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 ۲۲/۰۱/۲۰۱۸          حکيم روان
 

 افغان در قضاوت تاریخ« روشنفکر»
 

کشور باستانی ما افغانستان عزیز باهزاران سال تاریخ پراز فراز و نشیب خویش بعد از جنگ دوم جهانی مانند سایر 
کشور های جهان سوم از موج تباه کننده جنگ سرد در آمان نماند . اثرات جنگ سرد برای جهان سوم توأم با نفوذ 

 ل این کشورها پیام صادقانه با خود حمل نمی کرد . سیاسی و سیطره جویی شرق و غرب بود و متأسفانه برای مل
با درد و دریغ که جنگ سرد در افغانستان نسبت موقعیت جیو ستراتژیک آن به جنگ گرم تبدیل شد . لشکرکشی 

بخصوص ایاالت متده امریکا که طبق  اتحاد شوروی به افغانستان ثبات و توازن در جنوب آسیا را برهم زد و غرب
آقای برژینسکی اتحاد شوروی را در دام افغانستان افتیده دید ، بمثابه فرصت مناسب جبران شکست در  مشاور امنیتی

وروی و حکومت با هجوم تبلیغاتی بی سابقه ، یورش استخباراتی و سیل پول و اسلحه در برابر ش و ویتنام تلقی نمود
به امر تقویت داشته یکجا با متحدین خویش  دستتمام وسایل و امکانات  با و وارد کارزار خونین گردید افغانستان

نیل به اهداف تفوق طلبانه متوسل گردید . این گونه اقدامات تا جائي  ن وسیله برایبنیادگرایي اسالمی بمثابه مؤثرتری
حتی جانیان زندانی کشورهای اسالمی را بشرط رفتن با پاکستان و سهمگیری در جنگ علیه شوروی و  کهرسید 

  . روانه به اصطالح جهاد ساختند تحت قیادت عبداله عزام و اسامه بن الدن  نستان از زندانها آزاد ودولت افغا
ی این همه بدبختی و اصل یکی ازعوامل افغان که« روشنفکر»این است که درین گیرو دار خون آلود  ثرنکته قابل تأ

دالیل را از هر نوع و از هر طرف برای برأت خود دست و پا میکند ، و بار مالمتی را  براهین و،  میباشدتراژیدی 
میاندازد . در حالیکه هم کمونیسم و هم امپریالیسم برای رسیدن به اهداف شان  « امپریالیسم »و « کمونیسم »بدوش 

 افغان را وسیله ساختند . « روشنفکر»
معه سنتی، قبیلوی و عقب مانده است و متشکل از اقوام مختلف همگون و جامعه افغانی که از لحاظ ساختاری یک جا

اکثریت قاطع باشندگان کشور  ، داردآغازین و ابتدایي آن قرار ملت سازی در مراحل  –همخون است ،  پروسه دولت 
 ،ند ا بیسواد باشندگان کشور ٪۸۰بیشتر از  ه وبا ابتدایي ترین وسایل تولید مصروف زراعت و مالداری بود

به قله های شامخ ترقی و پیشرفت دست  آرمانگرایانه ، با افکار و ایدیالوژی های اروپایي میخواست« روشنفکر»
 زمینه پذیرش نداشتند . ی پیشرفتهدر اروپاحتی  یابد . افکار و ایدیالوژی های که 

را تشکیل  افغانستان ومشترک مردم دین اسالم که در تاروپود همه اقوام افغانستان ریشه عمیق دارد، مشخصه عمده  
مردم  بمنظور  و عقاید از دین افغان« روشنفکر » به وسیله  میدهد . غربیها و متحدین منطقوی شان با درک این مهم

« روشنفکر»و جلوگیری از نفوذ شوروی به حیث وسیله و افزار سیاسی استفاده نمودند . باز هم  برتری جویانهاهداف 
و با فعالیت های خرابکارانه ه تطبیق ارزوهای بیگانگان گردید وسیل کشور خود ، ظر داشت منافع ملیبدون در نافغان 

 قرار داد. حمالت خونین خویش مکتب ، شفاخانه ، پل و پلچک ، فابریکه و مزرعه و مردم بی دفاع کشور را آماج ،
گماشته شده افغان ، در بین « روشنفکر » از طریق  تا گردید  چانس طالیي میسر و ایران در ضمن برای پاکستان 

الیه های مختلف مهاجرین ، که در اثر سیاست های لجوجانه وماجراجویانه به این کشورها پناهنده شده بودند ، برای 
افغان « روشنفکر » پاکستان و ایران بخاطر اهداف آزمندانه شان باز هم زیرکانه  نفوذ شیطانی خویش استفاده نمایند 

نام و عنوان انجینر ، پروفیسور ، استاد ، مال و مولوی ، استخدام نمودند و باالترتیب تنظیم های هفتگانه و  را زیر
ملت افغان را به وسیله همین تنظیمها و جنگ  ، هشتگانه را با تمایالت قومی سمتی و زبانی بوجود آوردند تا در آینده

  فی مابین شان کامال از پا درآورد. دوامدار  های 
افغان در جهت پیشبرد اهداف شوم همسایگان و سیاست های برتری جویانه شرق « روشنفکر»مؤجز اینکه استخدام 

 و غرب بود که تراژیدی قرن و قربانی ملیونها انسان افغان را در پي داشت .
سیم افغانها با نامهای حتی شرق و غرب نیز با استفاده از امتیازات ، توزیع پول و اسلحه میان افغانها  در زمینه تق 

گوناگون و انداختن نفاق میان آنها هیچگونه کوتاهی نکردند. بزرگترین مصیبتی که شرق و غرب ماهرانه به مردم 
افغان بود .  استخدام افغانها در « روشنفکران»افغانستان به آرمغان آورد ، همانا انداختن تفرقه میان افغانها توسط 

 ری طلبانه و هژمونیستی شرق و غرب بود که قربانی ملیونها افغان را در پی داشت . جهت پیشبرد سیاست های برت
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افغان ، تراژیدی افغانها را باعث گردیده است . بدون شک « روشنفکر»خالصه اینکه مداخالت بیگانگان و خیانت 
 افغان به محاکمه تاریخ احضار گردد.« روشنفکر»و تردید باید 

از نظر این حقیر  ر عامیانه روشنفکر کسی است که خواندن و نوشتن را یاد داشته باشد . امابا پندا روشنفکر کیست ؟
که قانونمندی تکامل جامعه خود را  وشنفکر واقعی کسی استنسان است . رروشنفکر انسان آگاه و متعهد به منافع ا
هتر رهبری کند . روشنفکر کسی بسوی روشنی و آینده ب از تاریکی و ظلمت تشخیص دهد و بر مبنای آن جامعه را

است که از اسارت نفس خویش ) اژدهای درونی ( نجات یافته باشد و در فکر پر کردن جیب خود و خانواده و حزب 
و حلقه خاصی نباشد  و همه وقت در باره خیر عامه و مصالح انسان می اندیشد . روشنفکر کسی است که برای 

ه برون رفت از بن بست ها و بحرانها را دریافت کند . روشنفکر مقلد کورکورانه خوشبختی انسان تفکر ایجاد کند و را
فورمول های آماده شده نیست . روشنفکر دارای دیدگاه کاوشگرانه است و بر مبنای واقعیت های موجود و عینی 

بخاطر خیر  فکرروشن ، بلکه واقبین و پراگماتیست میباشدآرمانگرا و ایدالیست نیست  . روشنفکرقضاوت میکند 
با  واقعی را می پذیرد. روشنفکر شخصی ، گروپی و حزبی بزرگ ، مصالح عامه و منافع ملی، زیانهای ناچیز

 منی و انتقام گیری سازگار نیست .تعصب، کینه دشانحصار قدرت ، مطلقیت،استبداد، 
از جنگ چهل ساله از تریبون  افغان با استفاده از انارشی و ضعف های ناشی« روشنفکران » با درد و دریغ که 

حتی وابستگی به دشمنان « روشنفکران»ولسی جرگه به زهرپراگنی وتعصب ضد قومی می پردازند. بخشی از 
آی پاکستان و سپاه پاسداران ایران را پنهان نمی کنند ولی در قباء و عمامه روشنفکر خود را جا -اس-افغانستان آی

 زده اند .
آی -اس-دوران سیاه طالبی را نسبت به امروز ترجیح قایل اند و عمال جنگ طالب و آیما روشنفکرانی داریم که 

عینا موقف  «اشغال»ما در باره « روشنفکر»توجیه میکنند  «اشغال »پاکستان را علیه کشور و مردم ما زیر نام
-مان تروریستی آیموالنا فضل الرحمن ، موالنا اشرفی ، مفتی عبدالقوی ، عمران خان این جاسوسان رسمی ساز

 آی و خامنه ای رهبر رژیم فاشیستی آخوندی را دارند .-اس
بهترین ثبوت این ادعا اظهارات اخیرآقای حکمتیار مبنی بر عدم مداخله و عدم منفعت پاکستان در جنگ افغانستان  

ولی حکمتیار وفاداری است ، در حالیکه رهبران پاکستان آشکارا مداخالت خود را مبناء، منطق و استدالل میتراشند 
 خویش را باید به گونه ای به نمایش بگذارد تا باعث خوشنودی خاطر باداران تروریست پرورگردد. 

اظهارات رهبر مذهبی پیرصاحب سید حامد گیالنی در مورد رد ادعای حکومت افغانستان و ایاالت متحده امریکا در 
ن سناریو است . پیر صاحب خدا را پشت میکند و حقیقت اظهرمن زمینه پناهگاههای امن طالبان در پاکستان ، جز همی

آی غمخوار -اس-الشمس را انکار میکند تا بادار تروریست پرور را از انظار جهانیان پنهان سازد . پیرصاحب مانند آی
-اس-ند آیمردم است ، این پاکستان نه ، بلکی مردم افغانستان اند ، که یک و دیگر خود را میکشند . پیرصاحب مان

آی مردم افغانستان را تروریست و افغانستان را پناهگاه تروریستان میگوید ، چون دلش بر مردم افغانستان میسوزد ، 
 آخر صداقت و مسلمانی خوب چیز است ، چیزی که رهبران مسلمان نمای ما فاقد آن اند . چی مضحکه ایی ؟ 

اه آخوندهای ایرانی در مورد لشکر فاطمیون ) در واقع لشکر به همینگونه خوشخدمتی پرطمطراق آقای محقق به پیشگ
محرومان و مظلومان افغان ( که توسط رژیم فاشیستی آخوندی عوض پناه دادن ، خالف تمام اصول قبول شده بین 

خدا  المللی با استفاده از مجبوریت افغانها آنها را جبرا به دهن آژدهای جنگ دیگر گسیل میدارد ، ولی آقای محقق از
و خلق خدا هم حیا نمی کند و بخاطر خدمت به رژیم آخوندی هر آن حاضر است بر گلون خلق خود پا بگذارد تا 

 آسباب خوشنودی باداران ایرانی خود را فراهم سازد .
رهبر »همچنان وقتی آخوندهای ایرانی دولت افغانستان را نسبت مهار ساختن آبهای خود تهدید میکند ، حرفی بر زبان 

آقای پدرام نیست ولی در باب کلمه افغان با نفرت و کینه خاص خود حنجره پاره میکند و کلمات نامأنوس « تاجیکان
فاشیست ، مستبد، خائن و غیره را نثار قومی از اقوام افغان میکند تا باداران ایرانی اش بشنوند که تیر شان بخطا و 

 عبث نمی رود .
تما ګاندی ، فخر افغان پاچا خان ، نلسن ماندیال....و غیره نه داریم که به خاطر ما روشنفکرانی و رهبرانی چون مها

 آزادی انسان و منافع علیای انسانی اندیشه و تفکر کنند .
روشنفکر مجاهد و مسلمان نمای ما از مکیدن خون جامعه بی نفس ما می ترکد . پابرهنه دیروز و ملیونر امروز با 

مالکیت  ر و پررویيق مردم است ، با بی حیایی بی نظیسخن میگوید و حاکمیت را که حبی شرمی عام وتام از زور 
شخصی اعالم میکند . همانگونه که زمین ها و ملکیت های دولتی را غصب میکنند ، حاکمیت را نیز از مردم غصب 

م افغانستان بمثابه حق می کند . تمام غصب های را که تا اکنون انجام داده است باید از طرف حکومت مرکزی و مرد
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استثنایي عطامحمد نور یا جمعیت عطا نور شناخته شود، در غیر آن کشور را به تجزیه و جویهای روان خون تهدید 
ما در کنارش ایستاد است و در بهترین صورت بی تقاوت است و یا هم یاغی زورګو و حکومت « روشنفکر»میکند و 

 افغان !« روشنفکر»و واقعی  را همسان میدانند . این است چهره کره
در کمپائن انتخاباتی با اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا کمپائن کردند ، وقتی امتیاز مورد نظر شان را بدست « روشنفکر»

 به دشمنی علیه اشرف غنی و عبدهللا برخاست.با بی شرمی تمام نه آورد، 
دم بخون آغشته و هر دم شهید و قربانی افغانستان در برابر سرنوشت کشور ، مر، او  افغان «روشنفکر»به پندار 

حکومت افغانستان را دو « روشنفکر»هیچ مسؤلیت نه دارد. این مسؤلیت شخصا بدوش اشرف غنی و عبداله است . 
و جامعه وی با قدرت و اختیار یک نفر عادت کرده است ، شریک در قدرت را ابدا « روشنفکر»سره میخواند، آقای 

هیچ ، انتها پسندی و  افغان نیست . یا همه یا« روشنفکر»مکاری و احترام به مخالف در قاموس ه نمی پذیرد .
اینست درونمایه روشنفکری که با آب و تاب از   افغان است .« روشنفکر»جز اخالق و فرهنگ  عملافراطیت در

 تمدن و انسانیت حرف میزند
قانون اساسی نیست ، ولی تهدیدهای امپراطور بلخ و سایر استدالل میکند که پست ریاست اجرائیه در « روشنفکر»

تیکه داران قومی و مذهبی را در نظر نه می گیرند و ضمنا فراموش میکنند که باالخره بیشرین رای مردم را همین 
ن دو کاندید بدست آورده بودند ، اگر بتوانند در توافق و هماهنگی کار کنند، در حقیقت یک آغاز نیک برای آیندگا

»  ت مسالمت آمیز به امر بهبود امور مساعدت می کند .خواهد بود ، زندگی و تجارب بشری می آموزد که مخالف
در تاریخ  دو گروه با هم مخالف اولین حکومت خوشبختانه ، دشمن نیست .  ما باید بیاموزد که مخالف« روشنفکر 

تائج فوق العاده و خالف انتظار دست یافته است . همه اول به ن تجربه و آزمون با وجود مشکالت عدیده و  ما ،کشور
 باور داشتند که این حکومت بیشتر از چند ماه عمر نخواهد کرد .

مخالفت امر طبیعی است . مخالفت انگیزه برای تعمق و تحرک است . مخالفت معقول و با اهداف انسانی باعث  
 لف را صدمه میزند . پیشرفت و تکامل میگردد و مخالفت نا معقول اعتبار مخا

از انحصار قدرت اجتناب می ورزید و با سایر نیروهای افغان  ۱۳۵۷اگر حکومت های بعد ازقیام نظامی هفت ثور 
و سازمانهای سیاسی مجال فعالیت و مشارکت میداد ، بدون شک سرنوشت کشور و مردم به گونه دیگری رقم میخورد 

نتخابی و یک حزبی ، حکومت های یکدنده و مستبد به سوی حکومت . ما باید از حکومت های انحصاری ، غیر ا
 تک حزبی های انتخابی، با قاعده وسیع و مشارکتی گذار نمائیم . آن عده دوستانی که تا هنوز آثار نستالژی حکومت

ی اتخابدموکراتیک خلق در مغز شان باقی مانده است باید بدانند که هر حکومت انتخابی ولو با نواقص و عیوب انت
 باشد . بر مردم و کشور تحمیل شدهت که بزور سرنیزه همراه باشد بهتر از هر حکومتی اس

گلگون کفنان و هزاران شهید به هیچوجه انحصار قدرت و توتالیتاریسم را توجیه کرده نمی تواند. هزاران شهید را  
طالبان و مجاهدین هم دارند ، که همه این هزارها تراژیدی مشترک همه مردم کشور نامیده میشود . آفریدن  تراژیدی 

است و مهر لعنت تاریخ بر پیشانی شان حک گردیده است . افتخار نیست ، چنگیزخان و هتلرهم تراژیدی آفریده 
افتخار نصیب کسی است که کشور را از بحران جاری ، احتیاج و وابستگی نجات دهد . چپی ها و راستی ها کشور 

کجای بحران و تراژیدی افتخار است ؟ به باور من نه تنها جایی به  را بسوی بحران و عمق تراژیدی سوق داد .
 چپی و راستی است .« روشنفکر » فتخار باقی نمانده است ، بل سرافگندگی و شرمساری تاریخی نصیب غرور و ا

ان آنست و همه آنها باید در امورات کشوری اعم از گه این کشور هستی مشترک همه باشندما باالخره باید بیاموزیم ک
 سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرکت پررنگ داشته باشند . 

کومت وحدت ملی برهبری اشرف غنی با وجود مشکالت انبوه با حمایت افغانهای با احساس و آگاه و جامعه جهانی ، برخالف ح
ادعاهای مغرضین در جهت مشارکت و توسعه پایه های حکومت بر اساس شایسته ساالری با گامهای متین بسوی آینده بهتر در 

سی خالقانه خویش توانست ، طلسم شیطانی پاکستان را بمثابه تکیه گاه تروریسم حرکت است. اشرف غنی با سیاست ها و دیپلوما
بین الملی بشکند و متحد دروغین و منافق دیروز ایاالت متحده و همپیمانان را به انزوا و فشارهای بین المللی مواجه سازد. در 

ستان رهانید و کشور ما در حال تبدیل شدن به مرکز از وابستگی اقتصادی و تجارتی پاک خوشبختانه قسما عین حال افغانستان را
تجارت و تبادله کشورهای منطقه است . دور نیست که خورشید درخشان و تابنده صلح بر قله های شامخ هندوکش، پامیر، بابا 

طقه و جهان تبدیل و سلیمان بتابد و کشور صلحدوست ما به پل دوستی ، داد و ستد ، روابط متقابل ، اعتماد و احترام خلقهای من
 گردد .

وابسته ، خودپرست وغیر مسؤل  از نظر تیزبین تاریخ پنهان نیست . تاریخ گواه بر حال زار « روشنفکران»درین میان  نقش 
در حافظه خود ثبت و در حق ملت بخون آغشته خویش ، افغان را « روشنفکر»افغانهای مظلوم است و حافظه تاریخ جفاهای 

 نایاپ . تشاذقضاوت خود را در باره شان ، به نسل های آینده افغان جهت درس و عبرت به میراث خواهد گحفظ خواهد کرد و 
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