
  ارغستانی
  ندهراتيان بار ديگر افتخار آفريد

  
مردم افغانستان  نقاتال و حبيب منگل حرکت اخير علماء و متنفذين هراتی در برابر کانديداتوری شهنواز تنی

بار ديگر نشان داد که مردمان آن ديار باستانی در برابر ظلم و بيعدالتی و غالمان اجانب خاموش نمی نشينند و 
من که از اواخر دهه دموکراسی تا . به اثبات رسانيده است بار ها و بار ها   ه تاريخ آنرااين چيزی است ک

و  ها تا حدود زيادی با تاريخ ، فرهنگ، عنعنات ، شخصيتو کنون به شهر هرات در رفت و آمد قرار دارم 
وقتی حرفی از تاريخ، حاصل نموده ام  به اين باور رسيده ام که هراتی ها  خصوصا لهجه شيرين هراتی آشنائی

   . عدالت، فرهنگ و آزادی بميان بيايد با هيچ کسی حاضر به معامله نخواهند شد
  

به شقت های فراوانی را مو روسها  تا کنون  ی هاکندر تا چنگيز و از دوران انگليسران اسواين شهر که از د
يمی که سيالب محنت ها در مو ص  مردمی دارد حليم ، متواضع ، مهمان نواز ، مهربان – گرفته استتجربه 

ل توجهی را وارد قاب ات غيراين شهر ت مردم اتنتوانسته در نظريات، عادات  و عنعنن وقراعصار و طی 
  . نمايد

  
اين شهر صحبت ميکند و نرمی و خوشروئی آنها را می بيند فکر ميکند که اين  متواضع ی با مردمتانسان و ق

خواهند را بدون چون و چرا  خود دار هستند و همه حرف های طرف مقابلها مردمی سراپا مطيع و فرمانبر
، هراتی ها به حرف ها  . اما اين چيزی است که تاريخ اين شهر بر عکس آن را به اثبات رسانيده است پذيرفت

 ر روحبشان فکر ميکند که  مخاطب ميدهند و تبسمی هم بر لب دارند و  فرا ديکته ها و نظريات ديگران گوش
نظريات و راه و رسم هراتی ها الزم را حاصل نموده است در حاليکه اين طور نيست و  و روان اين مردم نفوذ

خود را دارند و نبايد ماليمت و خوشروئی ايشان بمعنای پذيرش همه مسايلی تلقی گردد که به ايشان بيان و يا 
ب عالی و فرهنگ غنی مردمان آن شهر هراتيان از اد، ماليمت و مهربانی خوشروئی.  گرديده استديکته 
داری از اعتقادات و پاس در جهت آنها بخصوص و انديشه های نظريات داشتن در حاليکه  گرددناشی مي

فضل   بيانگر و فرهنگ های بيگانه ی ها در برابر بيعدالت هراتی ها تسليم ناپذيری توام با  ايشانعنعنات پسنديده 
نسبت به قضايای  آنها سطح بلند معلومات بوده و حکايت از  تی مااهموطنان هرژرف نگری وو دانش 

  .داردمحيطی، منطقوی و جهانی 
  

  -  در ميان هموطنان هراتی ماو همت و شجاعت و درايت  ادب ، انشآن همه فضل و د در عين موجوديتاما 
ديگری هم وجود  مثليکه در هرجای( ردوجود دا در ميان مردمان آن شهر  يک فيصدی غير قابل مالحظه

فيصد از مردم هرات را بپای بيگانگان ريخته و  99که با تملق و چاپلوسی افتخارات و عزت بيشتر از  )دارد
پائين  ستعمارا را در حد دلقکان و کاسه ليسان اعزت و حيثيت خود  ه -به خاطر بدست آوردن موقف و مقامی 

می ايشان را بگوش نموده و با وجود اين همه پست فطرتی استعمار گران حلقه غال یآورده و با ليسيدن کفش ها
اگر  ادعای اين روشنفکر نماهای غالم صفت به حقيقت . ها خود را روشنفکر و نماينده مردم معرفی مينمايند

با دشمنان داخلی و خارجی اين کشور به قيام و مبارزه  چيزی بنام  قرين ميبود بايد هيچگاهی در تاريخ هرات
  . سيدثبت نمی ر

  
مصيبت های اکثريت نيست و  ای روشنفکران در کشور ما افغانستان چيز تازه ازگرچه نوکر منشی های عده 

طی بيش از چهل سال گذشته را همين مشت بيگانه پرور ايجاد نموده اند اما بايد تعريف روشنی اين ملت در  
ما خصوصا روشنفکران هرات باستان را تا روشنفکران واقعی کشور  نمائيمروشنفکری ارائه روشنفکر و از 

  .از آنانی که دست پرورده استعمار می باشند و دعوی روشنفکری دارند تشخيص داده بتوانيم
  

به رشته طويلی  در باره کلمه روشنفکر و  موضوع روشنفکری مباحثات زيادی صورت گرفته و نوشته های
نظريات خاص خود را در و افکار  گرديده تا نويسنده تالشاست اما در اکثريت اين نوشته ها تحرير در آمده 
در حاليکه جوانب مقابل نويسندگان مذکور  ديگران ارائه نمايدوشنفکر و روشنفکری برای رغالب تعريف 

بعبارت .  ک انديش و بوق و کرنای بيگانگان قلمداد نموده انديمردمانی تارروشنفکران مورد نظر ايشان را 
کلمه روشنفکر ارائه گرديده توام با فرصت اط ببه ارتو تعريف های گوناگونی که منفی  مباحثات مثبت وديگر 

واژه و قابل قبولی از  گرديده  تا تعريف واحد باعثی که دعوی روشنفکری داشته اند افرادطلبی های 
کری ، در مجموع عدم ثبات فکری در ميان مدعيان روشنف. ارائه شده نتواندبرای جوامع مختلف روشنفکر 

وابستگی های بيرونی ايشان و نپذيرفتن خطراتی که افراد ديگر جامعه به خاطر دفاع از هويت و آزادی خود 
 جوامع مختلفدر مقابل کلمه روشنفکر از سطوح باال تا پائين  رازيادی  حساسيت های ونفرت ها می پذيرند 

... :  "چنين نقل قول گرديده است انه رشنفکررادر باز ناپليون بناپارت مثال در ويکيپيديا . آورده استبوجود 



ها بايد دمی خلوت کرد و ساعتی گپ زد؛  گر هستند، با آن های طناز و عشوه روشنفکران به نظر من مثل خانم
  ." و نه برای کسب مقام وزارت مناسب هستند ازدواجها نه برای  آن
  

فکر در اذهان عامه نقش بسته چيزی مشابه با افکار ناپليون نستان امروزه نسبت به روشناما تعريفی که در افغا
فکر يک موجود فرهنگ باخته، بی دين، نبناپارت است با اين تفاوت که به عقيده مردم عوام افغانستان روش

روشنفکر از عده يک ر شديد بی بند و باری های اخالقی است و اين عقيده از عملکرد بيگانه پرست و طرفدا
بوجود آمده است که از دهه دموکراسی تا کنون با عقايد ، فرهنگ و عنعنات مردم خود بمبارزه نماهای 

های به گسترش فرهنگ  صفتانه خودبرخاسته و  بصورت مستمر در تالش بوده اند تا با تقليد های ميمون 
بصراحت ميتوان گفت که اعمال و شعار های اين طبقه . به پردازند افغانستاندر  )مائويزم -مارکسيزم (بيگانه 

پس . از به اصطالح روشنفکران افغانی با مفهوم واقعی و تعريف اصولی روشنفکر فرسنگ ها فاصله دارد
وانندگان نمائيم تا بعد از آن بهتر است که اوال تعريف مختصری از روشنفکر و روشفکری را تقديم خ

  .نوشته در باره روشنفکر بودن مدعيان روشنفکری در افغانستان خود به قضاوت به پردازند خوانندگان اين
  

با پيوندی درک عميقی از نيازمندی های جامعه و با  الق ميگردد کهطبه کسی ا Intellectualروشنفکر يا 
. ايجاد جامعه بهتر بکوشد اما خودش جزء جريانات سياسی نباشد ور بمنظ آنهاتنوير  در جهت ،نزديک با مردم

جهل و خرافات مبارزه کند در حاليکه خودش اهل خرافات و عقب کسی است که با عقب ماندگی، روشنفکر 
مصرف کننده و حامل انديشه بعنوان روشنفکر  کسی است که خودش انديشه ساز است نه اينکه . نباشد گیماند

تفاهم با در روشنفکر کسی است که ميداند در کجای تاريخ کشور خود ايستاده است و . عمل نمايد های ديگران
و نياز های جامعه اش حرکت نمايد و جامعه را بسوی تکامل و انکشاف ارزش  ارزش ها مردم و مطابق به 

فتخار يک ملت را روشنفکر کسی است که داشته های پر ا. های موجود و مورد قبول مردم خود رهبری نمايد
به کسی اطالق و باالخره کلمه روشنفکر  با زرق و برق های فريبنده دشمنان فرهنگ  و تاريخ مردمش نفروشد

ر جهت انکشاف داشته های ميگردد که با شناخت از تاريخ ، ارزش ها و نياز های مردم خود عمل نموده و د
عمل نموده و الزم با فراست و انديشمندی  بر طرف ساختن نياز های مردم خود  به منظور يک جامعه

  . عروسک مقلد استعمار نباشد
  

تعريف اگر ما اعمال و افکار کسانی را که در افغانستان خود را  بعنوان روشنفکر معرفی مينمايند در آئينه 
ن ارزيابی قرا دهيم ضرورتی به طوالنی نمودن اين بحث احساس نميشود چوتحليل و مورد  های ارائه شده 

در مورد ارائه شده  های  در هيچ بخشی ازتعريفاکثريت افرادی که در کشور ما دعوی روشنفکری دارند 
مدعيان روشنفکری در جامعه ما با مردم خود پيوندی  زيرا. گرفته نمی توانند روشنفکر و روشنفکری قرار 

قومی و زبانی عقب مانده و اهل بخاطر جبهه گيری های  وبی خبر بوده ، خود از نياز های جامعه  نداشته ، 
نميداند که در کجای تاريخ کشور خود ايستاده است، از خودش انديشه و راه و  روشنفکر ما. خرافات ميباشد

انديشه های و اشاعه گر روشی ندارد تا جامعه را به سوی بهروزی رهنمون نمايد و بصورت دوامدار حامل 
که من . انسپورتی انديشه ها و فرهنگ های بيگانه را بعهده داردنقش يک عروسک و وسيله ترو  بودهوارداتی 

با بعضی از روشنفکر نماهای هراتی آشنا در جريان سفر های که به هرات داشتم واخر دهه دموکراسی در ا
به برای گفتن نداشتند و سراپا  حرفیبوده و از خود انديشه و  گانبيگان شان مقلدايکه اکثريت ديدم م ه بودشد

بودند که کامال با عقايد، فرهنگ و رسم و گرديده تبديل بوق و کرنای جرياناتی بنام مارکسيزم و مائويزم 
  . رسومات هموطنان هراتی ما در تضاد قرار داشت

  
 با سوء استفاده از آزادی های دهه دموکراسی در هر گوشه و کنار کشور بوجودجريانات ضد ملی مذکور که 

صورت روزمره از کابل تا ساير واليات ب کشورمعصوم  شاگردان و محصالنده بود که يدباعث گر ، آمده بود
در . آينده آن چيزی نمی دانستند و ريخته و وقت خود را به مظاهره های بگذرانند که از عواقببه سرک ها 

مانند مار عده از دست پروردگان  استعاز مسايل سياسی  بی خبرجريان اين هياهو ها و در جمع اين جوانان 
بودند که از جانب دشمنان فرهنگ و نشخوار  انديشه های مصروف  خاصی ا شور و هيجانميمون های مقلد ب

 بمدحآنها گاهی از مارکس ميگفتند و گاهی . تزريق گرديده بودافکار ميان تهی ايشان عقايد کشور ما در 
بيخبر از اينکه .  جشن تولد ميگرفتندودند و شعر می سر... و و گاهی هم به لينين می پرداختند مائوتسه تونگ 

دارد که ايشان ای انديشه های وارداتی  م شان جايگاه خيلی بلند تر ازتاريخ و  فرهنگ غنی کشور و مرد
  .  طوطی صفت به بيان و تکرار آن می پرداختند

  
تا کنون ادامه دارد   که از دهه دموکراسی آغاز گرديده وروشنفکرانی به اصطالح از ای عده فعاليت سلسله 

قسميکه در گذشته  اين قماش از مردم مقلد  و ارمغانی به جز از تباهی و بيگانه پروری بدنبال نداشته و همان 
خاطر رسيدن بقدرت و شهرت حاضر بودند تا همه افتخارات کشور و مردم ما را به پای خالی الذهن به 



دارد که انديشه و  عملکرد آنها کامال با تعريف های که از بيگانگان بريزند تا اکنون هم اين سلسله ادامه 
  -  لی روشنفکریبی توجه به مفاهيم اصو هااما اين .روشنفکر و روشنفکری صورت گرفته در تضاد قرار دارد

دم خود را روشنفکری تلقی نموده و دين ستيزی ، فرهنگ ستيزی و دشمنی با عقايد ، فرهنگ و عنعنات مر
ار می ميک روشنفکر خوب بشعمده از مشخصات را در تحت نام آزادی باری های اخالقی  ترويج بی بند و

با سوء استفاده از که کسانی  وجود نداردهای انديشه  زآورند در حاليکه در هيچ يکی از ملل ديگر دنيا چنين طر
ه و در عوض آن خود را نابود کردکشور خيزند تا تاريخ و فرهنگ غنی به بپا کلمات آزادی و روشنفکری 

  . و خواسته های استعمار گران را جايگزين آ ن بسازند  ها فرهنگ
  

به موضوع به ارتباط اجتماع اخير شان در مقابل قاتلين ملت افغانستان هراتيان  يراز تقداين نوشته بحث 
 از به اصطالحتصويری  مروشنفکر و روشنفکری به خاطری کشانيده شد که چندی قبل يکی از دوستان

اين را ": نوشته بود چنين و بر سبيل طعنه بمن   ه بودبرايم ارسال نمودروشنفکران بيگانه پرور هراتی را 
بخاطری برايت فرستادم که تو هميشه به توصيف و تعريف هرات و هراتيان می پردازی و حتی احمد شاه 

ران هرات در زمانی برايم رسيد روشنفک به اصطالحاين عکس  ". ا نيز پرورده آن آب و خاک ميدانیابدالی ر
نگاه ميکردم که در کنار يک  یکه من غرق نگاه تصاويری از شهدای ولسوالی باالبلوک فراه بودم و به مردم

از مشاهده اين عکس دانسته ميشد که بعد از بمباردمان اخير در . گورستان دسته جمعی به دعا نشسته بودند
 اکثريتاما مردم نتوانسته اند به های زيادی از اين شهدا ايجاد گرديده  واليت فراه تعداد زيادی شهيد و مقبره

يک به تصويری را که من نگاه ميکردم متعلق .  را آماده نمايند ای جداگانه هایخود قبر آغشته بخون شهدای 
نموده آن دفن تن از شهيدان بخون خفته اخير خود را در  53حدود  که مردم باالبلوک بود مقبره دسته جمعی

   .بدست نشر سپرده شده بودنيز صبح  8و اين عکس در سايت  بودند
  

  
  

اندوه فراوانی را که ديدن تصاوير مزار شهدای اخير فراه برای من ايجاد نموده بود با ديدن عکس 
 قطرات دو چندان گرديد و در کنار ريختنکه همان دوست من برايم ارسال نموده بود هراتی نماهای روشنفکر

نيز بخاطر ديدن تصوير و سر افگندگی  شرمندگیعرق ی از قطرات -در سوگ شهدای نامراد فراهی  یاشک
  . متملق هراتی از جبين من شروع به غلطيدن نمود کر نماهایروشنف

  
هراتی کيک بزرگی را بمناسبت دو  متملق نماهایروشنفکردر تصويريکه دوست من فرستاده بود جمعی از 

با حضور نماينده از کشور امريکا در  يتتدارک ديده بودند و توسط والی آن وال نم لنکصدسالگی تولد ابراها
اين کيک بزرگ را اين صحنه عجيب و غير قابل باور بود چون آنها برای تملق کسانی . حال قطع شدن بود

ن مظلوم و هزاران هموط بی پايان خود بنام اشتباهات  هشت سال گذشته فراهم نموده بودند که در طول مدت
با خود گفتم ننگ تاريخ و نفرين ملت . بيگناه ما را اعم از  زن  و مرد و طفل و جوان بشهادت رسانيده اند 

پست های بی با ادا های روشنفکری به خاطر حفظ و شرف باخته بدرقه راه تان باد که شما ميمون های مقلد 
را  به خاک پای بيگانگان افغانستان زت مردم تا اين حد به چاپلوسی پرداخته و  عارزش يک دولت مزدور 

تلفن را بر داشتم و با دوستی که اين عکس شرم آور را برايم فرستاده بود در تماس شدم و از او . برابر مينمائيد
  :در باره حاضرين اين عکس معلومات خواستم

  



  
  

به و س اجرائی واليت هرات از راست به چپ شخصی بنام اصيل الدين جامی رئي:  نين توضيح داداو بمن چ
. ادامه آن نعمت اهللا سروری رئيس اطالعات و فرهنگ هرات است که هردو مشغول چک چک کردن ميباشند

شخصی که کيک را قطع مينمايد والی هرات و شخص آخری هم از طرف چپ فکر ميشود که از اتباع کشور 
اصيل الدين  :خواستم او گفتاصطالح روشنفکران  در مورد اين بهاز او جزئيات بيشتری .  ابراهام لنکن باشد

دوران مهاجرت در ايران زندگی داشته و  از جواسيس قابل اعتماد دفتر اطالعات  جامی از کسانی ست که در
اطالعات ژاندارمری تربت جام  اداره که بر اساس گزارش های او به بشمار می آمده  ژاندارمری تربت جام 
اداره مورد آزار و شکنجه يا از مردم اهل تسنن تربت جام   تنغان ما بشمول ده ها ده ها تن از هموطنان اف

اکنون به جاسوس و مزدور دو طرفه  شايد  و اطالعات تربت جام قرار گرفته و يا روانه زندانها گرديده اند
بازماندگان رژيم  نامش نعمت اهللا سروری است گفته ميشود که از ميگوينداما نفر دوم که .  ارتقا نموده باشد

تولد اورا جشن  ها با سر دادن هوراو ه خلق و پرچم ميباشد که روزی برای لينين مديحه سرائی ميکردمزدور 
چک  در حالبا ساختن يک کيک يک متره  -نکابراهام لنتولد دو صد سالگی  مناسبتبه ه و امروز هم ميگرفت

  .و عربده ميباشدچک کردن 
  

نمايندگان مردم هرات نه  و برايش گفتم اين ها  گرديدم بسيار خوشحال  ست خودی دوبا شنيدن اين حر فها
من از بزرگان  :و ادامه دادم که در گذشته از ايشان تعريف کرده بودممن  ميباشند کهاز کسانی ميباشند  و نه هم 

توصيف نموده  علمای آن شهرآن شهر تعريف نموده بودم ، من از متنفذين آن شهر سخن زده بودم ، من از 
من هر . من گفته بودم که هرات مهد و پرورشگاه اوليا اهللا و مردان بزرگی چون احمد شاه ابدالی است، بودم 
به مدح عناصر مزدور صفتی که در هرات در طول تاريخ مثل کرمک ها و زالو ها بصورت  و هيچگاهی  گز

  . اند و دم از روشنفکری زده اند نپرداخته امطفيلی زندگی کرده و بعنوان جاده صاف کن اجانب عمل نموده 
  

متملق هراتی از طريق تلفن مصروف مباحثه بودم خبری پخش نماهای عکس روشنفکر فرستنده در حاليکه با 
به کانديداتوری شهنواز تنی و حبيب منگل اعتراض طی اجتماعی در کابل که گويا مردم قهرمان هرات  گرديد
اخطار  بشمار می آيدکه از علماو متنفذين هرات  محفلاين ی يکی از سخنرانان آقای سيد شريف يوسفو  کرده

 انکه اگر کسی به حرف های ايشان گوش فرا ندهد آنها  به جهت اقامه دعوا بر عليه اين جاني کرده است
پخش اين خبر مرا از رنج و سر افگندگی که دوست من ميخواست برای .  سرشناس راهی محکمه خواهند شد

باالتری قرار داد و برايش گفتم  اعتراض هراتيان به قعيت ايجاد نمايد نجات داد و مرا در يک مو  من
و  توضيح ميدادمشاهد حرف های است که همين چند دقيقه قبل برای تو و حبيب منگل کانديداتوری شهنواز تنی 

ا ، متنفذين ، دانشمندان و اعم از علمل ياکنون با اعالن اين خبر به اثبات رسيد که حساب هراتيان اص
 را به پای بيگانگان ميريزند  ما  با مقلدان ميمون صفت استعمار که افتخارات ملتروشنفکران واقعی آن شهر 

آنانی را که بخاطر حفظ  موقعيت های بی ارزش خود برای بيگانگان ُدم جدا است و نبايد  حرکات و نظريات 
  . ه نمودبه حساب مردم هرات محاسب می جنبانند 

    
 


