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 معایب و محاسن مقالهٔ »روشنفکران و قدرت در فضای استبداد« 

 نوشتهٔ محمد ُمِحق  

 

وآگاه سیاسی محترم    هٔ مجرب روان تحت عنوان فوق مقالهٔ از قلم نویسند  ماه اگست سال   ۳۰بتاریخ  
  ۲۹ناگفته نماند که این مقاله بتاریخ  .  محمد ُمِحق در وبسایت وزین افغان جرمن آنالین منتشر گشت 

.  روان در وبسایت روزنامه هشت صبح بدون ذکر نام نویسنده نیزمنتشر گردیده است   اگست سال
تکیه بر علم و تجربه داشته است، اما  در این مقاله نیز همچو نوشته های قبلی اش بیشتر  موصوف  

شاعربزرگ و نامدارکشور    از دیده شدن   وی آنچه ماهیت این نوشته را مخدوش میسازد همانا استنباط  
که »بحث های تندی را در شبکه های اجتماعی دامن  پیر محمد کاروان در کنار سراج الدین حقانی  

روشنفکر  ز رابطهٔ  عنوان  زیر  اخیر  قرن  نیم  در  که  کرد  تداعی  را  داغی  مباحث  و  قدرت  د  و 
 میشناختیم...(  

تروریستان جنگ    صفحهٔ فیسبوک   صحت وسقم این عکس که   اولً به آقای ُمِحق باید یادآور شد که  
آنرا منتشر کرده است    ( شمالی)افروز و جنگ طلب که هیچ تفاوتی با سایر تروریستان ندارند بنام  

 بائیست معلوم گردد.  
که    در دنیای تکنالوژی امروزی   آگاه امور مثل شما محترم محق نباید با نمایش یک عکس  اینکه  دوم

صوب مباحث داغ رابطهٔ روشنفکر و قدرت  نگردیده است موضوع را ب صحت و سقم آن نیز تایید  
شمالی    صفحهٔ فیسبوکبکشانید. در حالیکهٔ در واقعیت امراین موضوع به استثنأ یک خبر مضحکه در

مطرح بحث نبوده و  اصالً در مجامع روشنفکری و آگاهان امور    العمل انگشت شمار  با چند عکس
زیر  خدام منفور ترین چهره های وطنفروش  همه بخوبی میدانند که دشمنان مردم افغانستان با است 

نامهای بقایای شورای نظاریان به شمول پسر مسعود و لطیف پدرام پیوسته تالش دارند تامردم ما را  
زیر همین شعار کاذب پشتون و تاجک و شاعر پشتون و... بجان هم اندازند و نیک نام ترین انسانهای  

 این سرزمین را بدنام سازند. 
که اگر شما این مضحکهٔ ساخته و پرداختهٔ دشمنان اتحاد ملت افغان و تمامیت ارضی  سوم دیگر این

آنهم برای بدنامی شاعر وطندوست و مردم محور کشور را تردید نکردید  باز نشر و  کشور را   ،
 همرسانی اش جفای بزرگی است در حق وطندوستان واقعی. 
اروان نمونهٔ از شعرش را در اینجا بیان  برای معرفی فکر شاعر بزرگ و نامدار کشور پیر محمد ک

   میکنم: 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mirzada_a_maqale_roshanfeker_wa_qodrat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mirzada_a_maqale_roshanfeker_wa_qodrat.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 سپین لباس دۀ فرښتو ابلیس اغوستی، 

 .جاهالن وایي وارث د پیغمبر دی

 بیا یې کړی دی اودس د چا پهٔ وینو، 

 .چې خطاب ېې د وژنې پر منبر دی

  اقشار درس خوانده   ینه شور بختانه اتفاقات و حوادث پنج دههٔ اخیرکشور ما بخوبی میرساند که بیشتر
می  )روشنفکران(  که خود را  خاصتاً فعالین شبکه های اطالع رسانی    و نخبگان شقوق متنوع علوم

بدون در نظرداشت منافع علیای ملی آب به    ۲۰۲۱از سقوط نظام شاهی تا سقوط جمهوریت نامیدند  
ملی که حفظ  و روشن ساختن خطوط زرین منافع در عوض آگاهی دهی   آسیاب دشمنان وطن ریخته 

برای عامهٔ مردم و مشمولین قدرت زمینه ساز بی نظمی  ،نظم جامعه از اساسی ترین ارکان آن میباشد 
تا    –  ۱۹۷۹)و بی ثباتی در کشور بوده اند. در پهلوی انتشارات عدیدهٔ جنگ طلبانه پشاور پاکستان 

بمیان آمده  کنون( منحیث مؤثر ترین شیوه برای جهاد و مجاهد سازی که طالبان نیز در همان راستا  
بر علیه نظم نو پایی که در بیست    اند تا برنامه های ضد ملی تلویزیون طلوع برای توراندن مردم

ن میگرفت  جا سال اخیر داشت در جامعه برای خود جایی پایی باز میکرد و نمود های دیموکراسی  
گمراه کن نویسندگان  مقالت بیشمار  به همه اقدامات نا روا مخالف منافع ملی کشور دست یازیدند و 

 گفتاراست. این بی گمان  مصداق همچنان  در وبسایت هشت صبح نویس   مستعار
در  ، وزندگی بدون آزمون ارزش زیستن ندارد سقراط که میگفت:    تعقلرا از دید   روشنفکر اگر  بلی  

  مورد   رد مسئولیت اجتماعی شهروند روشنفکر با تعقل را برای نقد پدیدهٔ قدرت مطرح میکواقع او  
که    دانست   جامعهٔ بشری و تعقل فلسفی    اولین نمایندهٔ روشنفکریکنکاش قرار دهیم میتوان سقراط را

ان را تاریخ  چون امیل زول و دیگر  یا جستجو گران حقیقت و عدالت اجتماعی   رهروان فداکار فراوان 
به مفهوم مدرن که بر شالودهٔ نظام سرمایه  روشنفکراما    .جامعهٔ بشری در خاطرهٔ خویش حفظ دارد 

برعلیهٔ کلیه مناسبات جامعهٔ سنتی قرار گرفته  به بررسی بگیریم میبینیم که روشنفکر  سر برون کرد 
له های بشری بود دست  و برای استحکام نظام سرمایه که کارش استعمار جوامع بشری و استثمار کت

 . پس روشنفکر به این مفهوم پیوسته ابزار برای استحکام قدرت بوده است. یازید 
  است  در شرایط کشور ما که بیش از چهار دهه جنگ خانمان بر اندازو تباه کن را پشت سر گذاشته

مبارزهٔ بی امان در   از هر چیزی دیگر بیشتربر حکم منافع ملی  برای همهٔ ملت خاصتاً آگاهان امور
در شرایط تأمین نظم و ثبات  امر،  تحقق این    از. بعد ارد قطع جنگ و تأمین نظم و ثبات الویت د راه  

 . رسیدگی کرد  میتوان به سایر امور جامعه 
و  مفید پنداشته میشود تا آگاهان همردیف محترم ُمِحق آنهایی را که طبل جنگ و مقاومت می نوازند 

 مردم را به جدایی طلبی میشورانند به نقد گیرند و مردم را از دسایس شان آگاه سازند. 
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