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رمنانتشکست ِ پ  -١  
آیا می توانیم این پرسش را مطرح نماییم کھ روشنفکر افغانستان در کجای ھستی شناسی 

سؤال را برافراشت کھ  خوابیده است ؟ آیا میتوان اینبیگانھ از خود یا درخود  یِ ھا اندیشھ
روشنفکری افغانستان در کجای معرفت شناسی و روش شناسی ِ تفکرات ِ بھ تفکر آمده یا 

آیا گفتھ می توانیم کھ روشنفکر  ایستاده است ؟یا بھ پا بھ کلھ ، نیامده ی خویش بھ تفکر
افغانستان در نوع ِ اندیشــیدن و پراتیک خود الگــوی بی مقایسھ و بی بدیل است ؟ آیا می 

خونین،ھمیشھ ارزشمند و ھای تجربھ پی در پی توان ادعا کرد کھ روشنفکر با طرد ِ 
                   است ؟        نشستھ حقیقی در تابوتواقعی از مردن  پیش

دیریست  ریست کھ در کومای مزمن شناورست ،روشنفکر و روشنفکری ِ کشورما ، دی 
را درخود و برای خود پنھان سترون  رازآمیزیِ و کم حاصل  ایکھ نقادی بی حاصل 

حیث اندیشھ ای بیگانھ شده و غیرواقعی خودرا از طبیعت و دیریست کھ بھ  .داشتھ است 
 ساختھ استشکل انتزاعی انسان بیگانھ شده را مجسم  کرد ه  و انسان منتزع          

1 

دیریست کھ با تمام ایثارگری ھا و درگیری ھا ی جانفرسا نتوانستھ است بھ جریان 
بھ علت  ما .سعادت آفرین تبدیل گردد دگرگون کننده و زماندار ، ،  مندساختارمستحکم ، 
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کمبود ِ وحشتناک اندیشھ وشیوع نااندیشیدن ، نتوانستھ ایم کھ در حوزۀ نظریۀ شناخت ، 
فھم خودرا کھ یک پدیدۀ تاریخی ، زبانی ، صورتبندی شده و دیالک تیکی ست در درون 
یک متن ِ مؤلد ، سازنده و منسجم ، شکل ببخشیم و آنرا در قلمرو روش ھای چاره ساز 
در عمل بھ سوی آبادی میھن بھ سامان برسانیم .                   .                          

تولید خودرا درافالس ِ فقداندن است و کمبود اندیشیدن ،کمبود اندیشھ ، کمبود اندیشی
ما ، ھمیشھ در  الیھ ھای کوچک ، ناپختھ ، سطحی ، فھم ِ   .عکس میکند منمعنویات 
از . پندار منعکس گردیده استمدار و خود انسجام نیافتھ و خود،  یت یافتھطعقشرطی ، 

این روست کھ من آرزو دارم تا در بارۀ علل شکست ِ  پرمنانت روشنفکر افغانستان و 
ای ی بھ خویش نیامده ھاطرح ھستی شناسی اندیشھ بھ روشنفکری افغانستان برآیند ِ ناکام 

و ولی در جامعھ میگذرد ، در مغز ما درنگ نمایم  کھ درما ھست ولی از ما نیست  
 ی زند بلمبر نوک انگشتان  ما موج ن .دمی یابجریان ن، انسان افغانی خوشبختی 

ل را درزیر از کار زبانی دور شده ایم و عق ،ماکولباریست نشستھ برشانھ ھای زخمی 
خرمن احساس و غرور وعواطف مالیده ایم ، بھ ھوش باید آمد کھ  زبان زمینۀ استقرار 

عدالت و آزادی ست .                              .                                              
فھم ما  فھمیدنی ھا نیست بل پژواک ِ آرام فرسودنی ھاست ، فھم ما ، انعکاس فرایند ِ  

و زالل کتابھاست نھ حرکت کردن ِ انتقادی خطرناک حفره ھای  ، کمین کردن در پشت ِ
نیست بل ی متکثرسطر ھا ، فھم ما عینیت یافتگی ِ آگاھی ھا و تأویل معانی در میان 

ی یکپارچھ و مطلقھ با اندیشگی ھاھای متکثرپاشان کردن و انطباق بخشیدن واقعیت 
دگر حادثھ ی شفاف شده و ادراک پذیرنیست بل فاجعھ ای ابھام فھم ما بقول ھای، ست ا

روشنفکر افغانی ھنوز در ایستگا ه ِ فھم کھ یک امر تولیدی و فلسفی ست آفرین است ، 
، درنگ ِ  مؤلد و فلسفی نکرده است ، فھم ما بھ این فھمیدن رسیده است کھ از ھستی  
اجتماعیی اینگونھ ضربت خورده ، عقب مانده و پاشان ، فھم و شعور ابتر و عصبی و 

.بر میخیزد نامؤلد   

صنعت موجی از خیزش دایروی عمل میکند وبر میخیزد ، سنت  سنتاز درون  صنعت
تغذیھ ملوکانھ و اخالقیات و مُالیی ، سنت از تفکر ِ ایستا ، سرشک کشیشی انکار میکند 

سنت بر دھن .   کیکوپرنیو اخالقیات  خیامیمیکند و صنعت از اندیشۀ پویا، خندۀ 
گل ، سود و از این مجمر د و صنعت پاش کارطوس میو قلم کشفیات و اعتراض 
سنت پیزار می پوشد و با شتر دوکوھانھ بھ جنگ تن بھ تن میرود . آفتابگردان می چیند 

و صنعت موزۀ اتومی می پوشد و با سفینۀ عقل بھ نبرد مجھولھ ھا پرواز میکند ، سنت 
شیفتۀ سنت بالذات فقر ِ اندیشھ است و صنعت پاسدار تالطم اندیشھ ،   نان وِ فقرحافظ 

                      . یسنت شکنعاشق پرواز واست و صنعت  یصنعت براندازسکون و
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اندیشھ  ھنوز ھم باال داشتھ والجوردین و ، دست  صنعتبھ علت نبود  سنتدر کشور ما 
رم مشھھیکل صنعت را مانند یک متھمو ، تخمھ زندانی ساختھ است  داشتھ،ود ی کھ جُ

ببار  کھیرعلی ـــاز عصر امیر شسنتی ما میخی ودر مزرعۀ  یتھمدرنو  روشنگریھای 
 یرعلی بھ غرش رعد بھاری تبدیل نمی شود  ، جرقۀ عصر شنمی نشیند شروع می شود

نبود + شھزاده جنگیویرانی و+ ذھنیت ملوکانھ + بھ علت نفوذ ویرانگر استعمار( 
                                                     .                   ...)ضت مدنی نھ

بھ حیث  1871حدود در شمس النھار ظھور جریدۀ  آید بھ میدان می شمس النھار
این  ،است  )م 1447(  بعد از صنعت چاپکشور چاپیاولین معجزۀ یک حادثۀ شرقی 

کمون ظھور برابر است بھ  غربی ، یعنی  رویدادیک   بھ است  مصادفاعجوبھ 
بینوایان  پاریسبینوایان پایمال میگردد و در  کابلدر درین زمان ،  1871 پاریسدر

سینھ  بھ سینھ دست بدست می شود ، در کابل آرزو ھا برباد رفتھ است در پاریس آرزو 
با ایستادن الی، با مغز ھای خالی و دستھای جنجھای برباد رفتھ بیدار گشتھ اند در کابل 

و  برادر جنگی ، اجنبی یتفرکُ دربارۀ در زیر سایبان مترسک نمای فیودالیزم ، 
البتھ درسطح و شفاھی  بدویسخن زدن ،خانخانی مستقل نیمھ دولت استقرارتاجخواھی و
زیر مشعل درخشان دایرة  در ایستادنبا  پاریسمیگردد و در  آغاز دربار و حرم

و مدون ، چاره سازسخنھای پژوھشی ر و دستھای سرمایھ گستر،پُ المعارف ، با مغز ھای 
                                                                   .سوسیالیسمبھ  کاپیتالیسم در بارۀ گذار از
ً  جریدهدر کابل اولین  فعل و انفعاالت ارش زی آید تا گـــبھ میدان مشیرآسا اش ظاھرا
ُمتیاستردررا  خارجھ و داخلھدربار و اخبار  کند و در مقدس ، ادبی و  ھویت ھای ا

مدرن  یافتگی با فردیت شعور اجتماعی را پاریس جراید و آثاری بوجود می آید کھ 
 ، دوشنبھ بازار و جنسیکابل اتمسفیر تبادلۀ در . کندفلسفی بطور ریشھ یی  آگاه  خودو

           ... و بازار سرمایھ  کاالییی جمعھ بازار سنت نمایی میکند و در پاریس فضا
کابل محل انباشت  ، سرمایھ  گردش است و پاریس گھوارۀجرنگانۀ ھمسایھ کابل مھد 

چشمانش کابل جھالت شھزاده ھاست و پاریس محل انباشت طوفان ھا واندیشھ ھاست ، 
                   ...             ومدنی ی صنعتدیدگاھش  پاریسواست  روستایی ی وسنت

جامعۀ  پاریس واست  جامۀ معدنی کابل ،  جادۀ شازه لیزهاست و پاریس جادۀ میوند کابل 
امیر ی نسوار قط، در کابل ، کابل مسجد عیدگاه است و پاریس کلیسای نوتردام  مدنی

کابل حرمسرای ، دیدرو دنی مشعل آویزان و در پاریس  پرتوافشان است ،دوست محمد 
جشن چادری و بربادی  1871س شیپور شکستۀ حقوق بشر ، کابل امیران است پاری

و باالحصار از فرازعمامۀ مزدورمنشی در کابل پرولتاریا ،آزادی و است و پاریس جشن 
ستون ناپلیونی و بناپارتی از فرازردای امپراطوری می افتد و در پاریس بزیرشیردروازه 
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                                                                          ... می غلطدبزیرواندوم 
چشمان  سبزیبھ  1871کابل خوابیده و پاریس در جان الک ، ، کابل در الک 

استقالل  ، کابل بھ مستعمراتکمون وخون  سرخیبھ  1871استعمارمی اندیشد و پاریس 
                   .                                     .ب استقالل می اندیشد و پاریس بھ غص

با ) شمس النھار ( کابل باال می شود شھزاده جنگی و استعمار در شعوری کھ ازخاکستر
  .در یک ترازو تول شده نمی تواند ) کمون آگاھی ِ( پاریس میخیزد مدنیت شعوری کھ از 

جریان بھ پایین گسترش نیافت  دربار لبۀ از، بھ روشنگری تبدیل نشد ری فکروشن
روشنفکری کھ در درون یک فرھنگ ِ  باز، مدنی و پویا شکل میگیرد ، درکشور ما 

 بطور منسجم ، مدون و ادامھ دار بھ تکوین زبانی و سامانیافتگی نزدیک نشد .

قھر متمرکز با مدیریت قھار= درشرق دولت   

قھر متمرکز با مدیریت خندان=  درغربدولت   

درقھرانقھر  ا ادارۀقھر متـشـتـت ب=  انستان دولت در افغ  

درکشور ما دولت و قھر ھمھ چیز بوده است و آزادی و فردیت و جامعھ مدنی ھیچ . 
زورگویی ھمھ چیز . قلم ھیچ مدارا و قمچین ھمھ چیز بوده و حریت و انکار وسنت و 

. خشونت ِ اسلوبی ھمھ چیز بوده و شک ِ اسلوبی ھیچ .  بوده و دیالوگ و گفتمان ھیچ 
              .                   فراموشی ھمھ چیز بوده و تدوین و تکوین ھیچشفاھیات و 

روشنفکر و روشنفکری ما از . سپیده دم خونین مشروطھ استسراج االخبار
علت قھر سلطنتی و ضخامت  تا امروز ، نتوانستھ کھ بھسراج االخباری مشروطۀ 

استعمار و نیندیشیدگی خودش بھ ماموریت اصیل و تاریخی خویش نزدیک گردد ، 
باقی مانده است ، بھ تعبیر و بی پاسخ ھنوز طرح ناشده تا روشنفکرپرسش ماموریت 

 فوکو تبارشناسی قدرت و دانش ماموریت روشنفکر است  .

ھمانگونھ  تا امروز در میان طیف ھا ھمچنان پابرجاست ،ازدیروزمشکل نظام مفھومی 
طبقۀ کارگر ، طبقۀ ( کار میکشد " طبقھ " لۀ کھ ھر گرایشی بر وفق مُراد خود از مقو

ُزون ، طبقۀ دوم ، طبقۀ روشنفکر  ھا مقولۀ دیگر بھ  ده... ) اچاقبرق، طبقۀ زن ، طبقۀ ا
است کھ " رادیکال " از آن جملھ اصطالح . میگردد  استحالۀ غیر علمیھمینگونھ دچار

دچار سؤاستفاده قرار گرفتھ است ، رادیکال نزد روشنفکران ما بھ معنای قاطع ، فیصلھ 
کن ، مطلق ، تند ، یکطرفھ کردن ،  معنا شده است و حیف این است کھ این معانی در 

بکار رفتھ است ، با قلم ی پراکماتیک تولید اندیشھ ھا بکار نرفتھ بل در تطبیق روش ھا 
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و کاغذ بر نوک انگشتان رادیکال بازی نکرده اند بل در میان گامھا وعمل رادیکال گری 
                                                                                          .کرده اند 

 رادیکال برخورد خشک و انتزاعی نیست بل برخورد عینی و ریشھ ای بھ مسایل است 
مقولۀ ریشھ ای بھ ھیچوجھ بھ معنای قاطع و خشن و  خوانش ریشھ ای گفتمان ھاست ،

فیصلھ کن نیست بل بھ معنای رفتن بھ پای تأویل بیانی اجزا و ریشھ ھاست . و اما 
جنگ ھای  چھ درجنگ تن بھ تن وچھ در را ما ھمیشھ کوشیده ایم کھ خود متأسفانھ کھ

رادیکال نشان بدھیم با این روش نھ تنھا ) مساوی بھ مبارزه نیست درینجا جنگ ( حزبی 
.                       بیخ میکشیم با تیغ ازریشھ را را روشن نمی کنیم کھ  ھاریشھ چراغ 

ما از ماموریت خویش کنده شده ایم ، ماموریت در پلۀ اول عبارت از تولید و توزیع و 
شکلبندی اندیشھ ھای انسانی است ، اندیشھ ھای علمی ، فلسفی ، ھنری و چاره ساز ، 

مدرن و فراتر از نیمھ مدرن ، ھ پیشامدرن افغانستان را ب -پیشااندیشھ ھایی کھ جامعۀ 
مدرن برساند . ماموریت روشنفکر در زیکزاک این حرکت ، گاه معلق مانده و گاه منھدم 

روشنفکری کشور  زنجیرۀمخدوش گشتھ است ، یکی از معضالت اساسی  گردیده و گاه
یا  قدرتشیفتگی بھ بر محور  بھ نحو سیاسی زده ما اینست کھ ھمواره  پلھ ھا و گامھا را

 حوصلھ مندی در اندیشھ ورزی و محاسبھ کرده است ، بھ جایضدیت با دغدغۀ دربار
نقادی مفھوم چند الیۀ قدرت از روزنۀ بینش سلبی بھ تسخیریک الی قدرت دویده است ، 

مفھوم قدرت نزد روشنفکر ارگانیک ما تا سطح گم شدن در رویای قدرت قومی یا  قدرت 
 دولتی تقلیل یافتھ است. روشنفکر از موضع منتقد ِ بیباک ارگ بھ سراشیب لولیدن بھ 

قصر گلخانھ تنزل کرده است . فاصلھ بین روشنفکر دلیری کھ با حقیقت گویی ، قدرت را 
بھ نقد میکشد و روشنفکری کھ با ماستمالی کردن حقیقت ، بھ قدرت تکیھ و یا بھ قمچین 
آن بوسھ میزند ، ھمان درۀ دھشتناکی است کھ روشنفکران طی سی سال بار بار در آن 
ً ھم بدنبال آن عرق میریزند، روشنفکر تا وقتی روشنفکر است کھ  مستقر شده اند و فعال

از موضع حقیقت و نقادی  در برابر قدرت قد برافرازد  .                                    
 ، عصبی،  انر قرن بیست و یکمی افغانستروشنفکچرا مطالعۀ تطبیقی نشان میدھد کھ 

؟ چرا با نفی دیگران است بی گفتمان بھ اصطالح رادیکال و و یکصدا ،  شفاھی،  قاطع
شکستھ عتیقھ و شمشیر  بھ خود ِ خود می چسپد ؟با نفی دیگر ون خودی ھا رحتی در د
بھ  بارخشونتانتزاعی واز آوردگۀ قلم بھ غرش وچکاچاک  میاورد ، جرقۀ را بجای 

.نبرد میپردازدد و گرد ونامر صورتبندی مرد و  

محمود طرزی و ... در سراج االخبار، روشنفکریست کھ در جامعۀ بدوی و نوپای مدنی 
و محمود )   ، دولت مساوی بھ جامعھ مدنی نیستشرقیدرین رویکرد (شناورست  

طرزی  در کرسی وزارت  و ... ، روشنفکریست کھ کارکرد ِ جامعۀ نوپای مدنی را در 
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ھژمونی مساوی می شود بھ از باال و دولت ( ادغام میکند خندۀ متجدد  باقھر متمرکز 
شناور بھ علت عصر مشروطھ درین وضعیت است کھ روشنفکر )از پایینجامعۀ مدنی 

از ماموریت تاریخی  رنسانس ، روشنگری و مدرنیتھ ، تاریخی  -فلسفی تفکر نشدن بھ 
                                       .         .                             خویش عقب میمانند

یعنی در سپیده دم و مدرنیتھ روشنفکری کھ چند قرن قبل از عصر روشنگری  رگھ ھای 
کمیدی الھی کبریتی میشود کھ خرمن عقل را شعلھ ور میسازد ،  ( می آیدرنسانس بوجود

عتراض و پرخاش ا و ریالستی و طوفان طنزپُست حرکت در ھمین سده در حالیکھ 
دون کیشوت آتش بلخ چارمیخ میماند، دمشق و قونیھ وکوچھ ھای  بر باممولوی  در

زاکانی و حافظ بدعت و سنت شکنی در حالیکھ ،  پرومتھ یی رنسانس را فروزان میکند 
داوینچی ، برونو ، حرکت عقل انسانی در در زیر سوتھ ھای تکفیر بھ انزوا میروند ، 

، نشاندھندۀ آنست کھ )... دکارت ، شکسپیر ،لوتر ،  ھابز و الک بیکن ، کوپرنیک ، 
چگونھ عقل از بند کلیسا و ناف ِ سلطنت  بمثابۀ سایۀ آسمانی بریده می شود  و انسان 

بھ جای  عقل انسانی( ھستی دارد موجودیت ومستقالنھ یشد کھ خودش دمی انخردورز 
 ، بھ خوداندیشی میرسد عقل آید ،بھ میدان می روشنگری ِ روشنفکری  .)عقل انتزاعی

ھومانیست،  اسکوالستیک بزودی ِ بنی آدم گذار از نابالغی بسوی بلوغ آغاز میگردد ،
خردگرا و تجربی میشود و .... تا سرانجام ، منظومۀ بینش انسان ِ انجیلی و اگوستینی و 

ارسطویی ، کوپرنیکی میگردد  . ..                                                             
           روشنفکر افغان بھ حیث انسان فلسفی بھ ظھور نمی رسد . بقول ھابرماس 

ِ عقل ارایھ می شود ناگزیر بھ مالحظات فلسفی متکی مدرنیتھ مادامی  کھ از طریق نقد
روشنفکری عیبی کھ از شرایط فرھنگی آن زمان بر میخواست ، پیشکسوتان .  می ماند

و بدتر از آن اندیشھ بھ قلمرو مصرف عقل و ھژمونی اندیشھ را از حوزۀ تولید ستان افغان
بھ استھالک اندیشھ میبرد، فرایند ِ باز نکردن ، تأویل نکردن ، جذب نکردن عقالنیت 

باعث آن شد کھ   )و اصالحگران دینی، دانشمندان ، ھنرمندان فالسفھ  متون (مدرن 
روشنفکر بجای درگیر شدن با ادغام و تأویل اندیشھ ، بھ میکانیسم اصالحات و سرنگونی 

، از دیالک تیک تکامل بھ نفع  شتندروبرو گ ، تفنگچھو حماسی  ذوق انگیزو کارکرد 
              .                                       .متافزیک ِ درجازدگی عقب نشینی کردند 

    پیشکسوتان متجدد و مدرن نما ، بجای درگیر شدن بھ عقالنیت  تاریخی بھ تقدیس  
ابزار  تاریخی چارزانو زدند ( فراموش نکنیم کھ آنان در آغاز قرن بیستم بھ فتشیسم 

و ما در آغاز قرن بیست و یکم بھ فتیشیسم نوع  غلطیدنددر نوعی بیگانگی ابزارآنزمانی 
کھ بھ چند و چون  نھ تنھا )غلطیده ایمخود دربھ بیگانگی ازو جھانی شده دیجیتالی 

دستگاھای پیچیدۀ معرفتی  و فرھنگی مدرنیتھ نپرداختند کھ بھ معرفی کشفیات و انقالبات 
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محتسب و میر و مدرن نیز ، از ترس شیخ و شاه ، مُال و دورانساز علمی و تکنالوژیک 
لک،  بھ سطح  دست نزدند ، فرھنگ مادی و معنوی مدرنیتھ را رنگریز و انگریز مَ

                                        :  پایین آوردند  تکنالوژی  مترسکو ین ماشجادوی 
تکنالوژی= مدرنیتھ   

                                            مشروطھ= تکنالوژی 

         فداکاری و صداقت +   گری معرفتینسطحی + صف تکنالوژی و=   مشروطھ 
+    تفنگچھ داشتن +  شدناعدام + شدن ذوالنھ  +  وارستگی+ نقادی  +سیاسی شعر+ 

پان اسالمیزم+  ناسیونالیسم مذھبی  

محررین سراج " طرزی و . متن ھای مانده ، نشانھ ھای متناقض معنایی را نشان میدھند 
  تاریخی در نظریھ ی –فلسفی بر میخیزند ، ابھام  ازآتشکدۀ اغتشاشات فکری " االخبار 

تمامی انرژی ھا و عشق ھای آن اکلکتیسمی بود کھ " ملت افغان "   و " اُمت مسلمھ "  
.برباد داد سرانجام کم حاصل ساخت وعظیم بھ روشنفکری مدرن و روشنگری واال را   

عصر موتر وریل است و برق                                                            عصر
گـــام ھای اشـــتری بگـذشت و رفت   

 2                                                                                                   
درین رویکرد شاعرانھ ، سخن از انقالب دوم صنعتی ( انقالب موتر و ریل ) کھ قیافۀ 

ارتباطات  ، جغرافیای استعمار و ساختارانباشت ِ سرمایھ و گردش کاال  را دگرگون 
در فصل سخنسرایی زده نمی شود ، سخن و معرفت شناسانھ ، سخن بطور حسابی  ھساخت

در کلیسا یا مسجد ، در معبد یا  بھ ذکر و دعایی  شباھت دارد کھ بوسیلۀ  یک مومن 
توان ادعا کرد کھ در مشروطیت ، مگرمی کنیسھ ، در آتشکده یا درمسال بھ بیان درآید 

 تأویل اندیشھ، توزیع  ، ھژمونی و ؟تولید (  ، نھ بھ اندیشھ ورزی مدرن...اول و دوم 
ھای فالسفۀ مدرن ...) کھ بھ کارکرد سیاسی – مذھبی روشنفکر شبیھ مدرن دست یافتھ 

 ایم ؟

، تاریخ است شده دم سپیده فانستان خونبھای دایمی در کشوری مانند اف گفتنترک ِ سر 
مھ  ھمواره نوشیدنی خود مجُ ، شط و افغان را در کاسۀ سر سربداران نوشیده است ، جُ

.گذرگاهِ جلیلی است کھ از آن ترقی و حالوت و خوشبختی  گذر میکند   

ترک مال و ترک جان و ترک سر                                                              
ول منزل استدر رۀ مشـــروطھ ا  
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،  از پدرمشروطۀ اول باقی مانده استکھ است متن شکوھمندی این شبکۀ یازده واژه یی ،
پُر اسرار است ، از ساخت شکنی و تأویل این متن ، می توان معانی ، بسیار گویا و 

سرور شھید مولوی را دوباره خوانی کرد ، ) حضور و غیاب ( بینامتن و تعویق معانی 
سرفرازانھ می ایستد سلطنتی ا شھامت اسطوره یی در زیر دھنۀ توپ واصف قندھاری ب

و با پاشان شدن قلب ِ عدالتخواه و آزادۀ خود شمع پروتستانتیزم اسالمی را متدینانھ روشن 
خۀمیکند ، اما  عمال قھر با اِ  )دربار فاسد + انگلیس ( جبیب هللا خانی  شمشیر دورُ

جلوگیری میکند و نمیگذارد کھ این  تجددو ھر نوع مضاعف از حرکت اصالح دینی 
در برابر توپ ، کار ھر  ایستادن با لب خندان. آوای جمعی تبدیل گرددبھ  ی انسانیصدا

فھم و  گفتن یک" ترک سر "  روشنفکرمآبی نیست ، عشق و ایثار وجسارت می خواھد ،
یک حادثۀ زبانی واسطوره یی است ، حادثھ ایست کھ اول در اندیشھ و عشق اتفاق می 

گفتن ، " ترک سر "  .افتد و بعد در مخلوطی از ساچمھ و باروت چراغان می گردد 
اینبارحادثھ ای در مسیر شھادت ِ فی سبیل هللا نیست ، آنگونھ کھ مجاھدان سربکف در 

درین موقعیت " ترک سر " میرفتند ، سرفرازانھ بھ پیشواز آن انگلیس تجاوز جنگ ضد 
نوین  ، ترک سرگفتن برای یک آرمان " در رۀ مشروطھ  "رویداد شکوھمندی ست 

                                           .                                       زمینی و انسانی 
وقتی کھ توپ ھا ی جھالت برضد عقل بھ صدا می آیند ، مشروطھ مشروطھ می شود ، 

ضی ولو شکست خورده ثبت تاریخ میگردد ، وقتی کھ توپ ھا بھ صدا می آیند ، اعترا
وقتی کھ توپ ھا بھ صدا می آیند ، کارتونی استعمار و سردار دیوانھ  بھ دیوار ھا 

مانند عقابان دامنھ مقاومت و ایثار کاکی میگردد ، وقتی کھ توپ ھا بھ صدا می آیند ، ح
دوباره بھ میلھ ھا  از پُشت میلھی زخمی زندان می نشیند و آدمھا  کنج  بھ ھای خورشید 

ھای خمیدۀ توپ می خندند. وقتی کھ توپ ھا بھ صدا می آیند ، مُال سرور بھ مھمانی 
آفتاب و کھکشان میرود و مُال منھاج بر تختۀ ننگ  ابدی چارمیخ میماند ، وقتی کھ توپ 

مانند جاری میگردد و" ترک سر در رۀ مشروطھ " ھا بر ضد عقل بھ صدا می آیند ، 
صدای توپھا را " ترک سر " صدای    .بر پیشانی خاطره ھا جاودانھ میماند  سپیده دم

                                          .                              شرمنده وخاموش میسازد

نھ تنھا کھ در  ،)انتلکتول ( تعریف ھای متعدد در مورد روشنفکر تنوع بدنام  
ھرکسی در ھر کجایی . شرق نیز سرگیچھ آور گشتھ است فرھنگ غرب کھ در فرھنگ 

                .                                     او محرم داریار از ظن خود شده است 
روشنفکر  ، زیع عقاید و دانش سروکار داردو تو روشنفکر کسی است کھ با تولید

تاریخی طبقۀ  و استعداد روشنفکر ارگانیک عالیقبالذات روشنفکر ارگانیک است و 
الق میگردد کھ بھ صورتبندی روشنفکر بھ کسی اط . 3 خاصی را تدوین میکند 
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و روابط قدرت را بطور شتھ سروکار داسخن وری  بھپرداختھ و) دانایی ( اپیستمھ 
ھند با پذیرش ماھیت این تعاریف ، روشنفکر اعتراضی  .  4 محلی کشف و تأویل کند

شاخصۀ نقادی را برای روشنفکر ھندی جدی تلقی میکند و ادوارد سعید آن تعاریف و 
تعابیر را با واژه ھای عدالتخواھی ، فداکاری ، و حقیقت گویی میامیزد ، بھ تعبیر سعید 

حقیقت را میگوید و در حاشیھ ، مؤلف ِ زبانی ست کھ دربرابر زور و قدرت  روشنفکر
 ، چون سعید فیلسوفی ست با رگھ ھای  و در تبعید از آزادی و عدالت پاسداری می کند

ُست مدرن ، بھ ھمین خاطرست کھ  روشنفکر را آماتور و چند صدا مینامد و تأکید  پ
                 .  5میکند کھ روشنفکر مدخلی ست بسوی ورود بھ حوزه ھای گوناگون 

شود کھ روشنفکر افغانی بھ موجودی گفتھ می بقول شھید شمس الدین مجروح             
بھ کلھ بسوی مردم راه برود ،روشنفکر افغانی  موجود سرگردانیست میان حقیقت و 

مبارزه وقدرت ، این مرز ھا آنقدر باھم نزدیکند کھ روشنفکر خستھ و عصبی را 
کند و گاھی بھ سود قدرت ، گاھی تاللوی دھن باز گاھی بھ زیان حقیقت وامیدارد تا 

و یند و گاھی در شرنگ شرنگ زندان و ذوالنھ بب ت قدر عدالت و آزادی را درآیینۀ 
گاھی قوم و زبان را ستون قدرت فرض کند و گاھی ایدیولوژی و حزبیت را ، پولیگون 

کار . و بی گفتمان گشتھ است الم شنگھ فدای مدارا کند ، براستی کھ روشنفکر ما 
      .    ی استاز روشنفکر قرن بیستمو پیچیده ترروشنفکر قرن بیست و یکمی زارتر 

روشنفکر کسی سارتر کار روشنفکری را ساده تر بیان میکند ،                             
درگیر شود ، روشنفکر کسی ست کھ در اموری دخالت دلیرانھ ست کھ در ھر وضعیتی 

کند کھ بھ او مربوط نمی شود ، در نظریۀ سارتر ھر متخصص لمیده ای روشنفکر  
باید براستی . عبیر انگلس کھ پروفیسورشدن آسان است اما آدم شدن مشکل و یا بھ ت نیست

اعتراف کرد ، سارتر روشنفکری و سارتر ھا سارتر روشنفکرانۀ استواری و بھ عظمت 
 بیباکانھ)  شھرت+ مدال طالیی + میلیون دالر  2حدود ( از گرفتن جایزۀ نوبل  ست کھ
                                                           .                       می ورزدامتناع 

این امیل زوال بود کھ با عملکرد فاتحانۀ خود چراغ روشنفکری را بر مگر            
سروده ھای حماسی ولتر را در زمزمھ ھای متن ھا و سقف زندان آویخت و خاطرات 

باستیل ، دوباره خوانی کرد ؟، روشنفکر کسی ست کھ با دفاع از حقیقت بھ زندان برود 
. 

اگر روشنفکری ، حقیقت را گفتن و بھ زندان رفتن باشد ، از شھید مال سرور تا پرویز 
کامبخش و نصیر فیاض ھمگی بھ شکلی از اشکال روشنفکر بوده اند . در بحث ھستی 

. و نتیجۀ کار ھای روشنفکری است فکری مھم ماحصل  یت ِ روشنفکرشناسی روشنفکر
انجیر پنھان مانده و روشنفکر  نای، حقیقت بر برگ... و فیاض مال سرور تا کامبخش  از
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                                                                              . در زنجیر، آویزان 
روشنفکر افغان دیریست کھ در اتمسفیر قھر و خشونت نفس کشیده و پرورش یافتھ است 

اگر واژۀ - قھر – معرف اساسی دستگاهِ دولت باشد ، این خصیصھ بھ لحاظ نظری و 
  ، وامامدرنیتھ رسیده است بھ آرای " لویاتان " و کتاب " شھریار " از کتاب تاریخی 

در کشور ما نوعی از استبداد شرقی ست ، روشنفکر افغان از نقد ِ قھر قھر متمرکز 
میابد ، نمونۀ حزبیت یافتۀ آن  خاتمھر متمرکز می شود و با چسپیدن بھ قھ آغازمتمرکز 

 صمیمانھجامعۀ مدنی را حزب دموکراتیک خلق است ، کھ اولی  سیطرۀمشروطۀ دوم و 
حلق آویز جامعۀ مدنی را احزاب ومفھوم غدارانھ مزدورمنشانھ وخیلی مثلھ کرد و دومی 

  .رھسپار جھنم شد  اولی بھ امید بھشت رھسپار جھنم گردید و دومی بھ امید جھنم. دنمو
جامعۀ مدنی بھ قھرک  .جامعۀ مدنی مستقر میگردد  در رویدادیست کھ قھر متکثر

ھای ھمدست تکثیر می شود ، زشت ترین نمونھ ی گذار از جامعۀ مدنی بھ تسخیر قھر 
کارکرد وظ تیوریک ابھ لح رویکرد غلط دولتی و گذار از قھر متمرکز بھ قھر متکثر ، 

و مطالعۀ تارخمند . حزب دموکراتیک خلق است لحاظ پراتیک از جانب جنایتکارانھ بھ 
حزب دموکراتیک خلق ، پژوھنده را بھ این حقیقت میرساند عملی  –استحالھ ھای فکری 

بھ حیث جریان روشنفکری بھ میدان کھ این حزب در دھۀ چھل و پنجاه خورشیدی 
                                       .  گردید حوزۀ مبارزه وارد  دربار از مظاھره وانتقاد

ِ قھر  1352سرطان  26از تآسیس حزب تا کودتای  از وضعیت روشنفکری بھ نقد
را پاسداری می کند با  می پردازد و روشنفکریت خود) سلطنت ظاھرخانی ( متمرکز 

 حلول ناشیانھ در کودتای داود خان ، روشنفکریت را برباد میدھد و در قھر و استبداد
 نقادیو حقیقت گویی و بجای . جمھوریت کھ ھمانا ادامھ قھرسلطنتی بود ، مدغم میگردد 

رنی چی جمھوریت استبدادی  .                             قھر و استبداد مبدل میگردد بھ سُ
در جامعھ مدنی است ، احزاب و نشرات و نھاد ھای  قھر جمھوریت سرآغاز تکثیرقھر

این تجربھ ای . ند ند و جای آنرا نھاد ھای دولتی اشغال میکمستقل ممنوع می شون
بھ بشکل جنون آمیز آن سرکوب کننده ای بود کھ پسانھا در حاکمیت حزب دموکراتیک 

                                                                                  .ثمر می نشیند
قھر اقدام کرد ، احزاب و جامعۀ مدنی انکار کودتای ثور از شام فردای خود بھ 

در زیر سیطرۀ ! ھیچ و احزاب و سازمانھا متمرکز ھمھ چیز و جامعھ مدنی انحصاری و
نمی توانست وجود و غیر حزبی حزب دموکراتیک خلق ، ھیچ نھاد مستقل و غیر دولتی 

ً نھا بطور نمونھ ، .داشتھ باشد  دی از مربوطات اتحادیۀ شاعران ونویسندگان کھ الزاما
بھ میدان آشکارا دولتی  –پرچمی در ھویت حزبی  –، در رژیم خلقی جامعھ مدنی ست 
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                                                                                          . د مده بوآ
عنای ظاھر در تاروپود جامعھ مدنی و آزادی ھای مدنی مستقر میگردد ، واین بھ م حزب

در رژیم دستنشانده ، دولت بھ حیث . شدن دوبارۀ دولت در روابط جامعھ مدنی است 
دولتی  –شبکۀ مزدور وجود دارد اما جامعھ مدنی و احزاب ِ خارج از حوزۀ حزبی 

 ً منم در کشور ما (احزاب  تیاتر ، سینما ، رادیو ، تلویزیون ، جراید ،. وجود ندارد اصال
پرچمی ھا را دیده  58و  57نان مروج است کھ حتا خلقی ھا در و غیر کشی چ گویی

در شش حذف کردند و پرچمی ھا بعد از اشغال کشور از صحنھ نتوانستند و آنان را 
ھمھ دولتی و ... ، اتحادیھ ھا ... )   دخلقی ھا را حذف کردنفی الفورجناحی از 58جدی 

ادغام جامعھ مدنی دولت ، شدگی فاشیسم و توتالیتریکی از خصیصھ ھای حزبی ھستند ، 
است کھ زشت ترین نمونۀ آنرا در تاریخ قرن بیستم افغانستان ، حزب  حزببا 

                                               .دموکراتیک خلق بھ نمایش خونین گذارده است 
ً از  1357 حزب دموکراتیک خلق بعد از کودتای ثور دور موضع روشنفکری مطلقا

تکیھ میزند ، چون از نقش و کارکرد قھر و غیرکشی یگردد و بھ سنگر اِعمال م
و ارگانیک ومبارزه نقادی قدرت و مستقر شدن در جامعھ مدنی ( روشنفکرانھ 
اندیشھ و  زیکزاک خونینھمین روست کھ از  ازوتھی می شود  )متداوم روشنگری
انگشت  انو ھزارجنایت یک مشت خیانت و صد مشت بھ جز   اشناسنجیده فونکسیون 

 وضعیتتباه تاریخی را از شحزب دموکراتیک دوبار ا .....دمانمی برجای ن خاطره 
مرتکب گردید ، یکی شرکت در کودتای داؤد و دیگر شرکت جنون آمیز در  روشنفکری

جنایت و خیانت خواند و دومی را اشتباه تاریخی کودتای ثور ، کھ اولی را می توان 
                                                                                          !تاریخی 

، در وضعیتی کھ ما قرار افغان نگاه و کارکرد ِ روشنفکرما از تجارب عبرت نمیگیریم ، 
را  تا وقتیکھ خود از دست داده است و را قابلیت ِ شکستن ساختار فوسیلی خودداریم ، 
 ،روشنفکری  قبول شده و تاریخمندرا با اجزای انگشتان زخمی ی تواند نم نشکندخودش 

  :کند یا متن آرایی لحن گردانی  توصیف و

                                                                                   تولید اندیشھ   -
                                                                              داناییصورتبندی   -
                                                                                   توزیع اندیشھ  -
                                                                                گفتمانھژمونی   -
        حقیقت گویی                                                    مبارزه و درگیری و   -
               نقادی ومداخلھ گری                                                              -
              ذوالنھ پذیری                                                         واض اعتر  -
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    ی                                                                 سندتبعید پو عدالتجویی  -
و آزادگیچند صدایی   -  

 

٢-  ِ                                                                        مُعذبروشنفکر
                                                                                                      

اندیشھ و عمل ، تقسیمبندی روشنفکر یکی از دغدغھ ھای نظریھ پردازان تولید در حوزۀ 
 ) رامشی گ( ارگانیک و سنتی  بھ روشنفکربخش بندی مدرن و پست مدرن بوده است ، 

روشنفکر ) فوکو ( و خاص  روشنفکر عام) ادوارد سعید ( آماتور و حرفھ ای روشنفکر
با توجھ بھ تعریف و تفسیر .....   و )روح شھید شمس الدین مج( قالبی و غیر قالبی  

   مقولۀ روشنفکر ما، مبارزین و نویسندگان یافتگان  تحصیلپژوھشگران ، روشنفکر ، 
  ( انتلکچول ) را با انتقال بارمثبت آن ، در سلیقھ و روش خود جذب کرده اند ، شاید 

روشنفکر را با معنای مثبت آن پذیرفتھ ) خاصتن در شرق ( امروزه افکار عامھ جھان 
:روشنفکر در فرھنگ افغانی و اند ،   

   ول طلب ، وارستھ  تح عداتخواه ،دلیر ، منتقد ، روشنگر ، ،مترقی   =   روشنفکر
،  شکارسازسلطھ خواه ، زبون ، بلی گوی ،  ماستمالگر، مرتجع ،=  روشنفکرنما  

 وابستھ

،  ندبھ فراموشی رفتھ ا ی آنھستھ ھا و جذب شده ، ی تعاریف ، پوستھ ھا ین تلقی ادر
مقایسھ را برباد تاریخی اینگونھ خط کشی میان روشنفکر و روشنفکرنما ، نھ تنھا نفس 

ُفتر گنده وکھ مقولۀ روشنفکر را نیز  داده است ی ھا این چنین ساده انگار.  کرده استشـ
بوده کھ روشنفکر بعد از ھر غسل خونینی دوباره جامۀ چرکین را بھ برکرده است 6 . 

بربادی ما روشنفکران از ھمین جا آغاز شده است ، ما قبل از توجھ بھ شاخصھ ھای 
رده ایم ، ما از ـــــــآن توجھ ک یکجانبھ و تفنگچھ ای کارکردآن ، بھ  ذھنیو معرفتی 

نقادی ، پرخاشگری و مداخلھ گربودن علیھ قھر متمرکز ( تعبیر ماکس وبر ) آغاز گشتھ 
کھ ھستۀ روشنفکری و روشنگری  را   تولید و توزیع و صورتبندی دانایی ، ما ازایم 

امیک شدن ارگانیک شده ایم ، پیش ما پیش از دین. ایم آغاز نگردیده ،  سامان می بخشد
                        .ایم  ام شدن خاص گشتھ ایم و پیش از آماتور شدن حرفھ ای گشتھع

 روشنفکر =  مؤلد فکر + مؤلف زبانی + ھژمونیست ِ  گفتمان  + منتقد  + عدالتخواه 
  + حقیقت گو + آزاده + مداخلھ گر + مترقی + انقالبی + ذوالنھ پوش + متعھد ...    

ریح ما در تفکیک و تشازھمین روست کھ ،  ... مشروطھ از نقد ِ دربار آغاز میگردد
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با ) پیچیدۀ قدرت پراگنده و روابط ( و جامعھ مدنی )  متمرکزقدرت ( رابطھ بین دولت 
َ شرقی شده و شرطی شده  برخورد کرده ایم ، تعریف و توجھ بھ قدرت  سلیقھ ھای کامآل

. دور مانده ایم )  یمدن(تقلیل داده و از کارکرد ِ اجماعی ، را تا سطح دولت و قھر 
ً در چھرۀ روشنفکر ارگانیک  روشنفکر خاصتن از دھۀ سی خورشیدی بھ اینطرف اغلبا

پرولتری شده ایم ، و عملی ، ما بدون طی کردن مرحلۀ تربیت ذھنی . بازتولید شده است 
               .، کاپیتالستی و خانخانی شده ایم دھقانی شده ایم ، خرده بورژوایی گشتھ ایم 

  ) ...جامعھ مدنی = ارگان ستم طبقاتی = قھر متمرکز = دولت ( از فورمولۀ  چپ
استفادۀ عقب مانده و شرقی میکند و کار روشنفکری را از مقام تولید و توزیع اندیشھ بھ 

موقعیت ِ  رویارویی ونقد ِ سطحی  قھر و قمچین ، پایین میآورد. دولت را عینیت یافتگی 
در موقعیت چپِ چپ میداند و دار دالل جھانی و سرمایۀ فیودل و مافیا وسرمایھ  ایده ھای

  ...مردود میشمارد در حوزۀ جامعھ مدنی ھرگونھ امکانات علنی مبارزاتی و نقادی را 
چپ ِ چپ با طرح حلزونی دولت بھ ایستگاه ِ نظریۀ لویاتان میرسد .                        

                     عکس ذوق آن جمــــاعت مــــیزدی                                     
7زآن عکس ذوقی می شدی  وین دلم  

خودرا دچار نفس تنگی میکند )  ... جامعھ مدنی علیھ دولت(معادلۀ با رسیدن بھ  راست
ھر واقعیتی معقول کھ  بھ آن تزھگلی نزدیک میگرددگاھی از موقعیت راست ِ راست و

از  یبا درکِ دیگر راست) واقعیت معقول = دولت (  .است و ھر معقولی واقعیت
 بر نوک ِبھ جای قلم روشنفکرانگی را پاره پارۀ بیرق ) نمایندۀ تفضل الھی ( قھرمتمرکز

شمشیر وتبرزین میآویزد ، راست از طرح شاھپرکی و دست آموز دولت در عمل بھ تز 
لویاتان میرسد .                                                                                    

            کاندراین زندان دنیا من خــوشم                                                      
شم ُ 8  تا کھ دشمن زادگان را می ک  

ً مُدرک را ) جامعھ مدنی و دولت ( با درھم آمیزی مخدوشانھ  میانھ از سطح ظاھرا
میانھ، بھ قھر متمرکز باور ندارد  .نتقال میدھد اعینیت یافتگی ایده بھ مقام معقولیت مدارا 

بل دولت را قرارداد یا اردادۀ عام ( بھ تعبیر روسو ) پنداشتھ و از صورتبندی گفتمان ھا 
شھریارموسیچھ یی  بھ شھریار  با طرح،  میگریزد) روسویی ( ی روشنگرانھ 

را بھ جای  آبدم را غنیمت دانستھ ومیانھ . ضب وفریبکار ماکیاول میرسد میرغ
    .، نحو را با محو مخلوط میکند جاری میسازدقراردادن بھ زیر کشتی بھ درون کشتی 

         رت ای نحـوی فناست                                                 ـگفت کل عم
9 زانکھ کشتی غرق این گردابھاست  
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زندگی اخالقی در " عنوان کھ ایدۀ جامعھ مدنی را مدرن میسازد و بھ این ھگل است 
تکامل میدھد ، واین ما ھستیم کھ مفھوم دولت و جامعھ مدنی را " آخرین کران خود 

مغشوش و ابتر میسازیم و تفاوت ِ رابطھ بین قدرت  متمرکز دولتی و قدرت متکثر 
                                  .        جامعھ مدنی را بر وفق سلیقۀ خود استخراج میکنیم 

دور شده است ، روشنفکری ◌ِ روشنگری بھ حیث یک موقعیت ، از افغان  روشنگر
و در   دور ِ چشم ھا دور جوشیدناز . گیر مانده است روشنفکری  جوشنگری ِ در 

                                                            .خشم ھا حضور یافتھ است قراض مِ 
،  و انظار، زره پوشیده ایم و بھ میدان افکار روشنگرنی  ھستیم جوشنگرما         

استعفاء داده است ، برای دفاع گویا روشنفکر کھ از ماموریت اصلی . شتابان دویده ایم 
از گذشتھ و حال خود چھ بشکل فردی چھ بشکل گروھی ، با کولبار ھویت بر شانھ ، 

یکند و از موضع نقادی روشنفکری م ،جوشن ھفت پوست می پوشد و بھ حیث جوشنگر
، بنا  را وقار می بخشد خزیدن یا پریدنو مداخلھ از زیر آتش متقاطع دوستان و دشمنان 

بی آنکھ بھ استحکامات و گذار از جنگ متحرک بھ جنگ بھ تعبیری روشنفکر افغان 
                      . رفتھ است، واسکت پوشیده و بھ جنگ انتحاری  اندیشیده باشدساکن 

                 از مشروطھ تا امروز ، روشنفکر با شنا در توزیع گفتمان ھای  خرده 
ارگانیک و ھژمونی پندار ، خودرا در بازتولید قدرت حزبی ، قدرت سیاسی  و قدرت 

قومی گم کرده است ، این بازتولید ھویتی را ایجاد کرده است کھ روشنفکر مجبور است 
را قطع کند یا شتالنگ ھای  ، یا پا ھای زخمی خود برای جای شدن در طول  تابوت

مستعار قرض کند  . روشنفکر تا از فکر ِ چسپـیدن بھ بدنۀ قدرت ، ثروت و شھرت جدا 
      .انھدام غرق خواھد ماند گرداب ِو  ، در تاالب یأسو دربدرش نگردد ، قافلۀ یک پا 

از  ،ف تا عبدالرحمن محمودی روشنفکر دیروز از مولوی واص                        
نھ  بھ یک مفھوم سرفرازان تاریخ بوده اند ،  غالم محمد غبار تا عبدالمجید کلکانی ،میر

زندان ھای ارگ و نھ چشمان بیدار شان از وحشت  هسینھ ھای شان ازدھنۀ توپ ترسید
 انورمحمد سرور جویا ، عبدالرحمن لودین ، ( هپُت شدو  ھسوختو پلچرخی  ودھمزنگ

میر غالم محمد غبار سید اسماعیل بلخی ، ، محمد ھاشم زمانی عبدالھادی داوی ، بسمل ، 
ذوالنھ رفاقت دار و با تبعید و ، ...) ، عبدالمجید کلکانی  ، داکتر عبدالرحمن محمودی

آزادگی ذوب کردند ، صدای شان ایثار و، انقیاد ، تطمیع و تسلیم را در مجمر کردند 
                              .ماالمال  و مبارزه ستھای شان از صمیمیت پاکیزه و زالل ، د

در نمای بھ تابلویی میماند کھ این میراث برای  حافظۀ نسل دیگر                             
بھ حیث یک و انسجام نیافتھ یره از دور نقاشی شده باشد ، این میراث ھای نا نوشتھ خ

.چشم ھا چشمۀ نھ بھ میابد انتقال گوش ھا شۀ گو، بھ شکوھمند  خاطرۀ  
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درگسترۀ یک فرھنگ شفاھی ، کار روشنفکر ما فراھم سازی امکانات زبانی و بیانی 
چون ھستی در زبان شکل میگیرد و زبان خانۀ ھستی (  برای صورتبندی گفتمان ھاست

 10 ی شوندآشکار می کنند کھ منجر بھ نومیدرا بر آگاھی  وچیز ھا فقط وقتی خود است
) ، تقسیمبندی اپیستمھ ( دانایی ) در فرایند ِ معرفت ِ  روشمــند است کھ با متن ھای خالق 

 ( تآلیف ، تآویل و ترجمۀ متن ھای فلسفی ، علمی ، ھنری مطابق بھ نیازھای عصر و 
از چارسو تا ھنوز  اما  روشنفکری را میسازد ، مغز روشنگری و نبض) جامعۀ افغانی

.. نوشتار ( روشنفکر افغانی در کھکشان متن  .استآشکارو سترونی لموس مسقط دچار 
و سالخی  ، کاپی  برداری و کلیشھ سازی بازنویسی( نفس نمی کشد ، در الکِ  تقلید . ) 

بھ تعبیر داستایفسکی ، درد روشنفکر . و کابوس پردازی  نفس میکشد )  حنجرۀ انسان
روشنفکر افغان جوشنگر است و در  .است  افغان اینست کھ در بیداری دچار کابوس

میدان نبرد از واژه ھای حملھ ور و پوالدین جوشن می پوشد . روشنفکر افغان مصروف 
حریفی با خود و دیگران است .                                                                 

 "  ی اندیشم پس ھستم م" دیریست کھ در فضای آلودۀ ما، روشنفکر خاکستر نشین 
ھستی جویباردر ،  استعداد ھاایثار وعرقریزی وکھ با وجود  خودنمایی میکند و نمیدانیم

و این منم گویی ھا و من ھستم ھا ست کھ فضای  . غرق گردیده ایم،  شناسی دکارتی
کھکشانی پرواز را برای ما قطی گوگرد ساختھ است .درین نگاه ، وقتی روشنفکر 

مارکسیستی ، ( حرف میزند  اندیشھ دیگرکس ونسبت بھ  اشاندیشھ  د وخوبرتری از
در  ....) اسالمیستیصوفیستی ، فاشیستی ، ناسیونالیستی ، نیولیبرالیستی ، لیبرالیستی ، 

واقع تصور و ذخیره ھای نابالغ و ذھنی خود را  مقدم بر ھستی جامعھ و انسان وجھان 
دانستھ و ادراکات سطحی و یا عمقی خود را حقیقت و فھم برتر ، جار میزند . از ھمین 

روست کھ الیھ ھای گوناگون روشنفکری ما ، بھ این عنعنۀ مُرده و مُرده آفرین ، دلخوش 
میکند کھ می اندیشم پس ھستم .                                                                  

     د خود مؤثر نباشبازیگوش شوخ و اطفال  اتاق باالی این نوع روشنفکر ولو  در کنج
مانند یک خود مجرد وخصوصی شدۀ  بازھم بھ اندیشۀ  ) جامعھ و جھان را چھ میکنی ( 

مارکسیست  فاشیست ھستم ، ناسیونالیست ھستم ،( میبالد ،و مومیایی شده انسان انتزاعی 
ت ھستم ، دموکرات ل دموکراسوسیانیو لیبرالیست ھستم ، لیبرالیست ھستم ،  ھستم ، 

ماتریالیست ھستم ، ایدآلیست ھستم ، اتھ ... ، صوفیست ھستم تیوکرات ھستم ،  ھستم 
اگزیستانسیالیست ھستم ،  ایست ھستم ، مدرنیست ھستم ، نھیلیست ھستم ،

گمان میکند کھ  ) ... پُست مدرنیست ھستم گلوبالیست ھستم ، دیکانسترکسیونیست ھستم ، 
اندیشھ و حلول در تسمیھ، مثل تابلوی تلوارکھنھ و زینتی ست کھ باید آنرا بھ خاطر 

                                         .بھ دیوار ذھن آویخت  استتیک و لذت ِ نمایشتزیین، 
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بھ تکرار باید گفت کھ ما دچار اغتشاش در نظام مفاھیم ، دستگاه ھای فکری و 
َ برای مان مھم نیست کھ آیا این وجوه ِ تسمیھ ،  صورتبندی دانایی ھا بوده و ھستیم ، اصآل

مانند کاغذک (  می چسپانیمآگاھی خود نھ بر وخود پُشت گردن  آنرا بر ماآنگونھ کھ 
و  در تاریخ تفکر ،مقولھ شناسی  ، تبارشناسی و، بھ لحاظ معرفت شناسی )قیمت بر کاال 

و چسپک زدن ھا  سادگی ینبھ ھم پیشتاز فرھنگیمادر و حوزه ھای  ھستی اجتماعی در
اتفاق افتیده است ؟ مقوالتی  کھ در جریان ده ھا سال و صد ھا سال از دستی بھ دستی 

از کمبود اندیشیدن روشنفکر افغان نشستھ و  بر دست رسیده و تکامل کرده است و اینک 
                                                             .استحالھ میگرددقبض روح ودچار 

         قھر و مطلقیت جای اجماع و ھژمونی را میگیرد (از استمرار تفنگچھ و چشم 
کشی )،   جوشنگر جای روشنگر را اشغال میکند ، مصرف و تقلید متن بھ جای تولید و 
پسامتن می نشیند. در کشور من در زنجیرۀ کار روشنفکری ، ھر طیفی بر شالودۀ روش 
خود روشنفکری میکند ، روشنفکری کردن با کار روشنفکری تفاوت دارد ، روشنفکری 

، کلھ شخ و بی است و چند الیھ باشد ، یکریخت و یکنوما نیشکری نیست کھ بند بند 
در خود غلطیده ، . امروزینھ نیست ، مومیایی پوش ماضی ھاست  ماروشنفکر .صداست 
                                    .                            و پاشان است شده سنگک 

بھ  در کابوس روح و روان قومی خوابیده است ، بھ نحوی از انحاروشنفکر کنونی ما 
روشنفکر از فرط  .ناالن است و شجره کشی تبارگرایی   داالنامید جستجوی سپیده دم بھ 

گفتمان ھای سالم ، انرژی ھا و استعداد ھا را در تیزاب قومیت میریزد و زمان و زمینھ 
.را بھ ھدر میدھد   

و حق بجانب در راھی کھ میرود  بھ حکم تعذب وجدان ،اندیشد کھ می  ناسیونالیست
ناگزیراست ، بھتر است کھ روشنفکر ناسیونالیست خود را روشنفکر تباری بنامد تا واژۀ 

آدم را روح بنی ، چون جو حاکم  اصیل و شایستۀ خود را احراز نماید جایگاه ِ مقتولھ 
 ً ، روشنفکر ذو معشتین با استفاده از تقسیم کرده استھا تجزیھ و بھ کتلھ ھا و قبیلھ ظاھرا

                                          .                  ھمین اتمسفیر بھ زندگی ادامھ میدھد
ف ِ و نااز نفس ناسیونالیست ، چگونھ روشنفکری میکند ؟ ماناسیونالیست روشنفکر 
درساختار اش اجتماعی بریده شده است و عقل ھای پس زده شده تکامل معرفتی و 

معضلۀ عقل مدرن است کھ ناسیونالیست را النی و عشیره ای ، تھ نشین می شود ، ناعق
از پلۀ شعورمدنی بھ پلۀ احساس و غریزۀ قریھ و سمت زمینگیر میسازد ، آزادی و 

عدالت مخدوش می شود ، مرحلۀ اول آزادی از دایرۀ بستھ در خود آغاز میگردد ، آزادی 
ِ بخود آمدن است  انفصال عقل انسان از غریزه ھای حیوانی است ، آزادی شیوۀ شکوھمند

بھ انسانیت ِ انسان رسیدن است ، مقولۀ آزادی در عقل ناسیونالیست بھ آزادی نمیرسد ، 
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عدالت را با چمچۀ ساخت قریھ  ناسیونالیست.  آزادی در مخیلھ اش بند بند زندانی میماند 
و زبان تقسیم میکند ، عدالت کھ خواھر سیاه پوش آزادی ِ فلسفی و اجتماعی ست ، در 

                                           .     ناسیونالست مصلوب میماندچار برج  پندار 
اش و خانواده کیھان من اش بعد کھکشان اول  درمغز ناسیونالیست چھ میگذرد؟

خریطۀ قوم اش ، اول جغرافیای بینی اش بعد آسمان اقارب اش وسرانجام  منظومۀ سپس 
این در تمامی . ولسوالی و والیت و سمت اش توپوگرافی کوچھ و قریھ اش و سرانجام 

                  .                                       انسان دور میگردد  حاالت از ذاتیتِ 
قدرت در و تشتت ِ منافع و پندار کاپیتالیسم بر ضد تکثر کھ از  ناسیونالیسم ی تاریخ عقل

صرف  سرچپھ گشتھ است ،و برآیند این خیزش زمین ما فیودالیتھ بر میخیزد ، در سر
نظر از بحث متلون پروسۀ تشکل ملت ،  ناسیونالیست بھ لحاظ نگرش ، بجای حرکت 

انرژی بسوی تجزیۀ ) ملی  سازی ( ھنگ ھا و تعالی و ادغام فر  انرژیتمرکز بسوی 
این فرایند در ذھن من ِ ناسیونالست . سرگردان است ) و انقطابقومی سازی ( قدرت و

:تقلیل میابد بھ   

قومی سازی=  ناسیونالیزاسیون   

ُرده قومی سازی = قومی سازی  خانھ جنگی+ سازی  سنگر+ خـ  

سوسیال یا دموکرات ، لیبرال  از نوع ، الییکچھ دیندار ، از نوع چھ  این نوع روشنفکر
دموکرات بھ این باور است  کھ در میان انبوھی از مشاکل، معضلۀ قومی را باید  عادالنھ 

گونھ این  است ثابت کرده ھا ی خونین کشورتجربھ ابطال این بینش را بار بار (  حل کند
روشنفکر  ) ستابرخاستھ از شھید بدفاع  جالدھمواره با بوسیدن شمشیر روشنفکر
و  زحمتکشبین ملیت  ، لما ظوم و ملیت ظلبین ملیت م روابط این معضلھ را درتبارگرا 

 - ناسیونال می بیند  و روشنفکر  ھای کوچک کالن و ملیتبین ملیت  ،ملیت فاشیست 
و فورمولۀ  قبیلوی را با شعار حق تعین  ددھطبقاتی میاین  جنازه را غسل مارکسیست 

 تضاد" : کردن واژه ھای طبقھ و ستمگر ، اندکی ملمع کاری میکند  سرنوشت و اضافھ
بین ملیت محکوم و طبقۀ حاکم ملیت ستمگر " .                                     

پُت شدن   ،نوعی سوداگری روشنفکرانھ است " معضلۀ قومی "پرداختن و چاق کردن 
س ، شکست ، قدرتخواھی ، کھ بھ دلیل ، یأ، بُغضی ست در زیر قدیفۀ قومی  

، اجراء و ظرفیت تاریخیروانپریشی و افالس عقلی شھرتخواھی ، ثروتخواھی ، 
بطرز جنون آمیزی میگردد ، با این نگرش است کھ عملیۀ گریز از ماموریت روشنفکر 

                                                                     .         تداوم میابد 
نوع ارگانیک و طبقھ پندار ، یکی از اجزای روشنفکر شکست خورده است ،  تبارگرایی
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ً دستار قبیلھ یی  ُمتی آن بغتتا آن ناگھان فرا ارگانیک وعشیره یی میگردد و نوع متدین و ا
                            .آن بھ مایکرو اتنیست تبدیل میگردد  انترناسیونالست. می پوشد 

این نوع روشنفکر یکی از بند ھای نیشکر است کھ گنده شده است ، نظریۀ ھومانیزم ، 
و شکست و یأس .  وبینش اشرف المخلوقات را فدای رنگ و صدا و پوست میکندطبقات 

مفلسی روشنفکرانھ را در زیرآرامگاه ِ پکول و لنگی ودر معبد گوپیچھ و چپن ، و فردا 
شاید بار دیگر خود را در زیر شپو و زنار وطیلسان و چلتارارضا میکند . از ماموریتِ 

روشنگرانۀ خود کھ پرداختن بھ کار در عرصۀ معرفت و نقد اراجیف است ، میگریزد و 
بھ دادخواھی ھای غریزانھ  شناور می شود .  ناآگاھی و نابالغی را در موقعیت بھ ظاھر 

                                                               .ناسیونالیستی ، عینیت می بخشد 
ناسیونالیست بودن بھ ھمین روشی کھ در کشور ما اتفاق می افتد ، فوران غریزه ھا 
وضمیرھای پنھان و معذبی ست  کھ ھرگز بھ تولید دانش و گفتمان ِ مسؤل نمیرسد ، 

، ھرگز ویژگیھای روشنفکرانھ را بر نمی تاباند ھرگز کثرت را بھ وحدت نمیرساند ،
نمی بارد ،  مردم یدۀدستھای خشک پر برکتی برھای ھرگز از حرکت این ابرھا باران 

ُفق انتظارات خوشبختی و نیلوفر، بر لبھا  ھرگز    .         خنده نمیزند آگاھی گالب بر ا
فراموش نشود کھ در آیینۀ قدنمای تاریخ ،  طراحان نکتایی پوش ِ استخوان شکنی قومی 

در کنار سردمداران جاھل ، بھ و جاھلیت ث ایدیولوگ ھای جھل ، تصویر شان بھ حی
وای بھ حال مردم بیچاره ای کھ بوسیلۀ چنین روشنفکرانی . نمایش گذارده می شود 

                                                                     .       نمایندگی می شود 
اگر مفھوم ارگانیک گرامشی را از (  گانیکروشنفکر در ھر موقعیتی در سیمای ار

ظاھر میگردد ،از  )ھویت طبقاتی بھ ھویت ھای قومی و زبانی و مذھبی گسترش بدھیم 
معصوم ، ھردم شھید ، مستضعف ، متدین ، اصطالحات مظلوم ، زحمتکش ، محکوم ، 

جوشن   از مقوالت دربرابر حریف. بھ نفع موقعیت عملی خود استفاده میکند ... ستمکش 
                                                                                          . میسازد 

منقطع و ، جذب آگاھی در روشنفکر ما با تمام این فلوتھ بازی ھا استنباط میگردد کھ 
غیر سیستماتیک است ، توجھ شود کھ آگاھی رنسانس ، سقوط نظم ھای از پیش مقدر را 

بھ عنوان آزادی و ھومانیزم تجلیل کرد و روشنگری با نقادی خویش برون شدن از 
نابالغی و بند ِکلیسا وقوم  را بھ حیث آزادی عقل انسانی پذیرا شد و مدرنیتھ از طریق 

ِ ثالثۀ کانتی( نقد عقل محض ، نقد عقل عملی ، نقد قوۀ  بخود آمدن و نقد دوبارۀ  نقد
داوری ) بھ عنوان تغیر قطعی خود فھمی نوین بھ وسیلۀ ھگل بھ خوانش درآمد ، مدرنیتھ 
از متافزیک عقل بھ دیالک تیک عقل رسید .                                                   

ما  آگاھی ھنوز درما بھ خودآگاھی نرسیده است ،تخمۀ ما آدم ھای قومی و غریزی کھ  
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پیش ،  نشستھ ایم یک لنگھ کھ بروی تخم ھای گنده  آدمھای قومی شده ، مرغ ھایی ھستیم
و انسان گرایی نزده از پرش بسوی روشنگری و مدرنیت ،نقبی بسوی رنسانس عقالنیت 

بند بند تا آنجا مثلھ کرده ایم کھ بھ زبان ھا و قومھا و قبیلھ ھا و  انسان و عقل را ، ایم
ودن نمی جوشیم ، بل در قیافھ ، در یکدیگر با ھویت انسان بقریھ ھا کوچک گشتھ ایم 

وقتی کھ عقل و گفتمان بگریزد جایش را . ھای دراز و عقل ھای کوتاه سنگر بھ سنگریم 
گر من حقیقت را بدانم و تو نسبت بھ آن ا. پُر میکند  گفتمانبی جنجالی و دغدغھ ھای

م ، خود جاھل باشی ، وظیفۀ اخالقی من است کھ تو را وادار بھ تغیر افکار و اعمالت کن
                                11داری از این کار بھ معنای خود خواھی و نا آدمیت است 

را در آتشدان ناسیونالستی گرم  خودگرایش ھای مختلف فکری ، چون خانھ ام ابریست 
شبکۀ یک اجزای بھ حیث روشنفکر تباریست و روشنفکر ناسیونالیست ساختھ است ، 

شد و از حق این یا آن میکخط فاصل بین خوب مطلق و بد مطلق ۀ خود سلیق ، بنا بھبیمار
تبار تا سرحد نعش نوشتار واسطورۀ استخوان شکنی دفاع میکند .  دغدغۀ اصیل 

. بیگناھان است ھای دوختۀ  ماجرای زبان در دھن والیتی و سمتی  الیستناسیون
روشنفکرقومی درزیر بلوط عقیده از زبانلرزه آغاز میگردد . زبان برای قوم گرا کوشش 

نیست بل ویرانۀ مستی است ، " خانۀ ھستی " جوشش نیست بل پوشش است ، زبان و
زبان درد مشترک نیست کھ .  تسلیخی است تنقیدی وزبان امر تولیدی نیست بل امر 

انگ ِ پریدن نیست شود ، گرد مشترک است کھ برباد می شود ، زبان عشق و گلب فریاد
حالوت زبان زمینھ ای برای استقرار صمیمیت و  .برای چریدن است ب بل اشتھا ی کاذ

روح فرد و خرده قومیت ،  .بربادی است  تسکین وآزادی نیست بل آتشفشانی برای 
است ، روح مردمی جایگاه تحقق عقل بھ ) مردم  ( زیستھ شده در یک مجموعۀ بزرگ 

                                                                      12.نحوی برون ذات است 
روشنفکر قومی از آگاھی قوم میگریزد ، روشنفکر زبانی از کارکرد زبان فاصلھ 

میگیرد، زور میزند تا با سفسطھ ھا فھم جویدۀ خود را علمی و تاریخی کند ، نکتۀ        
 بسیار مھم این جاست کھ این  فھم را حقیقت می پندارد و این اندیشھ را اندیشۀ واال ، 

                                                                            .  وچاره ساز ملی 
درین نگاه ، مطلقیت و خود مرجع بینی از شاخصھ ھای برجستھ را تشکیل میدھند        

پیشا  فکارا از متعلقات قھاربطورمطلقیت و مرجعیت در حوزۀ صورتبندی  دانایی ، ( 
مدرن وبطور خندان و ارغوانی تا مدرنیتھ دنبال میگردد ) ، باور بھ  تقابل و تضاد میان 

، تناقض کھ واژه ھای فلسفی است باز ھم اغتشاش در نظام مفاھیم (  و زبان ھاھا قوم 
چگونگی دادخواھانۀ راه حل ، ، باور بھ ) غیر مسؤالنھ استفاده میگردد  تضاد و تقابل 

باور بھ حقیقی بودن این فھم  ،  ناسیونالیست و شبھ ناسیونالیست را از حوزۀ روشنفکر 
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پرتاب  غریزیو مکدر، انسان شق شده  بھ قلمرو، پولی فونیک ارگانیک ، آماتور و
                                                                                        .     میکند 

ناگفتمانھای ، زنجیره ای از باور ھای مطلق یعنی  تباریروشنفکر ر ، درین منظ 
 باالثرچون در افغانستان ،  ."  می اندیشم پس ھستم " فشرده ای از عشیره ای و

بھ آرشیف ھای زندگی بیدارمقولھ ھا زھره کفک شده اند و از بطن  ، در ناآگاھی اختناق 
م تولید کنندۀ فکر و ھم مصرف کنندۀ فکر کھ ھ روشنفکر، ذھنی رفتھ اند خاک گرفتۀ  

ً مصرف کنندۀ فکر کھ مساوی است بھ استھالک کنندۀ فکر (  است  ) در کشور ما عمدتا
               .              گردیده است دلترقک بطور ترحم برانگیزی درین تابوت ضیق

روشنفکر تباری نامی ست کھ می توان آنرا در حوزۀ استخوان شکنی و چشم کشی مورد 
بازخوانی قرار داد و این مسلک را با نقد ِ نا بالغی ھایش ، در درون بھ خودآمدن آگاھی 

، بازتولید کرد . بیرق روشنفکر تباری ، ابریشم پینھ داریست کھ از کمبود وحشتناک 
من می آید تو حیف حیف  .است بھ اھتزازدرآمده بر شانھ ھای خمیده ، معرفت رنگینگی 
کھ از این طریق نھ بھ ثروت رسیده و نھ بھ قدرت و و بدبختی وشنفکر تبارزده بھ آن ر
خط تبار گرایی این گونھ روشنفکر با ، و نھ ھم مھرۀ پنجم است انتقام جویی نھ بھ 

مھرۀ قوم و زبان بھ حیث نغمۀ آن روشنفکری کھ از حساب شده و سودجویانۀ 
بخاطر  تجارتیک پروژه و ا بھ حیث استخبارات داخلی یا اجنبی سمفونی میسازد و ی

، ولی بھ ھوش باشیم کھ نتیجۀ تالش .سؤ استفاده میکند ، جداست ازین ماجرانان و نام 
ھردو نوع روشنفکر تباری ، ما را بطور یکسان از ھومانیزم و ماموریت وطنی عقب 

.می اندازد  

انی گشتھ است ، آتشفشاز وضعیت منقلی ، چون ھوس آتشین  تبارگرایی در روشنفکر ما 
من از زنجیرۀ زنگار گرفتۀ روشنفکری ، آن حلقھ را کمی شور دادم وگرنھ وضعیت 

روشنفکر غیر تباری ، بھ روش دیگری مزمن ، غیر مؤلد ، وحشتناک و کومایی است . 
اصطالح روشنفکر و روشنفکری را برای آسانی این بحث ، با توجھ بھ این متن گرامشی 

 و لی ھمھ نقش روشنفکر را در جامعھ ایفا نمی کنند  نفکر ھستندھمۀ انسانھا روشکھ  
گفتمان  دست اندر کار خود را درگیرودیر جنب و تنبل کھ  یاپیشتاز  بھ تمامی الیھ ھای 

ھای معرفتی ، جدلی ، انتقادی ( فلسفی ، علمی ، ھنری ... )  میدانند ، این مقولھ را بھ 
.ایشان بچسپانیم   

ِ  مندیما بھ لحاظ تاریخ تقلید و طوطی صفتی در مرحلۀ ،  خود و جامعھ ◌ِ  شناخت◌
" ارسطو چنین نوشتھ و افالطون چنین گفتھ " قرار داریم و بقول بیکن کھ تا ھنوز از بند ِ 

رھا نشده ایم وما کھ بروی تیغ راه میرویم ، نتوانستھ ایم  دست آورد ھای متعالی و مدون 
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 دینی  صنعتی و رفرماسیونو  و ھنری فلسفی ھای علمی وتجارب و ارزش (بشریت را 
انسانی بسازیم ، استعارۀ بیکن ، بھ لحاظ ھستی  بومی و خود ،مردم را برای خوشبختی ) 

لرزاننده است و عقل ھای ازخود بیگانھ را بھ ھم کمی خیلی آموزنده و ، ی اندیشھ یشناس
ل مدرن ، از فزیک و ریاضی ھمانگونھ کھ ما نتوانستیم مانند مل .خوداندیشی فرامیخواند 

و کیمیا و بیولوژی و نجوم وجیولوژی و... بھ نفع پیشرفت و انقالبات تکنالوژیک و 
صنعتی استفاده نماییم بھ ھمان میزان ما قادر نشدیم کھ از علوم اجتماعی منجملھ علم 

سیاست وفلسفھ و اقتصاد وجامعھ شناسی و زبان شناسی   ... بھ سود سامانبخشی مبارزه 
 و انقالب ، دولت سازی  و جامعۀ مدنی استفاده نماییم .

روشنفکر شاید موجودی ست کھ در رویا ھای افسانوی آدمھا نیزبیدار بوده است ، 
 جرم انتقال روشنایی بھ پرومتھ این روشنگر عاشق را خدای خدایان از فراز المپ بھ

زجر کشی ابدی محکوم میکند ، از این بابت پرومتھ یک روشنفکر است . امیل زوال 
روشنفکربر یک و خود را بھ حیث  زندان میرودزجربا گفتن حقیقت بھ  نابغۀ ناتورالیست

از شاید بل پرومتھ و نھ از زمان زوال زمان البتھ نھ از  زندان  حک میکند آھنیندیوار
با سرودن شعر حقیقت ، با وشیدن جام شوکران بوسیلۀ سقراط است کھ روشنفکر ن

 مکالمات میدانی ، خود را با دغدغۀ مرگ و زندان اعالم کرده است .

 

) 1911سراج االخبار(حلول ناقص معرفت مدرن از مشروطیت ازنقد ِ 
آغاز میگردد و از آنزمان تا امروز ماموریت روشنفکر بھ حیث یک 

دستگاه ِ منسجم فکری ، ناقص و ناتمام مانده است ، یک یا مدنی شبکھ 
و ، پرکار صادق ت کھ استعداد ھای بسیار این بھ معنای آن نیس

درین سرزمین نبوده و بھ کار روشنگری  و روشنفکری  درخشانی
وقتی کھ من از گذشتھ و . قش ارزنده ای ایفاء نکرده اند نپرداختھ و ن

حال نقد میکنم ، مقصد من براه نیفتیدن شبکھ وار یعنی  جنبش و نھضت روشنفکری و 
روشنگری در خوزۀ امکانات زبانی است . در حالیکھ در آسمان کار روشنفکری ، 

ھمواره تک تک ستاره ھا ی ماندگاردرخشیده اند و بر مبنای توانایی و امکانات شخصی 
بھ کارروشنگرانھ و نقش روشنفکرانھ پرداختھ اند ، اما نقد من گواھی میدھد کھ این 

 . تبدیل نشده است کھ ای و شب، متوالی آگاه عظیم ،پروژه یا پروسھ ھیچگاھی بھ جنبش 
غبار یکی از چھره ھای تابناک عصر ماست کھ بھ تمام معنا روشنفکر بوده و بھ حیث 

گزافھ نیست کھ اگر بگوییم کھ عصر روشنگری از .بھ میدان آمده است  روشنگر نترس
باستیل و سیمھای خاردارآغاز می شود ، در کشور امیرنشین ھای مستبد ما نیز روشنفکر 
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از دھمزنگ و زندان باالحصار آغاز میگردد .                                            
ما فھمیدیم کھ ،  پراند وقتی کھ توپ امیر حبیب هللا سینۀ مولوی سرور قندھاری را بھ ھوا

بھ خودآگاھی وآزادی نزدیک شده ایم و از ھمان روز تا ھمیدون خون میدھیم خون 
میدھیم خون میدھیم ولی چون تجربھ ھا را تیوریزه نمی کنیم ،معرفت سازی نمیکنیم ، 

کھ نمی معلوم است اش نتیجھ  تبدیل نمی کنیم ، ھای زنده را بھ آگاھی  ھای مرده عینیت
!زرعۀ خون گل ابریشم بچینیم ماز  توانیم  

ار ھمۀ آن ویژگیھایی را دارد کھ در فرھنگ غرب بھ آن روشنفکر میگویند ، غب غبار
، غبار دلیر ، غبار زندانی ، غبار تبعیدی ، مؤلف ، غبارمنتقد ، غبار تولید کنندۀ فکر

    ... غبار تسلیم ناپذیر ، غبار روشنگر ، غبار توزیع کنندۀ دانش ، غبار حقیقت گو 
غبار روشنفکری است کھ بھ صورتبندی گفتمان و توزیع دانایی بھ روش مدرن پرداخت 

 .ایثار کرد عاشقانھ و در ھمین راستا عمرش را ) تاریخ علمی ن صورتبندی گفتما( ، 
غبار قلم ماندگار وشکوھمندی ست کھ ھم بھ تولید اندیشھ پرداخت و ھم بھ تولید جنبش . 

، باالی ) تولید اندیشھ ( غبار مؤلفی ست کھ در ھر مرحلھ ای از تحقیقات خویش 
" ، غبار با نگارش ) اندیشھ توزیع ( جریانات معین سیاسی تأثیر گذاشتھ است 

ستم " باعث بوجود آمدن جریانی مسمی بھ " جغرافیای تاریخی افغانستان و خراسان 
" افغان ملت " باعث بوجود آمدن " احمد شاه بابا " گردید ، و با نگارش کتاب " ملی 
                                                                                        13،شد

افغانستان در مسیر " تحلیل ھای اقتصادی و نحوۀ صورتبندی تاریخ افغانستان در کتاب 
موجبات تأثیر گذاری عمیقی را بر جریانات چنان شگرف است کھ حتی " تاریخ 

.) تآثیر تولید و توزیع اندیشۀ غبار بر چپ ( مارکسیستی کشور فراھم ساخت   

کھنھ شده میدانم کھ استبداد سلطنتی و سیطرۀ جنایتبار سھ دھۀ  من این استدالل ھا را کمی
ِ استخبارات سوسیال امپریالیسم وبھ اضافۀ نقش ویرانگرپسین  امپریالیسم و مداخلۀ نفوذمند

ھمسایھ ، نگذاشت کھ جریان روشنگری و روشنفکری بھ جنبش اجتماعی و قدرت و 
ھژمونی معنوی تبدیل گردد . ھرجا استبداد است ، از دلش مقاومت نیز برمیخیزد ، مگر 
عبدالرحمن لودین بھ حیث یک روشنفکر مبارز و مشروطھ خواه با پذیرش مرگ ِ خود ، 
حاضر نشد کھ با فیر تفنگچھ بر شقیقۀ حبیب هللا این امیر مستبد الرأی  تسویۀ جسدی کند 

اخیر ،  ؟ مگر ھزاران اعدامی و ھزاران زندانی و ھزاران تبعیدی ، در طی صد سال
نشانی از زنده بودن مبارزه و زنده ماندن مقاومت نبوده است ؟ از اولین توپ ھایی کھ 

بھ ھوا پراند تا امروز ھمان پراندن ھا و  را ان مشروطھ خواھ ه ھای و حنجر ھا سینھ
تا امروز ھزاران فرزانھ پیشکسوتان از شھادت ھمان دادخواھی ھا  ادامھ نداشتھ است ؟  
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ِ مبارز  انبھ حیث روشنفکر و عاشق ، ازانھی دیگر سرفر و در جریان روشنفکری  ◌
؟ ھمۀ این کارھا شده است ولی نتیجھ و دستآورد آن  ندخون وعرق نریختھ اروشنگری 

بھ اندازه ای کم و ضعیف و یأس آفرین است کھ نسل ھای بعدی حق دارند کھ بھ حال ما 
 بھ جای گریھ ھای عاطفی  قھقھ ھای انتقادی سر بدھند .

روشنفکران قابل ...شھامت ، پاک نفسی   وارستگی ، عیاری ، فداکاری ، صداقت ،
زبونی ، تسلیمی ، جاسوسی ، چاپلوسی ،  ارجگذاری و الگوبرداری است و درکنار آن

کران قابل روشنف... خود فروشی ، میھن فروشی ، تبارگرایی ،مداحی ، شھرت طلبی ، 
                     .                                     ت عبرت اسنفرین ،  درس آموزی و

 و اما نقد ِ من بر روشنفکران آغازگر و پسین اینست کھ در صورتبندی و جذب دانایی  و 
تفکیک بین نظریھ و عمل دچار انحرافات و اشتباھات گردیده اند . چون امکانات زبانی و 

بیانی  بومی شده را فراھم کرده نتوانستند ، ناگزیر مانند پراتیسین ھای دلیر بھ دریای 
   .فاصلھ گرفتند کھ زبانی و تدوینی است ، غرق گردیدند و از ماموریت اساسی عمل 

َ روشنفکران سراج االخبار ماموریت شانرا  آنگونھ کھ زمان تقاضا داشت ، مثآل
ونفس  روشنگری  بھ جای دامن زدن بھ ذاتیت ِ  .انجام نداده اند و اصیل رسالتمندانھ 

ه دست یازید و احساساتی  سطحی  ترجمھ ھا ی بی برنامھ و آرزوھای بھ، مدرن آگاھی ِ 
                                                                                             .ند ا

وابرآگین  روشنفکر معذب نامی ست کھ رنج مبارزه را با خود در زیر آسمان پرشلیک
را ھنوز رھا نکرده  حمل میکند ، و گویی کھ روح بیقرار ھگل از کمین پدیدار شناسی او

و تا کوچھ ھای کوکنار و گوشت وتنباکو تعقیبش میکند ، من از راه اندیشھ از ھر آنچھ 
متناھی است فراتر رفتھ بھ حد مطلق میرسم ، پس ، من آگاھی نامتناھی ام ... من 

 مبارز و مبارزه ام .

در روشنفکر  .بھ زندگی بھ عذاب زندگی تبدیل شده است در روشنفکر معذب ، آگاھی 
از ھمین روست کھ ما بی .رنجور بقول مولوی مقدار رنج مساویست بھ مقدار آگاھی 

 بھ ھستی شناسی دکارتی وو یا آگاه باشیم در حوزۀ اندیشھ آنکھ میل داشتھ باشیم 
ای کاش کھ ایده ھای این سھ  .ھگلی در غلطیده ایم  پدیدارشناسی اخالقیات کانتی و
.می شد و حالجی جذب در کنار سایر فالسفۀ تآثیر گذار فیلسوف بزرگ   

 

ھمافیای اندیش -٣  
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استعارۀ مافیای اندیشھ را می توان بھ برخی از روشنفکر قبا ھا ی مدغم شده در روابط 
معشتین را در میان دریای زالل این استعاره روشنفکر ذو.چندالیۀ قدرت ، اطالق کرد 
مافیای اندیشھ است  چیزی شبیھ بھ روشنفکردرین منظر .  روشنفکری ، بازخوانی میکند

، روشنفکر بنا بر ذاتیت خود نباید بھ قاچاق فکر مشغول باشد ، نباید اندیشھ را مانند 
و  بامیانوتندیسھ ھای  ، زمرد ، الجورد ، چارتراش ، دوشیزه ھیرویین ، گرده اطفال 

               . کاله بگذارد فیلسوف  فرقو، نباید بر سر اندیشھ  دست بدست کندآی خانم 
فکر ت فی نفسھ نوعی ازخودش اندیشھ وقاچاق گذاشتن  مرحلۀ کالهرسیدن بھ مگر و اما 

از مانند افعی یخ زده ، درگرماگرم پاچاگردشی ھا نیست ؟ مافیای اندیشھ دار سایھ روشن 
مافیای اندیشھ استعاره ایست برای تمامی کسانی کھ از راه  .وشنفکر باال میگردد شانۀ ر

قمچین زدن حقیقت ، جنایت در قلم را مرتکب می گردند .                                   
ھنگامی کھ صاحبان اصلی و پاکبازاندیشھ و قلم حضور مستحکم نداشتھ باشند و یا بھ 

خفتھ باشند ، فضا برای مافیای ھا در گور واقعی نجات دھندگان تعبیر شاملو وقتی کھ 
ایستایی روشنفکروبحران روشنفکری زمینھ ایست کھ مافیای اندیشھ . اندیشھ خالی میگردد
خورشید را خروحکم اعدام ھای نوک طالء آدمھایی کھ با قلم . رابھ میدان میاورد 

مقام در زمانی.  ندنوشمی را اھی سان سحرگوخرخون  یطبق ھای پالتین د ، درنمینویس
بیرون افعی ھای یخزده ،  ،خورشید می نشینندبر گردن خمیدۀ  و شرف شھیدصاحبان 

شده از خورجین ھای دست آموز، با سرمایھ ھای زیرزمینی وسیاه ، دولت و سنت و ان 
 جی او وجامعھ مدنی را اشغال میکنند.  

. کاویده شود معنوی ران میگذارد کھ بحدر کمین است ون ھامافیای اندیشھ مانند اژد
متأسفانھ نپرداختن بھ چیستی و ھستی اندیشھ ، آن معضلھ ی پایداری است کھ  تا بھ حال 

و ما با شانھ ھای کبود و انگشتان زخمی این  .دامنگیر روشنفکر شفاھی کشور ماست 
.می سپاریم ، نا تمام پروژۀ ناتمام را بھ نسل بی خبرتر از خود   

                                              و وجدان ایستاده است وی ما مافیای اندیشھروبر
                ھیرویینالجورد و زمین وزمرد و چارتراش وکھ خطرناکترست از مافیای 

                                                            نشستھ استتوطیھ مان  طرف راست
                                                     آویزان استتیغ ھای آختھ مان  پطرف چ

                             ویران                           چھ پل ھای تجربھ اما  پشت سرما
با قرار داشتن در چنین وضعیت است کھ بیشتر از ھر وقتی ذھن بطرف ھستی شناسی 

نھ از جدایی با توده ھا ، روشنفکر نھ از پراگندگی زخمھا و آبلھ ھا ، . ابدخود میالن می
 کھ از سرگردانی فکرھا و انگشت ھا رنج میبرد .
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اگر ھستی شناسیی اندیشھ ، شامل مطالعۀ اندیشھ ی موجود و اندیشھ ی ممکن  ،  باشد 
روشنفکری  بدوی و پاشکستۀدرآنصورت الیھ ھای متنوع روشنفکر افغانستان و جریان 

تکرار این عادت بھ از عادت کرده است و عصا بھ مدداش ، بھ راه رفتن بروی یک پا 
 مرض مزمن ازخودبیگانگی فردی و گروھی رسیده است .

، بدنۀ اصلی آن از دھۀ چھل شمسی )م 2008( چیزی را کھ امروز بنام روشنفکر داریم 
افغان ( یروز عامھ شھرت یافتھ اند آنچنان کھ در افکار دمی آید ، ) دھۀ شست میالدی ( 

صدای اخوانی ، مساواتی ،  گروه کاری ، ملتی ، ستمی ، شعلھ یی ، پرچمی ، خلقی ،
امروزه اگر ھزار و . تا امروز نیزبھ ھمان شھرت بسر میبرند )  ...نگی  غورعوامی ، 

روییده ، چنانچھ سماروق وار بروید طبیعی یا (  یک حزب و گروه ِ جدید ساختھ شود ،
م یا اکثریت آنان از ھمین استخوان ھا ، ) است  .ستون فقرات میگیرند سر یا دُ  

ھستی مشکل اساسی در این نیست کھ چرا این طیف ھا و الیھ ھای فکری وجود دارند ؟ 
َ باید الیھ ھای فکری . متکثر ومختلفۀ اجتماعی ، شعور رنگارنگ را ایجاد میکند  اصآل

معضلھ درین جا نھفتھ است کھ . وت خاصیت اصلی چیز ھاست تفا! وجود داشتھ باشند 
اینان ( ال اقل درین بحث فلسفی نمی خواھم کھ ذھن خواننده را با عملکرد ِ  جنایی احزاب 
و گروه ھا مصروف نمایم  ) بھ تعریف ِ مقوالت ِ  " فھم " ، " فھمیدن " ، " معنا " و "  

ھر الیھ ای روشنفکر . ده اند ، نرسیده اندآنگونھ کھ سایر ملل پیشرفتھ رسی"  حقیقت 
افغانی  خود را دارای مکتب و معناشناسی ، سایکولوژی و ھرمنوتیکِ  متعلق بھ ذھنیت 
َ  شفاھی ست ) از کتابھا  خود میداند . در گفتار خود ( چون فرھنگ روشنفکری ما اغلبآ
و واقعیات ، آن معنایی را میکشد کھ خودش بھ آن  عالقھ دارد و بر مبنای نیروی عادت 
، و شرطی شدگی بھ آن مبتالست  . روشنفکر در درون الک ھا ی آشنا و پرورش یافتھ 

و تباھی آفرین کھ گاه خیلی مزمن ( ذھنی  -حسی  مبنای ذخیره ھای تھ نشین شدۀ بر ، 
است )، بھ تفسیر واقعیت و نظریۀ دریافت ، نایل میگردد .  تصور از واقعیت را بجای 

14. ت میگیرد واقعی  

، یکی از  موضوعات کلیدی در فلسفۀ زبان است ، ھستی شناسی ھستی شناسی معنا 
روشنفکر . حقیقت و کاویدن متن ، یکی از شاخصھ ھای اصلی ھرمنوتیک فلسفی ست 

ما نھ بر مبنای امتزاج افقھای معنایی ، بل متکی بھ ادعای درخشش در فھم برتر ، بطرز 
ترحم آوری در موضع متروک شده ای بنام  مؤلف محوری سنگگ میگردد. ( تنھا من 

.                             فھم من مطلق و خدشھ ناپذیر است ) ھمھ چیزم و دیگران ھیچ 
ِ  خردو )  قرن شانزده و ھفده( رنسانس  عقل البتھ فراموش نشود کھ قرن ( روشنگری ◌

ھجده ) و تفکرمدرنیتھ ( قرن نزده و بیست ) ھرکدام مراحلی در تکامل نظام مفاھیم 
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وصورتبندی روش و دانایی است ، این نظام  ھا کھ ھر یک روش شناسی ، معرفت 
شناسی و ھستی شناسی  ھای متکاملی را نشان میدھند ، در نفس خود مراحلی از مؤلف 

ِ عقل  محوری را نیز برمیتابانند ( روشنگری نقد ِ عقل رنسانس است و مدرنیتھ نقد
انتزاعی تر روشنگری ) ولی در کشور من ، بھ علت نبود شبکھ ای ازمؤلفین خالق و 

تآثیر گذار، ما بجای توجھ بھ اندیشۀ مؤلف  بھ پرستش خود ِ  مؤلف پرداختھ ایم یعنی از 
یم اما نوشتھ عکس مؤلف را بدیوار آویختھ ا، مرید و مراد بھ آن نزدیک شده ایم موضع 

شیفتھ وار انسجام یافتھ ، ، بدون آگاھی  وندۀ موشھا سپرده ایمھایش را ناخوانده بھ انتقاد ج
                     . )مانند تمثیل چوپان و موسی در مثنوی  ( دویده ایمبدنبال آرمان 

آگاھی را با تولید آگاھی پاسخ نگفتھ ایم ، پیش از حادثۀ  موزاییک شدن بھ روشنفکر 
احساساتی و ارگانیک شده تبدیل گشتھ ایم . از روشنفکریت موزاییکی و بازبھ روشنفکر 
ارگانیک تکامل نکرده ایم ، از شباب  روشنفکرشدن ھمان بوده ایم کھ در پیری ھستیم . 

.نسلی ست کھ در خاطره زندگی میکندامروزینھ روشنفکر   

نظام  مفاھیم ما بروی کتیبھ ھای کلھ شقی و قطعیت ، اکسیژن زندگی ما شده است ، 
است ، دستگاه ھای بینشی ما بروی پاپیروس ھای ھیروغلیفی نشستھ  تھگشمیخی حک 

 .  بگوش میرسد سنگیسترون وی از مغاره ھا گرفتھ صدایبا وشی ما است ، نغارۀ رَ 
اخوانی افغانستان برای تآسیس امارت یا جمھوری اسالمی یک اینچ از حسن البنا 

و قاضی حسین   ظامعمود ومفتی محمودودی و مطھری وخمینی وسیدقطب و شریعتی وو
بھ . پایین نمی آید  ) نرسیده است لوتریمتفکرین و منورین  ھنوز بھ ( ...و بن الدن  

و ترکیب افقھای ھمسو نمی اندیشد ، دستگاه ھای فکری را معادل دستگاه ھای تفتیش 
تبرزین گرفتھ است ، باور مطلق دارد کھ لحاف مالنصرالدین را از تکھ پاره ھای قبالً  

سیطرۀ تنظیمی و طالبی با تطبیق لولھ ھای توپ و قمچین بطالن این ( . ددوزبافتھ شده ، ب
)                     ایده ھا ی مطلق و دانش ھای ابتر و غیر انسانی  را بھ اثبات رسانید 

سوسیالیست ما نیز برای ساختن دیکتاتوری پرولتاریا  یا دیکتاتوری زحمتکشان سر 
انورخوجھ  تروتسکی و ماؤ و چگوارا واستالین ،  ون س و انگلس و لنیاز مارکسوزنی 

لوکاچ  لوکزامبورگ ، ھنوز بھ شکل جمعی بھ گرامشی ،( دپایین نمی آی ....بآب واکیان و
رنو ، مارکوزه ، ھابرماس ،  میزاروش ، مندل ، نگری ، ، آلتوسر ، اشتراوس ، آدُ

بھ باور ارتدکسی پابرجا  و ارثیل درونذات بھ شکمارکسیت   )نرسیده اند .... چامسکی 
مانده است و برای دوختن لحاف مالنصرالدین با گلھای رنگارنگ قیچی بازی نمی کند 

سیطرۀ (  .بزند سوزن یک الیھ ارتدکس و و رنگھای یکریخت  روی بل میخواھد بھ 
حزب دموکراتیک خلق این کودتا چیان انقالبی نما ثابت کرد کھ از نبود اندیشھ ھای سالم 
، انسانی و دگر پذیر چگونھ با گفتن سوسیالیست ، فاشیست در کردار را بار بار بنمایش 
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                                                                                       )گذاشتند 
عمار بخاطر ا) لیبرال دموکرات ، سوسیال دموکرات ، تیوکرات ( ما  ناسیونالیست

دموکراسی از ناقص با الگو برداری جمھوری دموکراتیک یا جمھوری تیوکراتیک  
مصروف بخیھ کردن سوسیال دموکراسی کاپیتالستی متناسب بھ مقتضیات حزبی ، و

لحاف مالنصرالدین است گاھی صرفاً  بھ اندیشھ ھای سیاسی فالسفۀ غربی ( ماکیاول ، 
مون ،  برنشتاین ، آلبرت اسپنسر ، استوارت ھابز ، الک ، مونتسکیو ، روسو ، سن سی

ُنت سیاسی   –فلسفی و ھنوز بھ ایده ھای  (...میل ، جان دیوی  ولتر ، دیدرو ، کانت ، ک
گیدنز ، راسل ، سارتر ،  ویتگنشتاین ،ھایدگر، وبر ، پوپر ،، ھگل ، شوپنھاور ، نیچھ ،  

فوکو ، دریدا ... نرسیده است ) توجھ دارد و گاھی  از منتھای پراگندگی در نظام مفاھیم 
و دستگاه فکری بھ الگوی وطنی شدۀ عرفان ، غرایز و زیبا شناسی شرقی ( سید جمال 

) احمدشاه درانیالغ بیگ و یعقوب لیث وو مولوی،  امان هللا خان ابومسلم و والدین 
مرگ نیز از خود تا دم قالبی خطکشی ھای  ناسیونالیست با تمام . گرایش دارد 

. و یک خطوه از خط سوم پایین نمی آید  انگشتان خود  پشیمان نمی باشد اندنستشک
.                 سرگردانخطی کھ نھ خودش می تواند آنرا بخواند و نھ من و نھ مخاطب 

 )مامورین اداری نھ ھمھ  است فاسد ومافیایی  تکنوکراتمطمح نظرالبتھ ( نکتایی کرات 
دانایی و چگونگی مبارزه برای حقیقت وو صورت بندی ھای فکری  هکھ برایش دستگا
مطرح نیست ، زیر نام میھن پرستی ، وحدت ملی و خدمت بھ انسان ، رفاه و سعادت 

خلق هللا بھ قھردوقاتھ و متمرکز چشم دوختھ است ، بخاطر حفاظت لحاف مالنصرالدین 
را دستگاه را ف تکنوکرات فاسد کھ خود. شناورست و سفسطھ سخن خون ودر جھیل 
، می بخشد بھ ایدیولوژی نفرین میفرستد و بھ فالسفھ ، شوکران و قمچین میداند ، 

تکنوکرات فاسد حاضر است کھ بخاطر شھرت و ثروت بھ ھمھ ارزشھای انسانی پشت 
.               تکنوکرات فاسد یکی از الیھ ھای مافیای اندیشھ در درون دولت است . کند
قھر تمثیل میکند ، بدون دلھُره عینیت یافتگی را درۀ اخالقیات بعیده ثمر تکنوکرات       

بر شانھ ھای شھید و اجساد گمنام راه میرود حاضر است کھ ولتر را بھ باستیل بنشاند و 
اولچک و معتزلھ ابومسلم پای مارکس ذوالنھ بزند وبھ دست ، بھ  غبار را در قلعۀ موتی 

زیتون  لورکا را در زیر درختسوزن ،  ھگلھ لبھای ، بھ حنجرۀ مولوی  نشتر بزند و ب
، دانتھ را بھ جھنم ببرد و خیام را  پولیگون  تاریکیتیرباران کند و مجید کلکانی را در  

سافلین ، لوتر را بھ تیغ گیوتین بسپارد و کریم سروش را بھ طناب جرثقیل ، ل الدر اسف
را بند بند جدا کند  و و بوپاشا ، ژاندارک روبسپیر را نفرین کند و امان هللا خان را تکفیر 

را سنگسار ، نیچھ را زیر سیلی بکُشد وعبدالرحمن لودین را زیر لگد ، و مینا ملکھ ثریا 
بھ دست رھزن و قاتل  ، با ریسمان بکُشد و نبی خان چرخی را با مُشت رابین ھود را 
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بخواند و بھ  دروغینمراثی  مردگان، بھ  سوتھبوسھ بریزد و بھ پُشت کبود ِ جامعھ مدنی 
، بھ جیب ھای خود استر ھفت ال ی مخملین امردستگیری صدورونامھ زندگان  دشنام 

...تبعیدی بوجی یتیم وبدوزد و بر فرق کودکان   

استحالھ و آزادی سؤ استفاده میکند ، از حقوق ،تکنوکرات فاسد  نامی ست کھ از مقولۀ  
 بلست کردن مسافھ تا ، در رویا ھایش ھمیشھ بینند  پایین را نمیبھ از بینی بلندای تخت 

نمونۀ سیطرۀ تکنوکراسی محض کھ با منافع فراملیتی ھا  .خواب می بینند را ارگ  
رابطۀ تنگاتنگ و روشن دارد ، رژیم چپن است کھ بعد از 11 سپتامبر بھ جای قمچین 

قومی ، ثابت کرد کھ ریزی بھ گل افشانی نشست ، این رژیم بھ اصطالح فرا طبقھ و فرا 
 محیلتروابستھ تر وطبقاتی تر و غارتگر تر و مافیایی تر ، وحشتناکتر از ھر رژیمی  ، 

. ست و مردم ستیز تر  

                                                           چھ روزگــا ر شیرینی ست ، نا زنیـن
                                               نیشکر صدایت را بند بند می مکند               

تا در آن                                                                                            
                            قند ِ آزادی نریختھ باشی                                              

شی میکنند                                                                           اِسمت را تال
15کھ دلی در آن پنھان نباشد   

کسی کسی را . کسی بھ فکر کسی نیست ھر کس سرنای را با نغمۀ خود ساز میکند 
تحویل نمی گیرد ، چشم رفاه و خوشبختی و ھمسرایی، شبکورک پیدا کرده است ، دست 
دست دادن را از دست داده است . روشنفکر از برپایی گفتمان ھای چاره ساز و عقالنی 
ً درین روزھای واسکتی و چپـنی  ،  میگریزد ( بھ علت فقدان ظرفیت معرفتی)، خاصتا

پیوستن بھ دولت ، ثروت و شھرت ، جای ماموریت روشنفکرانھ را پُر کرده است . 
، از کمبود مدھش اجزا را پاشان ساختھ است ۀ متوالی سرگردانی و اغتشاش مجموع

معرفت است کھ کار روشنفکری روز تا روز بسوی سراب ِ یأس یا تاالب خون  پیش 
.گم کرده است  را دوبارهخالصھ کھ روشنفکر کوما زده ، سوراخ دعا . میرود   

             گفت شخصی خوب ورد آورده ای                                                  
16لیک ســــوراخ دعا گــم کرده ای    

و ما دچار مشکل گشتھ است ، از بس کھ ما بھ قھر دانایی  فضایواز بس کھ نظام مفاھیم 
روان استبداد رأی و عادت کرده ایم حتا در گفتمان ھای مدنی نیز دچار میرغضبی 

تماتیک و مارپیچی سیس ، منطقی وانفجاری ھستیم ، حرکت ما در حوزۀ معرفتپریشی 
.                                          فی و شکننده و قھقرایی بوده است بل تصاد ،نبوده 
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تبدیل می شود و  راست  بھ راستناگھان را می بینی کھ چپ ِ چپ از ھمین روست کھ 
مومن کمونیست دوآتشھ ، مجاھد و لیبرال می شود و ! راستِ راست بھ چپِ ارتدکس 

و ترسوی بی باروت در مقام سنگردارمی نشیند ، . میگردد منافق ملحد ویح گردان  تسب
انترناسیونالیست ، پیراھن قومی می پوشد ، میگرید پارین شمشیرزن بر ابطال چکاچاک 

 می شود ،گلوبال واسکت دیجیتال پوشیده و تبارگرا و از کاریز عشیره آب می نوشد 
را در مالی عام ادا جمعھ و نماز  رد ، چلھ می نشیندمیگذاماتریالیست از صدق دل ریش 

                                                                                          ...میکند 
این استحاالت ھمھ واقعیاتی ھستند کھ در درون مغز روشنفکر اتفاق افتیده و می افتد 

ن بھ مدد آن جایگاه و نسبت ِ اندیشھ را بھ فرد تشخیص و اینھا نشانھ ھایی اند کھ میتوا.
در کشور ما ھمانگونھ کھ عسکر تفنگش را از شانۀ چپ بھ شانۀ راست می . تأویل کرد 

درین بحث  .اندازد ، اندیشھ ورز نیز چنین کاری را بھ ھمان سادگی اجراء میکند 
گمگشتگی اندیشھ و ادغام تکامل اندیشھ نیست بل سخن بر  یا ، عقبگرد صحبت از تغیر
                                                               .اندیشھ ھاست  در بی صورتی

مارکسیست از مارکسیزم  مارکسی خبر ندارد و سوسیال دموکرات از سوسیال 
دموکراسی برنشتاینی ، دموکرات از لیبرالیسم استوارت میلی و اسپنسری نمی فھمد و 
ناسیونالیست از ناسیونالیسم  انگلیسی وفرانسوی و آلمانی، مسلمان از مسلمانیت آگاھی 

ندارد و اسالمیست از اخوانیت بی شمشیر، مدرن از تفکرمدرنیتھ نمیداند و سنتی از الیھ 
ھای درونی سنت ، نھیلیست از نیچھ و ھایدگر ونھیلیزم بی خبر است و پست مدرنیست 

 از فوکو و ویتگنشتاین و دریدا و لیوتار ....

ِ ممکنھ آن است کھ بیشتر با  گفتم کھ یکی از شاخصھ ھا در ھستی شناسی اندیشھ ، رویداد
ج متفاوت بھ واقعیت تبدیل ارمددرو در علوم انسانی نیز تخیل ھنری سازگار است 

نتوانستھ رابطھ  ، روشنفکر) وقوع واقعیت ( مکن و م) واقعیت خود ِ( ، موجود میگردد  
چرخشی را در راستای ، دوپلۀ اندیشھ را در ھستی خودش تأمین کند  و بھ دنبال آن  بین

یک لنگھ شده است و " حقیقت " و " فھم " در ھستی شناسی  روشنفکر .انطباقی بردارد 
گاھی بھ واقعیت ممکن چسپیده و گاھی نیز بھ حقیقت ِ واقعیت از زاویۀ  تصوردیرمانده  

.ند، بازی میککھنھ فھم ِ و   

روشنفکرافغانی ، در حوزۀ نظریۀ شناخت ، بی آنکھ کشفیات خودرا در بارۀ  حادثۀ 
فھمیدن در نگارش نشان داده باشد یا بدھد ، خود و گروه خود را معرف درک ِ حقیقت و 

مطلق دانستھ و خارج از چنبرۀ دریافت ھا و حقیقت بدتر از آن کھ خودرا مدرک ِ 
ادراکات فردی و گروھی را، رھروان راه ترکستان  اعالم میکند  .                         
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نیست ، چیزی ست ام قبول کند کھ حقیقت چیزی یکپارچھ و یکرنگ روشنفکر باید سرانج
، باید  رودخانھجاری  ، مانند قطرات آب در سکوت پراگنده در ذھن ھای متفاوت 

ً وابستھ است بھ  کمکمک عادت کنیم کھ برآیند ِ فھم ودرجۀ ادراک ِ حقیقت  مستقیما
موقعیت جنسی ، روانی ، سنی ، ذھنی ، ذخیره ھای قبلی .                                 

مرحلۀ گذار از معرفت شناسی  بھ روش شناسی  ما تا ھنوز بطور شبکھ وار بھروشنفکر 
 علمی نرسیده است و از این روست کھ در چرخش قھقرایی در ھستی نا شناسی اندیشھ ، 

.گیر مانده است   

آگاھی را پاشان کردن و روشنفکر سرانجام باید بھ اینجا برسد کھ وظیفھ و ماموریت ما 
بھ فرانسوی  این ھمان ایده ای است کھ ساختارشکنی ِ  17 سپس باز سازی کردن است

.آن بنا گردیده است  شالودۀ نحوی و ھرمنوتیک آلمانی بھ نحو دیگر بر  

، نظریۀ ھرمنوتیک دریدا -نظریۀ ساختار شکنی (  معرفتنۀ در نظریھ ھای امروزی
 –ویتگنشتاین ، نظریۀ پُست مدرن  – یزبانبازی  نظریۀ فلسفۀ، گادامر - فلسفی
وجود ندارد  در حوزۀ فھم و دسترسی بھ حقیقت ، قطعیت و مرجعیت ومطلقیت...) لیوتار

ون عطف توجھ بھ مؤلف بد) ھنری علمی ، فلسفی ، ( ی یک متن ، فھمیدن معنای حقیق
و نقش خواننده بھ حیث تولید کنندۀ متن ) مرگ مؤلف فوکو  نظریۀ( آن ادراک میگردد 

فالسفھ و  و نظریھ ھای قبلی آموزه ھا( + مطرح میباشد ، با این آموزه ھاست  تر تازه
کھ واژه ھا در ( البتھ نھ بطور شفاھی ، کھ پروسۀ درکِ یک رویداد اجتماعی ) نوابغ 
) ھای ماندگار نھنشا= زبان نوشتار ( ، کھ در درون خانۀ ھستی )ا حک میگردند ھو

و  می شودفھمیدنی   ، بطور متکثر ، حقیقتآغاز میگردد فرایند فھم و دستیابی بھ حقایق 
ما از این .بھ تشکل نزدیک می شود حادثھ یی منقسم وو  یو تعویق یانتقالبطورفھم ، 

سرگردانی ھای ساختاری زمانی رھایی میابیم کھ خودرا در متن ، دوباره خوانی و 
 تحقیق مستقر نماییم .

 

روشنفکر موزاییک -۴  
بار بار شکستھ شده ایم ، کمبود وحشتناک اندیشھ تاھنوز بھ حیث شبکھ ای روشنفکری ما 

بوده کھ ما بوسیلۀ فاعل و استبداد رأی و اعتیاد بھ قھربھ اضافۀ کلھ شخی و اندیشیدن 
سوژه ( خودرا خودمان نشکنیم و اما تا ما م ، شکستانده شده ای)  ابژه  ابژه در(  بیرونی

                                                         .       بھ سامان نمی رسیم) سوژه  در
ی ھایی باشد کھ ما تا ھنوز نتوانستھ ایم براھا و تجربھ کار اساسی شاید پاشاندن اندیشھ 
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 .راییم بیا ثمربخش ِ معرفتی و مبارزاتی ھای آن نظام نوشتھ و نانوشتۀ اوراق خود از 
بھ تور صیادی میماند کھ در  ت ، روشنفکرسو منفرد گشتھ ا بی ایثار وبی باور روشنفکر

روشنفکر پولی فونیک و موزاییک نیست بل زیر . بستر خشک رودخانھ پھن گشتھ است 
.صدا باقی مانده است نام ارگانیک بودن ، فرماتیک و یک  

روشنفکر قبول کند یا نکند بھ لحاظ نگاه و روش بھ شیشھ ای شباھت دارد کھ شکستھ 
 معرفتتبارشناسی مخاطب توجھ کرده است کھ در بحث ھستی شناسی اندیشھ ، ( است 

،  یا کارکرد روشنفکر ... مانند وزیر و صدراعظم و رییس  کارکرد روشنفکر اداری
ره کنیم ما نمی توانیم این شیشھ ھا را پت )مطمح نظر نیست  ا ضد ھردو ،، یجامعھ مدنی 

خمیرۀ آن برای نسل فردا ، شیره وپاشان کرد و از و جوشاند، شیشھ ھا را باید دوباره 
بینش و روش ساخت.                                                                             

ً بھ تار ھای پوده شباھت داریم و ھیچ  یا بھ تعبیر یک نویسنده کھ ما روشنفکران فعال
را ندارد ، فقط از  بخشیو استحکام طیفی و ھیچ فردی بھ تنھایی قدرت ریسمان شدن 

است کھ این تارھای  ت شناسانھ ، ایثارگرانھ و محاسبھ شدهدرآمیزی شبکھ وار ، معرف
پوده بھ ریسمان  مستحکم وبدرد بخور تبدیل میگردد .                                        

بھ مُذاق نخبھ ھای از دماغ فیل افتاده دلنشین  تار پودهطنز شیشۀ شکستھ و کنایۀ شاید 
خود قصیده بخواند قصیدۀ تعھد ، مبارزه ، سایۀ از خواب تجرید و انزوا بھ گوش نباشد و

، متافزیک پرخاشگری ،آزادی جھاد ، دیالک تیک روشنگری انشاءهللا ، حزب ، جبھھ ،
جنگ آزادی بخش ،  قوق ملیتھا ،ح،مسلمھ، اُمت ستمکش ، استقالل ،ارتش خلق ، توده 

ُفق خونین ، سپیده دم روشن پیروزی شکست کفار ،  لی باید الاقل و....سوسیالیسم ، ا
زیر سقفی و محض ( اعالم کنیم کھ عصر جنگ ھای زرگری ھم کھ شده  برای یکبار

روشنفکری ) و قصیده خوانی بھ پایان رسیده است ، عصر نبرد ھای مرغانچھ یی و 
انتزاعی بھ اسطوره ھا ی دیو و سیمرغ و پری پیوستھ است ، عصر نشستن بزیر سقفھا 

 خاتمھ یافتھ است ،و فسخ دیگران را جویدن ،را کالن دیدن  کلۀ خود کتاب کشی ھا، و
قدس و جنگ آزادی بخش ، از اسلوب عصر حلول قیامھا و انقالبات ، عصر جھاد م

ً انترنتی دور گشتھ است ، بھ ھوش بیاییم کھ ً کتیبھ یی  و صرفا را  سایۀ خوددگر صرفآ
، مانند بز  پیروزی خواندن  را یآس و شکست و رویاھای انتزاعی خودودانستن تح اف

 ی شدهقربان، )رب النوع –انسان (  بھ موجودات مقدس کوه ھای المپ ی ست کھبالگردان
                                                                                              .است

                                                                        عصر عصر بھ خود آمدن
 عصر عصر خویش را پاشاندن 
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                                   ر شدن از ازخودبیگانگی و ھوشیاعصر عصر گذار 
                              فرماتیک بھ موزاییک شدن استاداری وعصر عصر گذار از 

عصر عصر تحقیق ، متن ، زبان و نوشتار است ، نباید مانند روشنفکر اداری کھ نصف 
حنجره و انگشتان یک دست را بخاطر شھرت و ثروت بھ گرو گذاشتھ است ، ھمھ چیز 

را ختم شده و یا مثل از دماغ فیل افتادگان ھمھ چیز را عینیت یافتھ و روبراه و ابژه ھای 
       .ن ، فتح شده فرض کرد کنترول ناپذیر را در محاصرۀ رویا ھا و سوژه ھای شیری

روشنفکر اداری در بھترین صورت ، می تواند یک انسان شریف (بمفھوم مجرد کانتی ) 
مساوی در ھردو حالت ند و در بد ترین حالت مساوی بھ یک انسان فاسد است ، باقی بما

بھ انسانی است کھ ازآوازۀ  روشنفکریت قبلی خود بھ مثابۀ آبشخور گنج و نیکنامی ، بھ 
                                           .نفع جیب و جوھر مستحیلی  خویش استفاده میکند 

این نوع روشنفکر کھ روشنفکریت را در نقد قدرت و حوزه ھای خارج از قھر، مطالعھ 
میکرد حاال کھ بر تاج مدیریت و اداره نشستھ است ، بھ حیث اداره چی  بھ نقد ِجامعۀ 
مدنی دست میبرد ، از موضع منتقد ِ دولت بھ مقام منتقد ِ مواضع مدنی وقبلی خویش 

. مافیای اندیشھ تبدیل میگردد انتقال میابد ، روشنفکر اداری در بدترین حالت بھ  

اگر بھ خود آگاھی نیاییم و خود را بھ یک سیستم کارا و چاره ساز تبدیل ننماییم و با توده 
ھا درنیامیزیم ،  نتیجۀ عملی سرنوشت روشنفکران  مانند سالھای پسین منتج بھ یآس 

ھزار نفری  یکصد و چھل ھشتکافیست کھ ارتش . وشکست و بربادی میباشد 
یا نوع دیگری ( طالب تا  48اش فقط میلیون تودۀ پراگنده  30با وشنفکران پراگنده را ر

ُمخانۀ را تا خواجھ بغخلوت ِ از  )کھ در راه استاز ملیشھ ھای پروژه یی  بخارا بدواند خـ
مشیگان پیش کند ،  زنجیرسمنگان تا انجیرروشنفکر را از  480000تا طالب   48، 

بازھم اگر ضمیر آگاه و نا آگاه مان در حلقۀ ھمدلی بیدار نگردد ارتش شش میلیونی 
دغدغۀ  چشم کشی و از فراملیتی وپروژه ای ، انو برادر تا طالب 600تحصیلیافتگان را

چمن و چلھ نشینی مقالھ جنگی از فراری سازد و اسالم آباد وعشق آباد عقربۀ دوغ آباد تا 
م  تکسیال برتش کالجو  مدرسۀ برمنگم تا  حضوری  َ ، تا روشنفکر  نگیرد ھم بدواند ود

بفھمد کھ فھمش بقول کانت پیشینی وسترون است تا روشنفکر بداند کھ فرق بین پروژه 
زارو پروسھ وارچیست ، تا روشنفکر بداند کھ قرن بیست و یک جایگاه جنگ زرگری و 

                                                                 .پرواز ھای مرغانچھ یی نیست 
مزدوران پروژه یی و تناول کند و ھنوز نکتایی نزده باشد کھ تا روشنفکر صبحانۀ قیماقی 

قاپیدن پاک کردن لولۀ تفنگ و ، پس از صبحتاریکی دررا  شمشیر مزین زرادخانھ یی ،
روشنفکرانھ ھد ، ھنوز بھ جنگ و چشم کشی برگردننش مالش بد، خندۀ کوکنار 
، فالن خاین است و فالنی کھ فالن مؤلف چنین گفتھ و فالنی اش چنان ( د مصروف  باش
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رویای کلھ پنیری اش را و انفجار انتحاری ، کھ صدای راکت سرشانھ یی ) ...لیبرال ، 
و مطالعات و آگاھی خویش نیاییم و مردم پذیرواقعی اگر بھ ھوش و خروش  .ان کند پاش

شھید شدن از نیز مر سراپای قرن بیست و یکدنسازیم ، و چاره ساز را سیستماتیک 
ُشی لیسۀ حبیبیھ تا مشروطۀ خرطوم و از غازی شدن درغازی استدیوم تا در مشروطھ ک

                                                         .کالج برمنگم سرگردان خواھیم ماند 
ھای پُر بھ  خورجینلی یا و با جیب خاباید بھ ھوش بیاید قرن بیست و یکمی روشنفکر 

سال اخیر  20تقدیس جھانی شدن و بازار نیو لیبرال چارزانو نزند ، گردش سرمایھ طی 
ً جھانی کردن فقر و  ثابت کرده است ( با ارقام و مدرک) کھ جھانی شدن سرمایھ الزاما
بیکاری و بربریت را بدنبال دارد ، جھانی کردن نیولیبرالی بازار بالذات جھانی کردن 

انباشت سرمایھ انباشت فقر است ، گردش سود  .سترگبارخنده ومارکیت ھای دار و
گردش خون و ھمھمۀ قمچین است . دستگاه جھانی سازی ، ماشین گاز و صابون پزی 

شدن  ، نغمۀ جھانی کھ با چرخۀ گلوبال بھ حرکت درآمده استاست  یآشویتس ھتلر
شرقی تا در آن مردگان  ساز شده است ن ساکسو –انگلو ازترمپت طالیی  نیولیبرالیسم 

 تابوتتباھی وشدن عرق و سود در واقعیت جھانی  برقصانند ، جھانی شدن ِ دوباره را 
                                                                              .است  بشریت

 گلوبالیزاسیون یعنی  شکار سود ِ زنجیره یی

ازار یعنی جھانی کردن بحران ساختاریجھانی سازی ِ ب  

و خون خ بیکاری ونرخ فقر و نرخ فریبنربلند رفتن یعنی مازاد سرمایھ جھانی کردن   

تضاد بین حرکت سرطانی  اقتصاد و مازاد سرمایھ  و درجازدگی اجباری  سیاست 
کشوری در جھانی شدن ، روابط پسا استعمار و پسامستعمره ، روابط اشغال و تحت 

و آسیب شناسی کمی  معرفت شناسیبھ لحاظ  راو تضاد بین فراملیتی ھا  ...مایگی الح
بغرنج ودگرگونھ کرده است و از نفس ھمین تضاد است کھ در افغانستان بجای ھیرارشی 
لیبرالی انارشی مافیایی ونیولیبرالی نشستھ است . غول ھای فراملیتی  ، بخاطر کنترول 

فونکسیون د و در جایی از نعسل کار میگیرشربت وارکرد کبازار ، در جایی از سود در 
و شوکران ، مھم این است کھ سود بیشتر بدست بیاید ولو از میان جھیل  کشنده  زھر

مانند سرمایھ ھای سیاه در ( بنی آدم شرف  بربادی عزت ووو تپھ ھای گوشت خون 
" نظم نوین جھانی "  طۀخریجایگاه و تابلوی افغانستان در .)گلوبال شدن شبکھ ای فحشاء 

 و مدرنیزاسیون با زھر و شوکران و بربریت دیزاین گشتھ است.                           
ملی ، منجر رفاه و تآمینات تضاد بین حرکت جھانی وکنترول ناپذیر سرمایھ و سیاست  

جھانی شدن اقتصاد بھ بھ ایجاد تناقض و بحران تشویش آفرین فکری گردیده است ، 
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ور مسلم بر کوچک  شدن منابع مالیاتی دولت کھ از آن برای تآمین مالی سیستم ھای ط
                                                       18. اجتماعی استفاده می کند تآثیر دارد

ً اقتصادی است ، قسمت مردم  ً یک پروژۀ کامال افغانستان برای نظام سرمایۀ جھانی الزاما
و پیش از آن در گرو ناپالم ریزی از دھۀ نود تا حال ( کۀ گلوبالیزاسیون ما در شب

سوسیال امپریالیسم ) بسیار ویرانگر وبد فرجام حلقھ بندی گشتھ است ، درین پروژه ، 
ً  (در یکسو مافیای ھیرویین و تفنگ  القاعده و طالب و مصنوعی  بھ حیث مخالفین عجالتا
دولت دیگر گر ِ ایجاد بھ حیث ن دولت و پس فردا و فردا بھ حیث مؤتلفیدولت مسلح 
فاسد  وابستھ و در قیافۀ تکنوکراتو مافیای پرپیچ دولتی ، )مخافینی از نوع دیگروخلق 

در سوی دیگر ، بربریتی ست کھ بھ حیث یک پُ روژۀ سودآوردر ماشین جھانی شدن ِ سود 
                                                         .                 استعمال می شوند ، 

حاال پرسش در انکار طالب والقاعده وبرادران طالب و مافیای دولتی  و اژدھای فراملیتی 
نیست ، و ھمچنان پرسش در عینیت یافتگی بربریت پسا صنعتی و دیجیتالی در افغانستان 

الی عام  قبولش دارد کھ کسی در پنھانخانۀ دل و کسی در مَ  ندستانیست ، اینھا چیزھایی 
، پرسش در اینجاست کھ اگر روشنفکربر مبنای ماموریت ِ روشنفکرانھ نجنبد بر سر 
خلق هللا چھ چیز ھای دیگری خواھد آمد ؟ از کجا ؟ از سوی نظام سرمایۀ جھانی و 

پروژه ھای محلی ! اگر روشنفکر در رابطۀ تنگاتنگ با خواستھای ملموس و آینده نگر 
                    .ن مال میو ھماند و نان میھن نجنبد ، ھمین مکتب  خواھد مردم بی آب 

مطابق نیاز و در جھانی شدن سرمایھ ، پروژۀ طالب و پروژۀ القاعده ، و پروژه ھایی کھ 
ً بھ میدان آورده خواھند شد ،  از پروژه ھای عام المنفعھ برای  بررسی فالسفۀ بازار بعدا

سرمایھ است ، چندین ملیتی و فراملیتی شدن سود و فراملیتی لوبال و گنظام چندین ملیتی 
ً بھ ) از برکت انترنت و تکنالوجی دیجیتال (   شدن و بی ھویت شدن بازار مالی الزاما

) ... طالب و القاعده و ( در حوزۀ دشمن آفرینی چندین ملیتی شدن و فرا ملیتی شدن 
انجامیده است کھ این پروژه ھا با پان اسالمییست شدن  جنگ و مبارزه در قرن نزدھم کھ 

 مرکز وعصر تگذار از رقابت بھ ( گرفتھ بودو ناسیونالیستی رنگ ضد استعماری 
                                                            .، فرق میکند ) انحصارات سرمایھ

یا  چپن وزابزار ریش و لنگی وبرای آنانی کھ در پی سود اند ، مھم نیست کھ با استفاده ا
دست یابند ، مھم برای شان مضاعف نکتایی ، بھ سود عصا وتطبیق تکنیک دریشی و با 

سرمایھ و بدست آوردن  کردن نوع ابزار نیست بل رسیدن بھ گردش نورمال و جھانی
ارزشھای متلون و اضافی ست . مخالف آفرینی و موافق آفرینی در افغانستان اشغالی 

و برده است کھ جاده را برای پروژه ھای اقتصادی نظامی  –پروژه ھای سیاسی  یکی از
سویتیست وضد صاف میکند ، بن الدن کھ در دھۀ ھشتاد مجاھد کبیر و ضد ساز 
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 امریکا وضد کمونیست است در دھۀ نود با ختم مرحلھ ای از ماموریت  بھ بن الدن ضد
ھای فراملیتی ھزاران پروژۀ کھ کمپنی بھ ھوش باید بود . استحالھ میکندامپریالیست 

خورد و بزرگ در آستین و درخورجین آماده دارند و ھرکدام را متناسب بھ گردش 
گلوبال سرمایھ ، نیاز بازار جھانی و بحران ساختاری سرمایھ بھ میدان میکشند .        

ای بورس و بنگاه ھای غول پیکر میدانند کھ روزانھ  گردش مالی سرمایھ فقط در بازار ھ
ارز ، دوھزار میلیارد دالراست ، سود ِ میلیاردی ِ کھ ازین مدرک  روزانھ بدست می آید 

باالی پروژه ھای ... ) ھیرویین و ( ، قسمتی از آنرا در ادغام با سرمایھ ھای سیاه 
                                       .سودآور نوع طالبی و القاعده ای بھ مصرف میرسانند 

استخباراتی ویژه واز طریق رشتھ ھای ساختار مغزی رھبران این پروژه ھا  کلھ و البتھ
، بی پروژه ھا و متدین  نوجوان کمپنی ھای طالیی  بستھ است و صفوف ِ  در ریسمان

       .می شوندمانند مجاھدان فی سبیل هللا استعمال  ھا پیچاپیچ این کالفھ خبراز
امروزینۀ ما در زیر کوه ِ سفی آغاز میگردد ، روشنفکراز نقد ِ علمی و فلروشنفکر 

خاطرات وحوادث قرار گرفتھ است ، باید اعتراف کرد کھ روشنفکر ھیچ کشوری اینقدر 
زخمی و پریشان و دربدر نبوده است ، روشنفکر فقط با تولید اندیشھ و روش است کھ 

سوی سپیده ھا ی تیره بھای مغاک ابھام ، سرگیچی و خودرا ازین عقل می تواند 
. خشان بیرون بکشد رد  

یعنی چی ؟روشنفکرسر کالفۀ پرسش در این است کھ جنبیدن   

قلم ھا ؟قلبھا و جنبیدن از درآمیزی سطحی دستھا بوجود می آید یا از حرکت دینامیک   

ھ ما مانند آن کشیشی کھ نخستین بار بھ محراب کلیسا روی می آورد ، با این مسایل رو ب
نمی شویم بلکھ آنچھ را کھ در  ، یعنی مدعی حل آن)با تجاھل عارفانھ ( م رو می گردی
ما مثل آن کوزه گرانی ھستیم کھ مگر،  19 دیده ایم بھ دیگران باز می گوییم ندل خود پس

                           ؟سوگند خورده ایم کھ تا آخرین رمق در تیکر شکستھ آب بنوشیم 

ازخود  سپیده دم ، فورانیست از آبشارسکوتِ ی نقبی ست بسودوباره شکنی 
واقعیت روشنفکر را یکبار  ، و از خود ِ خود بیرون شدنخود آمدن سوی با بھ  بیگانگی 

شعور خویش منشور را در  خودش خود بایدحوادث و ابژه ھا شکستانده است ، یکبار، 
یافتھ ،  ، تحصیلرمند دانشمند ، فیلسوف ، ھن( بشکند یعنی دوباره شکنی کند ، روشنفکر 

متفکر بیسواد ...) در یک بُعد ، لوکوموتیف ترقی و خوشبختی ھستند کھ بدون  شان ، 
جاده ھا و کوچھ ھای جامعھ تار و تاریک است و در بُعد دیگر ، موتور بدبختی و 

استخوان شکنی و تباھی و جنایت   کھ با حضور منفی شان کوچھ ھا ی نمکی و کاریزھا 
ی زالل فرو میریزند . البتھ روشنفکر با درآمیزی با مـــردم است کھ بھ لوکومــوتیف     
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آزادی ، حقیقت و عدالت تبدیل میگردد و ھمین روشنفکر است کھ با ) ھژمونی کننده ( 
جدا شدن از مردم و چسپیدن بھ قدرت بھ ھر قیمت ، بھ موتور خیانت ، فساد ، جنایت  ، 

                                                                .یگرددمافیا و کاله بردار تبدیل م
ھرکس متناسب بھ آگاھی و تربیت ذھنی خود از اوضاع تأثیر می پذیرد ، روشنفکر 

ده اش ، ھنوز قلبش برای پیشرفت و راھجویی می تپد ، افتاافغانستان با ماموریت بتأخیر 
ب دلنشینی بسوی سپیده دمان ِ خوشبختی  بزند ، نق از روی تپھ ھای خاکستر می خواھد

بوده است ، حاال نیز مانند و جدا از توده تبعیدی ، روشنفکر کشور ما کھ در طول قرن 
در حادثھ . نفس میکشد مجرد  در دایرۀ شعر و شعورناصر خسرو و مولوی تبعیدی وار 

، از حنجره اش ت روشنفکر ما زخمی و ھردم شھید اس. می کند چاره ساز نھا دخالت 
بغض میریزد و از دستھایش زخم ، از گوشھایش صدای جانباختگان فوران میزند و از 

چشمھایش خاطرات باالحصار و قلعۀ کرنیل و پلچرخی ، روشنفکر ما حامل تعویق ھای 
متناوب ِ خاطره و میراث و ماموریت ومعانی ست .، حامل کارھای انجام ناشده و 

.گامھای معلق است   

جنبیدن واقعی تر روشنفکراز دوباره شکنی آغاز میگردد . دوباره شکنی نمی تواند از 
ً بر مبنای منافع ( برخیزد یا درد دندان خصوصی یا مجبوریت موضع عاطفھ  جنبیدن ذاتا

، شکستاندن و پاشاندن بقول دریدا باید از ) ست و خواستھای ملی او خواستھای طبقاتی 
بازخوانی وانقسام متن و شکستاندن نوشتار آغاز گردد . روشنفکر از درون یک متن 

فکر شروع می شود ، بازگشت ِ ھرمنوتیک و ساختارشکنانھ  بھ این فکر یعنی از یک 
آگاھی تازه یک . است کھ ما را بھ بازیابی خود در درون یک آگاھی تازه قادر می سازد 

فرگرد ( پروسھ ) متداوم است ذھن انسان ھمیشھ میل بھ دریافت چیز ھای تازه دارد ، 
چلیپا بزنیم ، گذشتھ  این بدان معنا نیست کھ بر متن ھای فالسفھ و دانشمندان و ھنرمندان

اندیشی کنیم ، آنچھ خوانی و دوباره باز با نگاه انتقادی نھ ، ھدف این است کھ متن ھا را 
را کھ دیروز حقیقت ِ مُ سجل میدانستیم و از نا درستی بھ دریای خون و بربادی منتھی 

گردید ، امروز با نقد ِ شکوھمند کارکرد خود ( فونکسیون و تجربھ ) و اندیشھ و 
                                                       .خود ، بھ حقایق دگر تن بدھیم اندیشیدن 

  :         ت دارد دلیرانھ ضرورصمیمانھ وروشنفکر، در ھردو حوزۀ کار بھ بازخونی  
حوزۀ ساختار بینش                                                                              -
حوزۀ ساختار روش -  

،  از شیرۀ آن با  وساخت شکنی کرد، تطبیقی را می توان  شالوده ریزی  بینش
ه واقعیت ملموس ، بینش صیقل شد آموزه ھای دیروز و امروز ومخلوطی از تجربھ ، 
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ساخت . تا روشنفکر بھ نوشتن تحقیقی و اکادمیک نیاید روشنفکر روشنفکر نمی شود . 
روشنفکربا گفتمانھای چند الیھ درگیر گردد ، روشنفکر از الک بیرون شود و بھ اشیا و 

جریانات آنگونھ کھ ھستند نھ آنگونھ کھ او تصور میکند ، از چندین بُعد بنگرد ، با 
تکصدایی و تک بُعد گرایی وداع بگوید ، با دستگاه ھای مفاھیم سرسری و غیر علمی و 

.             بھ اقدام بپردازد شفاھی برخورد نکند بل مسؤالنھ و ترمنولوژیک و نگارشی 
، کمبود آگاھی و طبقات روشنفکر ارگانیک ِ نوع مارکسی بھ دلیل جدا بودن از طبقھ 

شی و تجربھ ھای جاری ،در کار و نقش سیستماتیک و نارسایی در ادغام آموزه ھای بین
 ً از یک روشنفکری خود ناکام مانده است ، از این روست کھ روشنفکر ارگانیک عمال

و قدرتخواه روشنفکر اداری  از جانب دیگر بھوو آرمانگرا بھ روشنفکر دگماتیک جانب 
                .                                                     استحالھ کرده است 

نوع ... روشنفکر تیوکرات و دموکرات و ناسیونال دموکرات و سوسیال دموکرات 
ھای مدرن ، عدم درک وتوجھ تاریخی بھ لیبرالی ، بھ علت فقدان وحشتناک اندیشھ 

، غرق شدن در گرداب ناسیونالیسم ) بورژوازی ملی  ( ساختار ذوجوانب سرمایۀ ملی 
یزه کردن جامعھ مدنی و دولت ، ابھام تآویلی در مقوالت عشیره یی ومحلی ، اسالم

این طیف را از جایگاه نقش روشنفکر ، بھ .... آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، 
تمامی ملت ھای پیشرفتھ و پسرفتھ توانستھ  .پرتاب کرد  یآتشفشانزورگویی ھای دھنۀ 

ند ، ما چرا نتوانیم بھ انتھای بن اند بھ مدد دلسوزی روشنفکران  مشکالت خودرا حل نمای
               بست ھا برسیم ؟                                                                    

                     ست             شُ  ایثارتجربھ وچشمھا را باید در چشمھ ھای صداقت و 
                                                  کلکھا را باید در رودخانۀ نوشتار جاری کرد 

صیقل زد                                                         قلبھا را باید در اقیانوس صدا 
 ایده ھا را باید در زیر باران بُرد 

آن چیزی ست کھ روشنفکر افغانستان در پیشاپیش ھر چیزی باید آنرا دگرگون  روش
بسازد، ما پیش از دگرگونی بینش بھ دگرگونی روش نیازمندیم ، روش ما شرطی و اسپ 

روش روشنفکر حزبی و غیر  .گادی وارست و بینش ما شرطی تر و اسپ گادی وارتر 
.                                                                    چنین ادامھ یافتھ است حزبی 

ما روشنفکر شرطی ھستیم ، یک ستمی در ھر زمان و ھر مکانی صرف نظر از 
شعلھ یی است ستمی باقی میماند ، یک شعلھ یی در ھر موقعیتی تناقضات مدھش فکری 

 بعیده تا زمان مستقبل خلقیخونین ، یک خلقی از ماضی  وار فریاد میکشدشعلھ یی و
ھنوز یی  و عقبگردھا ی عشیرهزندگی میکند ، پرچمی با ھزار استحالۀ فکری  سان
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درادغامھا تکنوکراتیک  با تمام تنوع درگرایشات و تنوع است ، افغان ملتی وش پرچمی 
یر و تباھی راه شارتدکسی ولو بروی تیغ و شم اخوانی، تا فردا ھا نیز افغان ملتی است 

برود بازھم با فراموش کردن راکت پرانی ھا و خاکسترنشین کردن ھا،  اخوانی است و 
مساواتی ، (  حزبییت یافتھانتزاعی ودموکرات یک یا محض یک لیبرال  ترتیببھ ھمین 

در بی آنکھ بھ نفس اندیشھ غوطھ بزند  ...)مستضعفی ، غورزنگی صدای عوامی ، 
  .                                               باقی میماند یا دموکراتلیبرال باستیل خویش 

چرا روشنفکر افغان درحوزۀ  ذھن و قلمروعمل ، شرطی عمل میکند ؟ چرا عمل 
روشنفکر بیرونیت یافتگی ذھنیت ِ درخود فرو رفتھ است ؟ این پرسش ھایی ست کھ از 

حزبیت در افغانستان جریان . در روش را برمیتاباند سرگیچگیاعشاش در بینش تا 
عضو یک  (قانونمند ، طبیعی و آگاه نبوده و نیست ، تا ھنوز نیزحزبیت و سازمانیافتگی 

گروه سیاسی شدن ) از اندیشھ و اندیشیدن آغاز نمی گردد .                                  
حزبیت در مسیرت روشنفکرانگی از تصادف آغاز میگردد و با زنجیر و الک وسیمھای 

ھای کاری و تحصیلی خاردار تداوم میابد ،  حزبیت بر مبنای عالیق خانوادگی ، رفاقت 
میگیرد و  پای... گرایشات مذھبی ، جنون اتنیک وعشیره یی ، سمتی ، ھای خوشبینی ، 

حزبیت در الیھ  . با مومیایی شدن و در تابوت ھا ی عاریتی خفتن ، قھقرایی می شود 
ھای مختلفۀ روشنفکری ، با دغدغۀ ھویت  درمیآمیزد .                                      

یک بھ الک ِسنگی و قلعۀ آھنین تبیدیل میگردد ، چون ھویت سیاسی و گویا ایدیولوژ
شرایط اجتماعی – اقتصادی ( فرھنگی ) افغانستان اجازه نمیدھد کھ انسانش بھ فردیت 

 فردیت کھ محصول شرایط . برسد و جای فردیت ِ مدرن را ھویت ھای جمعی پُر میکند 
بھ خود ( سیستیک و حلول درنوعی از آگاھی است، در روشنفکر افغان بھ شکل نار

روشنفکر از تاروپود سیاست ھای گروھی برای خود . بھ ظھور میرسد )  شیفتگی 
...                                   ھویت میسازد مانند ھویت ھای مذھبی ، قومی ، زبانی 

ستمی بودن ، شعلھ یی بودن ، اخوانی بودن ، افغان ملتی بودن ، پرچمی بودن ، خلقی  
حزبی بھ ھویت تبدیل می شود و روشنفکر ... مساواتی بودن ، مستضعفی بودن  بودن ،
این نوع روشنفکر از تکھ پاره ھای  گذشتھ . را در قالب جمعی بازتاب می بخشد  خود

  .  برای قامت ِ خویش لباس میدوزد

لک زندانی میماند ، دیاو نیمھ بستھ روشنفکر برای ادامۀ بقای سیاسی ، در ھویت ِ بستھ 
 خالی میسازد ، ازخودبیگانھو متافزیک ِ قالب گشتھتیک ِاندیشھ و اندیشیدن جا را بھ نفع 
این نوع ھویت . ھویت ِ سیال وتکاملی می نشیند  ھویت ِ فوسیلی وکاذب شده بھ جای 

روشنفکر بھ این  .وفردیت متعالی است نظام مند زدگی فاقد خودآگاھی و گذار بھ آگاھی 
دلیل در حوزۀ تفکر و سیاست عملی ، شرطی میماند کھ متکی بھ سابقۀ ذھنی و سابقۀ 
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ھویتی عمل میکند.                                                                                
 –شرطی شدگی یعنی دورشدن از عقل انتقادی ، بھ مجردی کھ روشنفکرارگانیک  واژۀ  

  و عباره ھای  در دنیای از قبل تھ نشین شده اش ، واژه ھا را می شنود ، دفعتاً  –طبقھ 
امپریالیسم ، جبھۀ شیرین انقالب ، مبارزۀ طبقاتی ، دیکتاتوری پرولتاریا ، فیودلیسم ، 

و بھ  مستانھ بیدار میگردند... خلق ، ارتجاع ، تضاد عمده و غیر عمده ، انتاگونیسم 
شبکۀ دلنشینی از  –جھاد  –دن لفظی مانند ِ ھمین گونھ در ذھن نوع  دیگر بھ مجرد شنی

معانی و الفاظی مانند ِ شکست کفار و پیروزی اسالم ، برادر ، منافق ، کمونیزم ، ماده 
در بحث شرطی بودن ( ترکیب میگردد ... پرستی ، دیانت ، استکبار ، انشاءهللا ،

درین ) بعدی  آگاھی قبلی و= معرفت شناسی کانتی مدنظر نمی باشد روشنفکر افغان 
گفتمان با معرفت شناسی عقیده وی روشنفکر سروکار نداریم بل با شرطی شدگی 

و معضلۀ شرطی بودن در روشنفکر نوع قومی بھ نحو ... روشنفکر مواجھ ھستیم 
 –ملیت  –طوفانی تر آن  بھ ظھور میرسد ، روشنفکر تبار گرا بھ مجرد شنیدن مقولۀ 

تد ، از یک واژه بھ واژۀ دیگر ، از یک پلھ بھ پلۀ دیگر ناگھان در آتشفشان کلمات می غل
مظلوم ، کوچک ، قوق ، کالن ، ح:  میرسد بھبھ جا ھای دیگر –ملیت  –از تصور 
وطندار ، سمت ، عبدالرحمن خان ، نسل کشی ، احمدشاه  ستمگر ، زحمتکش ،قھرمان ، 

                                                      ....بابا ، پتان ، سرنوشت ، وحدت ملی ، 
بھتر است کھ روشنفکر زخمی ، عصبی و بھ تعویق افتادۀ افغان را بھ دو دستھ تقسیم  

:                                                                                               کنیم 
                                                  روشنفکر شرطی                           - 1 
روشنفکرموزاییک -2   

روشنفکر شرطی بھ کسی اتالق میگردد کھ کھ بجای توجھ بھ تولید و توزیع اندیشھ بھ 
روشنفکر شرطی کسی است کھ برای زمان حال تولید جنجال و توزیع حماقت بپردازد ، 
نفس میکشد ، روشنفکر شرطی موجود و آینده زندگی نمی کند بل در گذشتھ ھا 

روشنفکر . ارجمندیست کھ با ھویت جمعی خود ھمھ چیز است و بدون آن ھیچ چیز 
شرطی حقیقت را فدای مصلحت حزبی میکند و ازنقادی بھ سود شخصیتی خویش استفاده 

 در ھالۀ ھویت قدم میزند اما بھ علت تقابل بینمیبرد ، این گونھ روشنفکر با وجود اینکھ 
 .موقعیت جمعی و خودخواھی ھای فردی ، از منافع ھویتی بھ نفع خود بودگی میگذرد

:خصیصھ ھای اصلی روشنفکر شرطی   

                                                                                       منم گویی   -
                                                                            پنداری دیگران ھیچ  -
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                                                                                   محوری الک   -
                                                         از دیگران وانتقادزیر سقفی  یاتحبس -
                                                                یسرطان و گروھگریحزبیت   -
                                                                وگالویزی و عصبیتخشونت   -
                                                                          و توطیھ دشنام گرایی  -
                                                           و شخصیت نمایییت زدایی شخص  -
            کشی                                                       و شجره گذشتھ گرایی   -
                                                                         و لوکالیسمسکتاریسم    -
جنگ زرگری                                                                                    -
                                                                                زنیالف و پتاق   -
مؤلف محوری   -  

روشنفکر موزاییک بھ کسی اتالق میگردد کھ عقاب وار از مرغانچھ و الک و سیمھای 
خاردار پرواز کرده باشد ، روشنفکر موزاییک کسی است کھ از اندیشھ و دستگاه ھای 
مفاھیم بُت نسازد ، روشنفکر موزاییک با پذیرش دیالک تیک ِ تکامل و روشنگری بھ 

ا تولھ زن بسمفونی گر است و  خوانی اندیشھ میپردازد ، روشنفکر موزاییک زتولید و با
اکلکتیک تفاوت دارد ، در روش اکلکتیک ، فرایند ادغام و ترکیب ، میکانکی و 

است و از نفس و دینامیزم اندیشھ نمیروید بل از سرگیچگی و ناچاری غیرعلمی 
روشنفکرانھ سر میزند و اما موزاییک شدن بھ معنای دوباره شکنی خود است ، 

از کار ھا ، تجارب و فلسفی ترتآویل تازه ساختارشکنی بینش و روش است ، خوانش و 
                         .روشنفکر موزاییک ھویت شکن است  .و نظام ھای فکری است 

ھمانگونھ کھ ھنر موزاییک ، متحد کردن و ھم سطح ساختن سنگھا و رنگھاست ، 
ی موزاییک رنگین کردن طیف ھاست ، تکثیر دلنشین زیبایی ھاست ، موزاییک درآمیز

                               .                                             اشیاء و خیاالت است 
روشنفکر موزاییک از خوش ترکیبی و زیبایی آغاز میگردد ، روشنفکر موزاییک  

در جاده با ادغام علمی آموزه ھا الک شکن است و ازخود بیرون شده وانسان فلسفی  و 
ِ آموزه ھای کانت و روسو و مونتسکو  .ت و یکم راه میرود ھای قرن بیس فلسفۀ ھگل نقد

اندیشھ ھا  ....سپارد ،ن را بھ انتقاد مابعد از خود نمی تواند خودو ھگل و شلینک است 
ِ خود انتقال می یابند  ما مکالمھ ایم ، ما .  می آیند ، ادغام و نقد می شوند و بھ مابعد

، ما در متن و نوشتار دیگران مستقریم ، ھرچیزی کھ تکرار اندیشھ ھای مکرریم 
                       .میگوییم بھ نحوی از انحا ء ایدۀ دیگران را در خود تکرار کرده ایم 

روشنفکر افغان می تواند با خود کنار بیاید مشروط بھ اینکھ در پیشا پیش ھمھ              
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چیز روش و اسلوب خود را تغیر بدھد ، تا روش ما دگرگون نگردد ، بینش ما ھرگز 
در عصر دیجیتال شتر سواری  ی ھستیم کھصیقل نخواھد خورد ، ما نسل خاکستر نشین

میکنیم ، چشمان ساکت مردم از ما می طلبد کھ عقل را در ترازوی خودخواھی و 
از بستر جنگ ھای بیگانگی وھیرویین تول نکنیم ، ما بھ خوشبختی نمیرسیم مگر کھ 

                                          .نقبی بسوی تولید ِ صمیمیت واندیشھ نزنیم گری زر
           

                :                            ولتر در نامھ ای بھ روسو مینویسد 
با اینکھ اندیشھ ھای تو نقطۀ مقابل اندیشھ ھای من است ، حاضرم بمیرم تا 
تو حرفت را بزنی ... ببینید کھ بینش عصر روشنگری با تطبیق چھ روشی 

ولتر اولین شاعر و فیلسوفی ست کھ خرمن روشنگری  .بوجود آمده است 
، براستی کھ از چنین نبوغی چنین برده باری و مدارا را کبریت زده است 

ما نمی توانیم بھ روشنفکر تبدیل گردیم مگر کھ اندیشھ ھای دیگران را  .برمیخیزد 
.                                                               ولتروار بھ نقد و استقبال بنشینیم   

ھرکھ پا کج میگذارد خون دل ما میخوریم                                                   
20 شـــیشۀ نامــوس عالـم در بغل داریـــــم ما  

؟...   

:پایان سخن   

الی گرانبھای پرتاللؤ ؟ نھ ، ای خدایان                                               طال ؟ ط
من مرید بیکاره نیستم ، اندک مایھ ای از این طال                                             

      سیاه را سپید می کند، زشت را زیبا ، نا حق را حق می کند                            
فرومایھ را شریف ، سالخورده را نوجوان و بزدل را دالور                                  

شگفتا کھ این طال، خدمتگزاران و کاھنان شما را از کنارتان دور می کند و بالش 
دالوران را از زیر سر شان بھ کناری می افکند                                               

ین پردۀ زرد                                                                                      ا
ادیانی بھ ھم می ریسد و پنبھ می کند ،                                                          

                         لعنت شدگان را آمرزش می بخشد                                      
جذامیان کریھ را بھ تخت پرستش بر می نشاند                                                 

اعتماد قرار می دھد                                                            دزدان را مورد 
                                           و بھ سان برگزیدگان مسند نشین                      
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قرین حرمت و عنوان و تحسین شان می کند                                                   
این ھمان است کھ بیوه زن فرتوت را دیگر بار بھ خانۀ بخت می فرستد                    

                                              و زنی را کھ بستر بیماری و جراحات            
بھ چرک اندر نشستھ اش تھوع انگیز است                                                     
ھمچو روز ھای بھاری دلپذیر و خوشبو می کند                                               

                                                             بیا ای خاک لعنت زده                
تو ای روسپی پست بشریت                                                                      
کھ در یکپارچگی ملت ھا خلل می افکنی                                                       

اداب                                                                               تو ای دلدادۀ ش 
برای برآورده کردن مقاصد خویش                                                              
 بھ ھر زبانی سخن میگویی ای کھ در ھر دلی جای داری                                    
بھ ھوش باش کھ بردگانت سر بھ طغیان برمی دارند                                          
با ھنر خویش ، آنان را بھ جان ھم انداز                                                        
21تا ددمنشان ، امپراطوری جھان را از آن خود کنند    

 

* * * 
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