرفت و سربلندی افغانستان و مردم آن 

 . مور کشورتان هستيدت اجانب ازدور و نزديک دراداخالشما که خواستارقطع م
، تهمت، توطئه، اختالف و انحراف  خداوند به آن سوگند خورده است به کلمات و جمالت ناپاککهبياييد قلم مقدس را 

  !آلوده نسازيد
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  !بياييد به جنگ پشتون و غير پشتون خاتمه دهيد
  !فع شخصی مبارزه کنيدبياييد فداکارانه با عوامل اختالف برانگيز و حساسيت زای قومی و سياسی و منا

  !بياييد برمحور نمادهای مشترک ملی و دينی وحدت ملی را تقويت نماييد
 ... و بياييد

 
 !فرهيختگان، فرهنگيان و انديشمندان هموطن 

 
 ناپاکان و جاهالن تاريخ، فرهنگ و مردم افغانستان مسموم شوند؟ و نيش زبان تا کی اجازه می دهيد با زهر قلم 

  ؟ هيزم آتش جنگ و خونريزی را در ميان افغان ها فراهم کنند،ه می دهيد قلم های مسموم و زبان های نفاقتا کی اجاز
 کمونيست و سکوالر، متحجران مذهبی، متعصبان قومی، فرصت طلبان و فکرانتا کی اجازه می دهيد آشفته 

 سودجويی خود نمايند؟  مردم مظلوم و محروم ما را قربانی آشفته فکری، تحجر، تعصب و ،سودجويان
 

 ! فرهنگيان و فرهيختگان عزيز
 

 ! خانم ها و آقايان
اگر تأمين صلح و امنيت، بازسازی اقتصادی و سياسی و نجات زنان و مردان بی گناه افغان از چنگال خونين تروريز و 

و بيان شما می تواند با از بين ماشين آدم کشی قدرت های مداخله گر غربی از عهده شما بر نمی آيد، مطمئن باشيد که قلم 
بردن تنش های سياسی و اجتماعی و تقويت وحدت ملی به بيداری مردم کمک نموده و آنان را از شر جنگ ساالران 

 .  نجات دهداعتبار افغانستانداخل و خارجی و غارتگران عزت، ثروت و
براساس يک پالتفرم مشترک اقدامات عملی همسو شدن قلم ها و بيان ها درجهت منافع ملی نيازبه گفتمان دارد تا 

  :در اين گفت و گو بايد بر سرچند مسأله اساسی ملی عالمانه، دلسوزانه و فداکارانه توافق شود. صورت بگيرد
 

 مسأله زبان  -١
 مسأله اقوام  -٢
 مذهب  -٣
 نمادهای مشترک ملی  -٤
 دخالت خارجی  -٥
 چگونگی استفاده از رسانه ها برای تقويت وحدت ملی  -٦
  . افغانستاندوستان و دشمنانشناسايی  -٧

 
بحث و گفت و گو در رابطه با مسائل فوق الذکر و سايرمسائل نيازبه حضور گرم فرهنگيان و فرهيختگان و مديران 

من به کسانی که عالقمند به چنين بحث و . مراکزفرهنگی، سايت ها و ساير رسانه ها درجلسات دوستانه حضوری دارد
دن به اهداف مشترک هستند، دعوت می کنم که نظريات و طرح های شان را برای ما گفت و گوی دوستانه جهت رسي

 و با تصميم گيری های بفرستند تا به ياری خدا بتوانيم به کمک هم نشستی را در داخل و يا خارج از کشور برگزار کنيم
 .انسانی و اسالمی مسووليت خود را در برابر خدا و مردم ادا نماييم

 
 وزنوروز تان پير

 
 

 


