
.                                                  «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

   -----------------------------------  

         مقطع افغان دراینمسولیت وجدانی روشنفکران             

                        مشخص  ازتاریخ کشور                            
  مقاله نویس ،اگاه امریکایی روسی تبار مولف ، فیلسوفنوام چا مسکی :مدخل          

روشنفکرا ن مسولیت این »  :چنین میگوید ..صریح الهجه وریالست و دانشمند معاصر و

                                         « .ست  که بمردم راست گویند ودروغ را افشا نمایند ا

یمی   قد از فالسفه همی را  درجا معه با زی می نمایند ، نقش م همواره  روشنفکران      

وزیست شناسی ن را به ارتباط دولت ،دانش  ایشه های ش که اندازجمله افالطون وارسطو

نوام چامسکی » نند ما روشنفکران مدرننمودند  تا  میبیان ساختند ویا میشریک  با مردم

وکورنیل ویست «ر درپنسلوانیا امریکا امریکایی یهودروسی تبا"8291"متولدهفت دسمبر

 مورداعمالدرکه روشنفکرانی اندازدسته « امریکادراوکوالهما "8291"متولدجون سال»

توانمند شدن ظورنوبمسازندرمال می بهارا  واقیعت حقایق وو صاحبان قدرتوزورگویان 

الزم   صورت بهر  ولی .رسانی وروشنگری اند اطالع   مصروف جامعه  متوسط  قشر

وقت   و  نقش روشنفکر تغیر نموده  استزمان اکنون  با گذ شت وآن اینکه به تذکر است 

تعریف او    وبه  به بازنگری روشنفکر مسولیت های و نقش   ه ارتباطآن فرا رسیده تا ب

                                                                               درقرن جدید بپردازیم

ازآنکه به توضیح وتفصیل ومسولیت های روشنفکربپردازیم  درقدم نخست  بهتر ل قب      

کیست ؟اصطالح وواژه روشنفکر را میتوان یم که اوخواهد بود تاروشنفکررا تعریف نما 

ظرفیت وتوانایی  یاه در درجه اول  چه باداشتن حرفه وکسی ک »: این چنین تعریف کرد 

ولی این تعریف «  فردی  هوش وذکاوت خودرامورد استفاده قراردهد ویا آنرا بکار ببرد

،اما داردوسیع   یعنی طیف  شد هرچیزی با برای  تقریبا   میتواند   وتوصیف ازهوشمندی

که اطالق میشود  وذ کا وت  هوش به آنمی مرد ویا« م الناس عوا»نقطه نظر ازذکاوت 

  روشنفکر کسییا ازآن فراترو. باشدمتمرکز قتصادی وسیاسی  اجتماعی ایل  به مسابیشتر

خبری متمرکز  قابل انتشارویا ت موضوعا  باالی بیشتر خودرا  یشه  است که هوش واند

  تیوری (articulate)تبین و تدوینزد  و به قلمرو  تیوری  وایده با صرف تفکر ،در  سا

                                                 .بکاربیافتدآن باید  بشکل بالقوه  قعکه چگونه این تیوری دروابیا ند یشد  

ران را به سه اردوگاه مشخص  صنفبندی کروشنفاگاهان علمی و پژوهشگران معاصر    

 «.روشنفکران خصوصی» -دو.  «روشنفکران اجتماعی یا همگانی» – یک: نموده اند 

.                                                                       «فکران  دوپهلویی ویا مضعا فروشن» -سه

معموال  استادان وپروفیسوران  اجتماعی   روشنفکران:  روشنفکر اجتماعی کیست – یک



واندیشه های  تکه نظریا ومدرسین پوهنتونها وانستیتوت های علمی واکادمیک می باشند

های مصاحبه  خودرا  با ایراد لکچرها  ونوشتن مقاالت وکتاب ها ، تدویر کنفرانس ها ، 

 عین ومخاطبین  پیشکش وتقدیم می نمایندیویا به همه مستمرادیویی وتلویزونی به همگان 

یعنی   که این خود  یکی از اقدامات موثر وبهتر درجهت اطالع رسانی  به مردم میباشد ،

مصروف  اشاعه نظریات علمی واکادمیک  به مردم وبویژه به آنهایکه در ساحه اکادمیک

یک ایده های  اکادمهمچوعلم ودانش معاصرمیباشند وبوسیله این دانش آموزان ، گیریفرا

بلیمی که  این دسته ء ازروشنفکران  به آن مواجه ولی پرابه مردم واجتماع اشاعه میشود 

نسبت  به کمبود فرصت ها  که با ید اندیشه های شان  را  دربین  انبوهی  اند اینست  که 

نها  توسط دانش آموزان شا ن  ازمردم  مستقیما  پخش نمایند درعوض اکثر ا ند یشه های آ

اندیشه ها بشکل درست آن   این بعضا  ، مباحث علمی واکادمیکبا عدم درک همه جانبه از

این دانش  آموزان  اطالعات علمی  بهتر است گفته شود کهویا به مردم پیشکش نمیگردد 

که با موجودیت این کمی وکاستی آنهایکه درساحه  بهتر افاده کرده نمیتوانندکسب شده را 

مسایل اجتماعی و اقتصا دی  وسیاسی  مصروف  اند  به نسبت عدم معلومات درست از 

وپرابلم   مشکالت  به خویش  نظریات علمی واکادمیک اکثرا  درپیشبرد وظایف روزمره

.                                                                                       های چندی  مواجه میشوند 

 روشنفکران خصوص آنهایی اند  که داشته های  فکری: روشنفکر خصوصی کیست -دو

ع  گروه های خصوصی ،نهادها درجهت تامین  منافیشوی ویا هوش وذکاوت خودرا  واند

وموسسات شخصی ویا افراد وشرکتها شخصی وخصوصی بکارمی اندازند که نمونه ای  

( Martin L Leibowitz)الیبو ورتز  -ال -ران یکی هم اقای مارتین که روشنفازین دست

وهوش   عقل تمام    می باشد  یعنی  شخصیکه  (Rockefeller)د راکفیلر  مدیرعامل بنیا

بخاطر دریافت  سود بیشتر بکار   راکفیلر نهاد   کردن مدیریت  بهتر  وت خودرا در وذکا

                                                                                                            .می اندازد 

نی  اند که  با یک  پا  فضای اینها  روشنفکرا:   کیست روشنفکردو رو ویا مضعاف -سه

د نیایی روشنفکران  اجتماعی  و روشنفکران   خصوصی را اشغال   می  نما یند، یعنی 

 (Z.Brzezinski) روشنفکران ابنالوقت اند که نمونه برجسته ءآن اقای زیگنیو بریژنسکی

استخدام  هوپکینزدرپوهنتون هاردوردوکولمبیا  -وسط اداره پوهنتون جانمیباشد، کسیکه ت 

گردیده وسمت اسنادی وپروفیسوری را دارد  او  همچنان از  بنیاد گذاران   کمیسون  سه 

جا نبه ء میبا شد که بیشتر درجهت تامین منافع ایاالت متحده امریکا واروپا وجاپان تالش 

                                                          .                                                                         بخرچ میدهد

  اتارتباطنظر به اینها ،صنفبندی نموده بودیم  فوقرا درکه روشنفکران  آنافزون بر      

به د باز هم نداراقتصادی واجتماعی –سیاسیعمیقی که به موضوعات کنونی سیستم های 

 و یا سیستم حامیان و وفاداران به  تاج وتخت  –اوال  : سه نوع ویاکتگوری تقسیم میشوند



 زنده گی وسیستم موجود اند،سانی اند که طرفدار تداوم ساختاراینها ک :(loyalist)موجود 

ویا عجین میباشد ، اینها  خورده   گریه موجود  درسیستم  عمیقا   روشنفکراناین قماش از

دارند ( قضایه ومقننه –مجریه )ست های کلیدی درهرسه بخش دولت در دولت مقامات وپ  

ز هم میتوان بریژنسکی دانست  کسیکه درسطح  که نمونه ای ازهمچو روشنفکران را با

جیمی کارتر ریس جمهور قبلی  کسیکه  بین المللی  حافظ منافع ایاالت متحده امریکا ویا 

درافغانستان بکشاند واز مجاهیدن شوروی راراواداشت تا پای اتحاد  ایاالت متحده امریکا

                                                                                          . افغان کمک همه جانبه مالی ومعنوی نماید 

این دسته ای ازروشنفکران مخالفب تدوام سیستم  موجود : لبران اصالح طروشنفک -ثانیا  

د ولی میخواهند که دربعضی از بخش های سیستم دولتی اصالت  قابل  مالحظه نمی باشن

را که از نظر آنها باارزش میباشد بیاورند  که  نمونه ای  بهتر ازین  گروه  و یا دسته را 

میتوان اصالح طلبان فعلی ایران نام برد وبا ید افزود  که  این د سته ای از  روشنفکران 

.                                                                                  جامعه قراردارند  قویا  درخد مت نخبگان

تم سوقاطع  سی  این دسته از روشنفکران بصورت جذری: دسته ویا گروه افراطیان  -ثالثا  

فعلی  ازسیستم   های تمام بخش یل  را نفی می نمایند وخواهان تغیر وتعدد وموجوقوانین 

را یک سره  جامعه  یل اند که  بیشتر متما  متعلق به این دسته نروشنفکرا دولت میباشند

 وبا استفاده از رسانه های متعلق رس باداشتن اند یشه های مقید انه ودرفرصت های  زود

بین المللی چشم پوشی یاشان که ازوضع وحاالت موجود داخلی و خارجی به نخبگان خود

لیل   حت  ق  اند یشه  های خویش تعذی نمایند ودربسی موارد ازمسیر اصلیمینمایند با قاش

روند وبه حاشیه گویی و جروبحث های میا ن تهی جا نب  میاوضاع با دروغ وقهر طفره 

را میتوان دسته   از روشنفکران  دسته سازند که نمونه ای این میمقابل را خسته ودلسرد 

                                                                                    .میان مکتب ماویسم نامید ای از حا

ساختار اجتماعی فعلی  سه داشت  درنظر با  مطلب مهم دیګر قابل تذکر اینست  که        

نظریات  را با داشتن یا رادیکل راطیفروشنفکران  ااصلی  ویا سه کتګوری ازمجموعه 

افراطی  ۰دوافراطی های اصلی  – یک:رده بندی کرد  ایدیولوژی های متفاوت میتوان و

.                                              افراطی های  کمتر افراطی  – سه های  بیشتر افراطی یا افراطی تر 

ان مصروف فعالیت های زیر زمینی اند واز سازم که  ران افراطی کآن عده از روشنف  

ن  اد وازاوضاع وحاالت داخلی وخارجی کشورشبریده باشن اصلی شان بنا بهر دلیلی که

بوجود  اصلی  قبلی آنها   جریان که   هر تغیری ت واطالعات نداشته باشند طبعا  امعلوم

همچو  روشنفکران  افراطی  بیشتر مرد مان  آزاد  اورد مورد اعتماد آنها قرار نمیگیرد 

.                                                                                     اندیش اند وبیشتر واقیعتگرا میباشند

ن گفته  شا مورد در که قبال   روشنفکران  از ود رده بندی وصنفبندیبا وجرویهمرفته       

.                                                               شند ه شان همسان  میباازنظرماهیت وظیفوی تقریبا  همیم  آمد



این وظیفه یک روشنفکر میباشد  درقدم نخست    کرکترومسولیت های روشنفکران   

شخص  انصا ف وحقیقت گو باشد یعنی ید درتمام امور وموارد شخص  امین وبا با که او

عینی گرایی   . شد مبرا با ید باتحریفات وانحرافات  ګونهازهرفعالیت های او عینی گرا و

صفت خوب وباارزش میتواند باشد بویژه اگرکسی بد نبال ایده های سیاسی  قدم  برمیدار 

در آنصورت باید عینی گرا باشد یعنی وضع سیاسی اقتصادی واجتماعی کشورویا جامعه 

هست  ه نه آنطوریک واقعیبینا ای راکه درآن روشنفکر زنده گی می کند آنرا  به درستی و

اوضاع را جامعه  باالیی نفع مشت اقلیتونباید  هنگام تحلیل وضع،بخاطرنماید درک باید 

اعتبا ر واعتماد   مردم را باشد   توا نسته نکهوارونه جلوه دهد ،اویعنی روشنفکر برای آ

مسا یل به واقیعت با شدآنرا ازدرون و انبوه تضا د باخودداشته باشد موضوعاتی راکه در

نتیجه گیری  کرد که  چنین   پس  میتوان شریک سازد ، مدبا مر  وموضوعات  درک و

میشود  اگر یک  محسوب   وبرجسته ء روشنفکر  انصاف وعینی گرایی از صفات عمده

اش را  وارونه  ودور ر  اوضاع سیاسی  اقتصادی  واجتماعی کشور ویا جامعه کروشنف

ماد نماید بلکه  او درنزد از حقیقت وواقیعت جلوه دهد  کسی نخواهد بود که باالی او اعت

قاطبه مردم  به صفت یک روشنفکر اجیر ووابسته معرفی خواهد بود  مطلب دیگری که 

وهش ها  وتحقیقات  د اینست که یک روشنفکر درهنگام پژدراینجا باید باالی آن مکث کر

ازهم نباید جنبه سیاسی را عمده وزیربط بپندارد بلکه  باید تالش ورزد تا این دومفهوم را 

                                                                                                 .جدا ارزیابی نماید 

توانمند سازی  گفته شود هدف کلی وعمده روشنفکروظایف ویا بهتر است یکی دیگراز     

درسطح محلی  با سازمان  ، بادرنظرداشت این هد ف انسا نی او باید شد  مردم عامه میبا

اجتماعی همان محل درنیل  به هدف قبال  تعین شده  همان سازمان اجتماعی بخاطر  طرد 

پرابلم تشخیص شده  همکاری نماید، اگر ضرورت آن دیده شود که  روشنفکر  با  دولت  

                             کارکند  عیبی ندارد به آن شرطیکه اگر هدف دولت تامین منافع عامه باشد، بهر صورت  

ومات واطالعات ثقه ومشخص لیک روشنفکر برای تحلیل واقیعبینانه یک موضوع به مع

درجامعه  است گفته شوددرک یک پرابلم د،که این معلومات مشخص ویابهترضرورت دار

نسبت بهرکس دیگر به مردمی که  درآن  محل زنده گی مینمایند سهل وآسا ن است  یعنی 

از پرابلم ها کا مال  باخبر میبا شند  وبر بنیاد همین اصل یک  روشنفکر باید  دربین  مردم

مردم باشد ازمردم بیا موزد وبه مردم بیا موزاند ودردرجه اول اعتماد مردم را باید جلب 

ی ها وتحلیل فابل تذکر است که قشر روشنفکران درسطح ومقیاس  ملی در ارزیاب. نماید 

ردم باید دراتباط مقبل ازهمه باحقایق ومعلومات ثقه اطردرک ودریافت وتحقیقات خود بخ

دهند ودرپرتو معلومات  کسب  هر اقدام دیگر اعتماد سازی را سروصورتباشندومقدم از

جامعه بشکل واقیعبینانه وریالیستیک آن بمردم  معلومات شده ازوضع اجتماعی اقتصادی 

را بامردم شریک سازد تا مردم نیز  از  معلومات کسب شده اشیعنی یک روشنفکرد نده



تصمیمگیریهای  درباهم  مشترکا    تا  گردند بیشتر برخوردار   سیاست ونظریات سیاسی

سازی عامه  درحوزه های   که توانمند سهم گیرند، باید اذعان کرد..... سیاسی اجتماعی 

 نفکر  اقتصاد دان اقتصادی  وجامعه شناسی  نقش مختلف ومتفاوت دارد ، مثال   یک روش

باید تالش نماید که آنچنان سیاست اقتصادی راطرح وایجاد نماید  که آن سیاست اقتصادی 

بتواند وضع اقتصادی  مردم عامه را بیدون کدام تبعیض بهبودی بخشد  ولی هرگز نه آن 

طرح اقتصادی که با مصارف  هنگفت  تنها  منافع  مشت  اقلیت مفتخور جامعه را تامین 

ومقیاس   بسویه اقتصادی را   ، یک روشنفکر متخصص اقتصاد  وقتیکه یک پالن اید نم

ملی  برای بهتر شدن وضع اقتصادی مردم عامه تدوین می نماید  موارد وموضوعاتی را 

رون مثل صندوق بین المللی  باید در نظر داشته باشد  که تحقق پالن تدوین شده به منابع بی

ابع بیرونی دیگر متکی نباشد ، وآن اینکه تجربه نشان داده است یا مننک جهانی وباپول ،

ی اکثرکشورها را  ن که کمک های بیرونی بخصوص صندوق بین المللی  پول وبانک جها

محتاج خود   همیشکشورها راومردم آن   درتحت تسلط خود دراورده اند وضبا دادن قر

ی ن جها  سلطه بانک  در تحت  که کو نام برد یازمکس  جمله میتوان ان ساخته اند که از 

                                                                       . از سا لهای متما دی دست وپنجه نرم میکند وصندوق بین المللی پول

درطرد وزدودن  اسطوره ها وکلیشه های مانند  اقلیت  با یدیک روشنفکر جامعه شنا س  

تالش  همه  جا نبه  بنما ید تا  قاطبه ..... اتینیکی وقومی وزبانی وسمتی و / نژادی  های

.                                                                             مردم با داشتن فرهنگها وعنعنات مختلف واقیعت ها را انطوریکه هست درک نمایند 

را به  مردم   ق افگن  که ت  ونفا کهنه وفرسوده وخرافات  ریاعلیه نظروشنفکربا ید     

بخصوص در . ند مبارزه پیگیر نما ید واز هیچ نوع سعی وتالش  دریغ نورزد عقب کشا

تداوم ایده ها  کشور هنوز با   دراین کشورهای عقب نگه داشته شده مانند افغانستان  که 

تسلط نظام کهنه  کاران  وعقب گرایان  اش در آتش ونظریات کهنه قرون وسطایی مردم 

دست وپنجه نرم میکنند وسد راه  یشه های نوین ومعاصر سواد و اندوحاکمان محروم از

.                                                                              پیشرفت وانکشاف میشوند 

ذهان عامه  بخصوص اگاه ه سازی وتنویر اروشنفکر باید وظیفه خود بداند که در اگا     

د ومعلم  باید  ازتکرار موضوعات اگری جوانان  مبارزه پیگیر بنماید  استسازی وروشن

خسته کن وکسل کننده ودور از واقیعت های تاریخی ومدنی خودداری نماید  ونگذارد که 

به نظریات  لبس م  ست وپا زنند ویا دانش آموزان در بند وگرو نظریات کهنه وفرسوده د

به اشاعه آن نظریات کهنه وفرسوده بپردازند ید  میان تهی وافراطی وبدوی گردند  ویا نبا

روند ارزیابی ها وپژوهش های تحقیقاتی خود  دچا ر سو تفاهما ت   که دانش آموزان در 

                                               .                              ونارسایی ها گردند وتحقیقات  شان ثمره نداشته باشد 

روشنفکران باید  درفعالیت های انقالبی صلح آمیز  که بتواند تغیرات بهی خواها نه را    

به نفع اکثریت اعضای جامعه بوجود اورد اشتراک ...اجتماعی و  –دربخشهای اقتصادی 

ساختار سیاسی مبدل  نوع از که بهفعال بنمایند یعنی آن نوع تغیرات اقتصادی  اجتماعی  



برهاند و مردم احسا س برا دری وبرابری شود تا مردم را ازقید  تعدی و تظلم واستثمار 

بنمایند و از هرگونه تبعیض نژادی ، لسانی ، منطقوی وسمتی  جنسی  عقبمانی اقتصادی 

                                                                                               .وانواع دیگر نابرابری ها  فارغ گردند

قشرروشنفکران با ید دقت بیشتر بخرچ دهند که در انقالب ها ویادر روند دیگرگونی ها    

صرف موقف فعال راهنمای کننده داشته باشند بیدون آنکه در روند  انقالب  مستقیما  سهم 

ی نبا ید در تخت رهبری روشنفکران صورت گیرد  بلکه گیرند یعنی انقالب وتغیر انقالب

که آنها   باشد ید وظیفه روشنفکران درین مقطع  صرف راهنما یی انقالبیون ومردمی با

.                                                                                               انقالب مینمایند 

، که  زنده گی می نمایم  جهانی ما دراجتماع   همه اکنون   همینکر است که  قابل تذ     

وبرای  گیرد  صورت   جهانی درسطح   (مشت باال ی جامعه )انقالب باید علیه نخبگان 

 ابایدر  یاعتراض جا گروپ های  نی  باهم یک ن جها نخبگا نریشه کن سازی تسلط ای

روشنفکران سراسر جهان درهمکاری مشترک  ،سازمان داد وبا درنظرداشت همین اصل

بتواند دربین مردم نفوذ  اند یشوییک سیستم واحد به  حیث  کهباهم  باید چنان سازمان را

نی  کهنه ومسلط نخبگان جامعه جها سیستم   اینکه  در پرتو آن ، تا د  ننما ید بوجود آور

همه بخش های زندگی  ازریشه  بخشکد ودرعوض آن یک سیستم جدیدی راکه بتواند  در

.                                                                                        برای همه مردم  بهبودی را بار آورد ایجاد کرد

به توضیح نکات عمده واساسی  دراینجا  :افغان واما مسولیت های روشنفکران

:                                                                                                                   ذیل  می پردازیم 

یک روشنفکرویا روشنفکران افغا ن قبل از همه خود را باید :  خودشناسی روشنفکر  -8

ی کدام نوع  ازروشنفکران دراین قرن بیست ویکم میباشند، اگر از بشنا سند که از جمله ا

جمله ای روشنفکران همگانی ومردمی اند، ایا با جهان بینی علمی مجهز اند ، ایا  جامعه 

خودرا آنطوریکه است با سالح ایدیولوژی معاصر وعلمی میتوانند تحلیل وارزیابی نمایند 

خویش را درجا معه بسط  وتوسعه دهند  ومردم را ویا  این قدرت  رادارند که  نظریات  

ازوضع  مطلع  سا زند  زیرا وظیفه روشنفکرروشنگری واطالع رسا نی حقایق وافشای 

مجهز به نب مقابل  وشنود را با جا ایا روشنفکر افغان تحمل گفت.  دروغ  وکذ ب است 

ایا  اراده ء   د یعنی شخص تحمل پذیر است ؟نغیرعلمی داراندیشه های فردی شخصی و

آنرا دارد که دریک سازمان ازجمع دانشمندان اشتراک ورزد و با شیکیبای وتحمل   سهم 

خودرا درهرچه بهتر شدن  وزنده نگه داشتن این سازمان ادا نماید؟ سازمانیکه دربیداری 

توده های وسیع مردم بغرض دگرگونی وخشکانیدن ریشه های عقب مانی ،رهنمایی  می 

بپرسد وبا نها سواالتی اند که یک روشنفکر وبویژه یک روشنفکر افغانی ازخود ؟ ای:نماید

یک اراده قوی  بغرض تنویر اذهان عا مه کمر همت ببند دوازتمام امتیاز خواهی صرف 

          .                                                                                                  نظر نماید 



کشور   دریک  او یا آنها  انند  که ید بد با او یعنی یک روشنفکر ویا روشنفکرا افغان -9

نظریات متفاوت ومختلف زنده گی مینمایند  در  وبا   متنوع  با فرهنگهای کثیرالملیت ها 

حاکمان و    کشوریکه درازجمیعت  محروم  از سواد اند ،   (  %18)  تقریبا    کشوریکه

مانده ترین ، فرسوده  فرمانرویان برعالوه آنکه سواد سیاسی ندارند بلکه مجهز به عقب 

واندیشه  ها اند وهروز به پخش وگسترش خرافات ، رشوه ، فساد ، فحشا  ترین نظریات 

، قاچاق مواد مخدره ، چپاول دارای های عامه ، قانون شکنی ، تجاوز  باالی زن ودختر 

جهانی برخوردا اند  ازهیچ چون  ازحمایت استکبارسود خوربادرت می ورزند م........و

،   ندفرصت صاحبان سرمایه های بزرگ شد  کمترینی که درحاکمانکی ندارند،چیزی با

نی  یداران بی فرهنگ یعنی که حداقل فرهنگ سرمایه داری را نیز ندارند ، حاکما سرما

نیرنگ   هیچ از وعامه  زمین های دولتی   مه و غصب دارایی های عا که در چپاول و

شت هر روز پایه های اقتصادی شان در جامعه  فروگذاشت نمی کنند ، حاکمانی که با گذ

ردد ،حاکمانی که باحضور شان فاصله فقروثروت بیشترمیگردد ، حاکمانی استوارتر میگ

مالن  حاکمان و عاهای دولتی را یا خصوصی ساختند ویا ازبین بردند  ، که تمام زیر بنا

له افغانستان را نه تنها که ازبین بردند بلکه تمام تجهیزات و سالحهای  ایکه اردو صد سا

بدل ساختند مان وسایط را  به قطعات آهن سبک وثقیل بشمول هوابیماهای جنگی وهزار

اک مبدل ند وشهر زیبای کابل را به توده خ ودربازارهای الهور وبنجاب بفروش رسانید

فل معصوم وبیگناه کابل را درجنگ های تنظیمی خود  به تند وهزاران مردوزن وطساخ

لهذا تو یا . اکمانی که قلم از تذکر جنایات شان خسته ودرمانده میشود ند  ح نید قتل رسا

دله  ا توان مجایمواجهه هستید  ا ها ران افغان  با همچو حیوانات انسان نماکشما روشنف

دارید  جواب ساده است که نه ؟ ولی آنچه را که شما بدست دارید قلم بله را  با آنها ا ومق

گفت که عامل تمام  اودانش و جامعه شناسی تان است که مردم را باید اگاه ساخت وبه آنه

ید  با شما همین حاکمان بر سر اقتدار است ، ومردم را علیه این حاکمان  های عقب مانی

را   ویا آنها د یساز  انها را دراین مورد اگاه اند وشمدم  به تقابل برخیزبسیج کرد تا مر

.                                                                                                                  راهنمایی کنید 

همه  بیرون وبین المللی باید معلومات روشنفکران افغان درین مقطع زمانی از اوضاع -1

یده ها باهم درارتباط اند وتغیر  تمام پد یشند زیرا درجهان کوچک امروز جانبه داشته با

یک پدیده باالی پدیده دیگر تاثیر گذار است واین خود یک حکم دیالیکتیک است که هیچ 

اندیشمند منکر  آن شده نمیتواند ، با درنظر داشت همین اصل  همه ما میدانیم که سرمایه 

سیستم   است ونفع   سود از کسب  عبارت یک مفهوم کلی   سرمایه داری  به ویا سیستم

جهان   تاریخ  اگر  وشما  نمیتواند شده   تعریف سود اصال     کسب  ون سرمایداری بید

این  اری را اززمان تکوین  آن تا همین لحظه با برخورد نقادانه  مرور نماید ،  سرماید

جهه  که این سیستم در هرمقطعه زمانی که به بحران موا نتیجه را میتواند بدست اورید



اند که  دولت های سرمایداری را به جنگ تشویق نموده اجیر   شده است ،  روشنفکران 

یعنی   همین اکنون  تذکر داد ،میتوان جنگ اول ودوم جهانی را بخاطر تداوم این سیستم 

بحرا ن    تم سرمایه داری بشکلاز اواخر قرن بیست  تا اوایل قرن بیست ویکم  که سیس

مداران  سرد   وپا میزند  ،  یا متداوام  در سقوط پایه های اقتصادی خود دست( L)پیگیر

ست به توطه زدند  نستند    د ا ن این سیستم را پایان تاریخ مید سرمایه داری که یک زما

متحد    ملل سازمان  راسروصورت دادند وقبل از مجوز شورای امنیت ( 88/2)ورویداد 

خالف تمام میثاق های قبول شده ای بین المللی  باالی  کشور ما افغانستا ن تجا وز کردند 

       ند ند براریکه قدرت نشاافغانستان را خ وعامالن عقب مانیوهمین گروه بد نا م تاری

،جیو ایکونومیک ه کشورمابنا به موقیعت جیوپولیتکفلهذابه اطمینان کامل میتوان گفت ک 

امریکا   متحده ایاالت   سود خوران برای   بویژه  سرمایه  وجیوستراتیژیک برای جهان 

،لذا جه باید کرد؟  و وظیفه  ما  باشد  اشغال قرارداشته باید درتحت  که   است کشوری 

درهمین  مقطع ازتاریخ کشور ما چیست ؟ سوالی است که باید از خود  روشنفکران افغان

ازانکه   به پاسخ  این پرسش جواب  ارایه  بداریم ، الزم  است  تا  باالی قبل   بپرسیم ؟

فرصت های ازدست رفته کمی مکث نمایم  وآن فرصت ها را  که اگر از طرف اولیا ی 

.                        به این بدبختی ها مبتال نمیشد ند امور درنظر گرفته میشد مردم  افغانستان

نصایح ویا  جناح پرچمی ها  حزب دموکراتیک خلق افغانستان   ای کاش که رهبری  -8

می شنوید  ازدولت سردار محمد داودخان حمایترامبنی بر« خیبر»میراکبر نظریه استاد 

امت سردارمحمد داودخان  ادامه وبه فعالیت های سیاسی خود درتحت زعویا می پذیرفت 

.                                                                                                        میدادند 

ای کاش که دولت سردار محمد داود خان ، تظاهرات حزب دموکراتیک افغانستان را  -9

.                                             جدی  نمیگرفت و آن  را عادی  می پداشت «  خیبر »درارتباط  تشیع جنازه میر اکبر 

ای کاش  که رهبری حزب دموکراتیک افغانستان زمینه ای تجاوز قشون سرخ اتحاد  - 1

.                         جماهیر شوروی را مساعد نمی ساخت ویا بهانه ای برای خضور آنها میسرنمی ساخت 

ای کاش که سران تنظیم های مجاهدین  مشی مصالحه دوکتور نجیب هللا شهید را می  -4

.                                                                              پذیرفتند واز خشونت وتجاوز دست می کشیدند 

خلق اتیک دموکر  حزب عده اعضای  نی با یک  احمد شاه مسعود درتبا  ای کاش که -9

عبوری  دولت   یک بر ایجاد  مبنی را  متحد  ملل   پنج فقره ای سازمانافغانستان طرح 

                                                                                          .بیطرف سبوتاژ نمیکردند

ن فرصت های بهرصورت این ندامت ها اکنون جای را نمیگیرد صرف درتاریخ به عنوا

مساعد ازدست رفته باقی خواهد ماند وعاملین آن در تاریخ کشور به صفت گناهگاران و 

.                                                مجریان بدبختی مردم افغانستان به معرف گرفته خواهند شد 

                                                               :                                  اکنون برمیگردیم  که چه باید کرد



اقتصادی  –وضع اجتماعی نی ویاغیروابسته مجهز به دانش واگاهی از روشنفکران همگا

اگاهترین رشته  ید به تشکل یک سازمان از مجربترین و وسیاسی کشور در قدم نخست با

معه شناسان ،  جا سان ،  روانشنااعم از اقتصاددانان ،  مهندسان  ،   علوم   مختلف ای  

، دوکتوران ، سیاستمداران ،علمای دینی ومذهبی غیر وابسته ، زنان هنرمندان ، استادان 

ایجاد نمایند تا این ...... مجرب وجوانان اراسته به علو معاصر ، موی سفیدان مجرب و 

 –اقتصادی  –   ودانشمندان بعد از تحلیل وضع سیاسی سازمان ویا کمیته ای از ماهران

اجتماعی وفرهنگی کشور رهنمودی علما  تنشیم شده را  تدوین  وبدسترس روشنفکران و 

 بگذارند تا درپرتو رهنمود متذکره هرکس در حصه خود اجرات مقتضی نماید ،  مجریان 

ملی وبیدن نیروی محرکه ح طوآنهم درس تعین هدف وبیدن داشتن یک برنامه زیرا بیدون

جانب دیگر ارد که پرابلم حل وفصل گردد ، ازطور امکان دچکران وجوانان یعنی روشنف

همه ما به این امر معتقد هستیم که نیروهای قرون وسطایی کنون حاکم برمردم افغانستان  

رتحت د  نیز  وازجانبی  نمی سپارند  دیگر  را به کسی  به دلخواه خود زمام امور دولتی

طرد  این  که   قراردارند  متحده امریکا ایاالت  جهانی یعنی   حمایت نیرومندترین قدرت

میت را سقوط دهد کاین حا  که میتواند اما نیروی  حاکمیت آنقدر سهل وساده هم نیست ، 

مردم توسط  شد  درصورتیکه  مردم رااگاه ساخت واین اگاه ساختن  مردم افغانستان میبا

مبارزه  شند ودر ادامه  با مجهز   که با داشتن یک رهنمود  علما  تنظیم شده روشنفکران 

خسته نشوند وبا صبر وتحمل به کار خویش ادامه دهند  در آنصورت میتوانند روزنه امید 

                    .                                                                          را برخ مردم افغانستان باز نمایند 

 با تقدیم درودها                                                          


