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 افغانستان و تولید فکر!
 

 ۀرسیده است. نقط ریخ فراأگوید: زمان پایان ت می "فوکویاما"کند و  ها را مطرح می تمدن برخورد "هانتینگتون"

 دور ازه ب ریخ،أه وجود ندارد و پایان تبدوِن اندیش چرا که تمدن،مشترک این دو نظریه، تفکر و اندیشه است؛ 

دیگر  ها را از هم آنچه کشور، فرهنگ و ایدئولوژی معنی است. م، در نظریه فوکویاما بیزایدئولوژی و تفکر لیبرالی

اندیشه و تفکر انسان؛  شود و به افراد، جامعه و دنیا میتعمِق آدمی، نسبت  کند؛ اندیشه، فکر و تفکیک و جدا می

مردم خراسان بزرگ یا افغانستان امروزی با  ،میانه غرب، آسیای شرقی و خاور آدمیزادریزی نیست، که ِجبِلی و غ

ر آن، آید و بخش دیگ دست میه جو، تَقال و کوشش بو  بلکه اکتسابی است، و از راه سعی، جست داشته باشد؛تفاوت 

 شود. از ُطُرق و َرِوِش تعلیم، آموزش و پرورانیدن آدمی کسب می

 ،جهان امروزکه  حالی در کشورها بود.افراد و بر اصلی اثرگذاری  ابزارعنوان  سرد، بهجنگ  در روزگار قدیم؛ 

کنند و  عمل می ، بهتردارندتفکر و اندیشه است. کشورهایی که تولید فکر جنگ نرم، میدان درگیری  مظهر رقابت و

این عده کشورها، دقت دارند و  دانند. میخوبی  را به یثیرگذاری بر افکار عمومأالملل و تغییر و تنظام بینبازی در 

موارد  یید مردم؛ َسخت، دشوار و در بساأحضور، اشتراک و ت دور ازه ب پیچیده و دنیای امروز؛های  ه نظامدانند ک می

 در پی جذب افکار عمومو تولید فکر،  ادارهبراین با  بنا د. کنن اند، درو می آنچه را کاشتهممکن است، چرا که  غیر

هضم و  پیکنند و در  گذارند، خنثی می ثیر میأ، تگیرند تصمیم می کنند، ، برای مردم فکر میجای مردمه هستند و ب

 حذف افکار دیگری هستند. 

ن و اندیشمندان، فیلسوفا ؛بلعیده و در این جهان پرتالطم ها را در خود فرو تمدنسرزمین افغانستان در احقاب گذشته، 

ن شهید ابوالحسابوزید سهل بلخی، ابوالخیر بن خمار، ، الدین افغانمشعر بلخی، سید جمال، ابوابن سیناشاعرانی چون 

آخوند خراسانی  الدین محمد بلخی،، موالنا جالل()معروف به سنائی غزنوی بن حسین بلخی، ابوالمجد مجدود بن آدم

هان ، بلکه در جیاسالم کشورهای که نه تنها در ،ها شخصیت صاحب فکر و دانش داشته استها و صد ده روی وه

 کنندگانِ  تولید ۀهای ایدئولوژی و اندیش ان رقابتبه مید ،اما امروز همین سرزمین .گذار و مهم بوده و هستند نیز تاثیر

 کننده فکر تغییر داده است.  کننده فکر، به مصرف از تولیدرا  این کشورتبدیل شده است و  ،فکر

ها  و ذهن افتد دور از تفکر اتفاق میبه و  شنخَ قاعده،  بی، بسیار سریع ین سرزمیندر اها لنج چ تحوالت وساختار، 

ین به صورت طبیعی، دیگران برای افکر نباشد،  کننده وقتی افغانستان تولید .دنرا ندار بینی و کنترل آن پیش ابلق
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قدر  کننده فکر را آن کنندگان فکر است، که کشورهای مصرف روش تولیدو  طبیعتگیرند و این  سرزمین تصمیم می

عه توس این کشورها معموالا توانایی فکر و اندیشه را از این طبقه سلب کنند. ، که دارند نگاه میمشغول و مصروف 

رجی خا گیری در سیاست داخلی و تصمیم جریان وساختار مردم در  و اشتراک حضور، اند ثبات امن و بی نیافته، نا

 د.نکن می ءطرح و اجراشان  هایی است که دیگران برای رنامهب کننده دنبال ،ذهن و افکار مردم است.رنگ  بسیار کم

این مردم را شکل های زودگذر  برخی از دغدغهاز جمله  ،کاری بی هویت، فقر ومذهب، انتحاری، ، انتخابات، ثبات

 دهد. می

و  شود ها و بالهای روزمره می ها، سختی آمد پیش مربوط به بیشتر، کنند فکر می مورد آنچه مشکل اینجاست که در

به خاطرات و وقایع  بدون اهمیت به آن، ،ها خطور کرده و پس از چند روزی عنوان تَشویِش زودگذر، در ذهن به

عام  قتل انتحاری، کشتار و ترس و بیم از حوادثِ خاطر،  اضطرابِ این  ؛مردم اکثریتبرای د و شو تبدیل میگذشته 

مربوط  ،و درازمدت تنها محنت و رنج فراموش ناشدنیو  ،داردوجود اول  ۀهمان هفتها در این سرزمین، در  انانس

ن عنوا شود، فکر و واهمه دارند، و به می . در حقیقت بیشتر مردم به آنچه اتفاق و حادثشود می دار خانواده مصیبت به

ر فک کنندگان شوند و تولید می و پریشان ناخوش یا ،شادمان ؛ناگوار خوب یابا اتفاق هر روز کنندگان فکر،  مصرف

فکر  کنندگان مصرف ۀآفرینند و اندیش ، حادثه میگیرند ها تصمیم می برای آن از بیرون و برخی محدود در داخل؛

 دارند. نگاه میف واز موردی به مورد دیگر مشغول و مصربه صورت زودگذر  ،را

؛ ریکی مردم از طریق فضای مجازیمشردی و غهمدابراز  ولین؛ؤو مس ای تکراری رئیس جمهوره تَقبیح و پیام

 ؛یادار پرانی و فساد کاغذ ؛فرار مغزها و جوانان از کشورکاری؛  فقر و بی ثباتی؛ ناامنی و بی ؛های مداوم انتحاری

ن دهد، که دیگران برای این سرزمی می خبردر افغانستان  عدم تولید فکراز تقلب در انتخابات؛  وتوسعه نیافتگی؛ 

از  که پسفکر چنین است، صاحبان  ۀبنیاد و قاعد د.نکن میبه آن عمل و  ،تمکینوادار به تصمیم گرفته و مردم را 

به سادگی شان  دهند؛ خیال، تصور و تدبیرتا اجازه دارند  کنند و روا نمی ندیشه و افکار خود دفاع میتولید فکر، از ا

 زدر حد توان، افکار دیگران را از تولید فکر با آورند و در عین حال؛ اع و فشار مینقش بر آب شود. مقاومت، دف

از ذهن همین مردم تولید مشکالت موجود در کشور؛ از  اضطرابخستگی، انتقاد و  اگر نگرانی، ،براین بنادارند.  می

  تا پس از چند روزی به فراموشی سپری شود. باشد، نمیزودگذر و طبیعی و خطور کند، 

ت ناامنی، حمالو نه تنها  کند بزرگ؛ دردی را دوا نمیدرخشان و داشتن اندیشمندان، فیلسوفان و شاعران  ۀافغانستان با گذشت

گذرد و تا آب از سر ب ،خورد نمیآب از آب تکان  عدم تولید فکر؛بلکه در  ،رسد نمیانتحاری و مشکالت این سرزمین به پایان 

 ؛وماین مرز و بخورد و  چشم به آب نمی، صورت نگیردو استفاده  ،منده دانشمندان بهر اندیشمندان، فالسفه و ۀو از فکر و اندیش

دیشمندان و دانشمندان ان تفکرنه تنها باید از  ،جهت بدین .یافتنخواهد ثبات و امنیت دست  ،و اتحادپذیری  به توسعه و رفا، هم

ای که  هش. فکر و اندیکردنیز تالش جوانان امروز و آینده  تولید فکر از طریق آموزش و پرورانیدن برای باید ُمتَمتع شد، بلکه

 بلکه از روی عقل و واقعیات نه،تعصب  سر عواطف یااز  که ،یتصمیم وتولید فکر  آورد وگردهم  را تمام مردم این سرزمین

اری و ختم جنگ، ناامنی و انتح تولید علمی که منافع شخصی، گروهی و حزبی را کنار گذاشته و در راستای منافع ملیاتخاذ شود. 

 صورت گیرد.

 

 


