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 44/40/0414          عارف عباسی
 

  سخنی چند پیرامون نوشتۀ
 !سیستانی صاحب محترم کاندید اکادمسین جناب

 
و هللا  سقوط شاه امان روحانی حضرات شور بازار درۀ دخانواقدرت » نوشتۀ محترم اعظم سیستانی را تحت عنوان 

عالقه مندی خاص مطالعه نمودم و نیت بر آن شد که مالحظات خود را  مثل سائر آثار شان با« برکشیدن بچٔه سقاو
 در دو مورد خاص این نوشته به عرض برسانم:

 

 «موکراتیک خلق(یچپی )حزب د دست "روشنفکران"در نظام »تذکر  - اول
ای ج .افزوده انددر آن را  اننموده کلمۀ روشن فکره تنها به تذکر نام حزب اکتفا نسؤال پیدا می شود که چرا نویسند

لق خ دیموکراتیککلمه در مورد حزب در استعمال این که خود از زمرۀ روشن فکران اند ای نویسنده تعجب است که 
 یا در زمان سلطۀ چهارده دانند و حیث روشنفکران میه . آیا این حزب را قبل از کودتای هفت ثور بفرموده اندنتعمق 

آفریند، یکی  یخواننده دو انتباه مبه تیزس خود به ت بخشیدن و پشتوانه سالۀ شان، یا اینکه سیستانی صاحب برای قو
نظام توسط نفوذ روحانیون تاریک بین و عقب الل این ن چپی با دوران امانی و دومی اضمحهمگونی نظام روشنفکرا

 یک نهضت مترقی روشن فکران را با نفوذ اجتماعی خود از بین بردند. گرا یعنی همین روحانیون بودند که بار دوم 
 

الئلی دجناب سیستانی صاحب با داشتن معلومات مؤثق و مستند هم خطاه رفته ام و یا ه خود ب تعبیراتیا این که من در 
 را بر این حزب اطالق نموده اند.« روشنفکران» برای توجیه این تذکر دارند که چرا

 

 :بخش توضیح می نمایمدو  هخود را ب بحث من
 

 روشنفکر کیست؟ - اول 
 در قیام ملی افغانستان علیه چپی ها و حامی شان. روحانیوننقش  - دوم 

 

ی یادر پهنای روشنمناسبات اقشار مختلف  باجوامع در  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ساختار هایروشن فکر  - اول
 صورت مدنی و مسالمت آمیزه امور ب در این ، تغییر و تحولاصالح را برای ، مسیر تفکرشدیده ی خوداندیشه ها

  .جوالن می دهد
 ولدر ط شاناکثراً مفکوره های محیط درخشش اندیشه های روشن فکران ضیق بوده  ،بر دالئل مختلف در جوامع بنا

متنفذین بهره گیر، عنعنه پرستان و منحط نگران جامعه طبقات حاکم، زورمندان و  و قوی آب مخالف جریان تندریخ تأ
اندیشه های روشن فکری بعضاً در یک حیطۀ خاص جغرافیایی  واقع گردیده و مبارزات شان به ناکامی انجامیده. 

بت تأریخ شده طور ماندگار ثه حیث رهکشای شناسایی ارزش های واالی انسانی به در سطح جهانی ب نمانده دمحدو
   .  هدیو خود مؤجد بسی تحوالت و تغییرات گرد

 

با تمام حقوق و ارزش های طبیعی و مدنی بدون تمیز رنگ، قوم، دین و زبان و امتیازات انسان از مقام  و تکریمتقدس 
و  تجسدر روشن فکری  .باشدفته از خصائل ممتاز این موقف ر تفکرات روشن گرایی قرار گردباید در ص دیگر
  .است بهترین و عملی ترین شیوه های خدمت به مردم و رهایی انسان از اسارت های گوناگون یافتن جوی

ی وشن فکرربخش عمدۀ رسالت های تعصبات بهر نحوی که باشد در قلمرو روشن فکری راه نداشته و روشن گری 
قرار نمی گیرد. گرایش به مکاتب هرگز با حلقات ضد منافع ملی، خائن و جنایت کار در سازش  روشن فکر است. 

 مختلف سیاسی و داشتن راه و روش معین سیاسی حق مشروع همه و از روشن فکر هم است.
 

انفرادی می گوید و یا می  به صورتایفا می نماید، را از طرق مختلف در برابر جامعه  روشن فکر رسالت خود
جمع هم فکران خود  و یا در را به جامعه می رساند خودزیبا پیام  هاىهنری از طریق عو با استعداد های طبی نویسد
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سر  و در این راهمبارزه نموده سازمان یافته و متشکل  به صورتپیوسته برای تعقیب نصب العین و اهداف مشخص 
 دهد و یا در حجره های زندان تمامی عمر خود را سپری می نماید.  می

 

مون قرار داده صدق و یا کذب آن را نمایان می سازد یکی محک هایی وجود دارد که واقعیت روشن فکری را در آز
و این جا است که روشن فکر چهرۀ فرشته گون صاف از غش مقام قدرت است راستین در تمیز  های از این محک

ش یتعهدات به جامعه نشان می دهد و یا نقاب ها پائین افتاده با راهی که در پبا ایفای شرافتمندانه و صادقانۀ خود را 
 ،. ظلم، استبداد، اختناق، قتلمی گیرد در تضاد با همه فریاد ها نعره ها و یخن، گلو و جای دگر پاره کردن ها بوده

  چنگیز، هتلر و ستالین است.در قاموس روشن فکری نگنجیده راه مدنی مردم تعذیب، شکنجه، سلب حقوق 
 

عقب رفت و جریانات را بر مبنای واقعیت ها دید. به باید کمی خلق  دیموکراتیکمشخص به ارتباط حزب  به صورت
آن دوران و درک  دیموکراتیکه برداری اعظمی از آزادی های روی صحنۀ سیاست آمدن این حزب با بهرقبل از 

ی روخلق با یک تشکل سازمان یافته و پی دیموکراتیکحزب . ی ایجاد یک تغییر اساسی و بنیادینفس تنگی مردم برا
به حمایت کشور خارجی و شخصیت های ذی نفوذ داخلی مبارزات وسیع را با  خاص سیاسی و فلسفۀ مکتباز 

نعره ها و جار زدن های دفاع به درب غم های مردم دق الباب نموده  انداخته  هتظاهرات، جلسات علنی و مخفی به را
ر هم شکستن نظام طبقاتی را شعاو در، نمودند کم به پست چسپیده را بلندحق مظلوم، محروم، گرسنه، پا برهنه و شاز 

ون خپر قرار داده امنیت را اخالل و درب مکاتب و پوهنتون را بستند گاهی حمال را به شانه باال کردند و از پیراهن 
دشنام داده، تحقیر و توهین می مام ساخته نظام و زمامدار آن را جندۀ ا حسن خیاط که به روی تصادف کشته شده بود

 ودند.نم
 

توزیع عادالنۀ محصول آتشین رهبران شان در شورای ملی برای تأمین عدالت اجتماعی با آوردن مساوات و  بیانات
ران سود ، مالکین و سوداگوناشرافی گانپیشستم از مظالم با مبارزه علیه سلطۀ طبقاتی و رهایی بینوایان کل اجتماعی 

 به حیثآن ها را  ۀو یک عد و عناصر ارتجاعی جامعه توجه خوش باوران را به خود جلب نمودهی استثمار گر جو
تی درک و احساس کلید خوش بخ نکه با چنی دقبول کرده بودند و گمان می بردن یک قشر پیشتاز مترقی روشن فکر

 افغانستان در جیب همین حزب است.
 . به میان دتجربه آم کچه خوب که مح

و به تکرار آن ضرورت نیست دانند  تا زوال آخرین سردمدار این نظام در طول چهارده سال همه می از همان آوان
 ،چه مصائبی را برای افغانستان آفریده شالودۀ زندگی اجتماعی، سیاسی افغانستان را از نهاد ویران کردکه این حزب 

ند کردۀ افغانستان را از های جامعۀ نو سر بلچگونه و به چه طریقه ها کشت و به چه پیمانه کشت و چگونه بهترین 
دند و اد نابود کرد، بیشترین قربانی این جنایات اقشاری بودند که ایشان شعار دفاع از حقوق شان را سر میهر قشر 

 هورا می سرودند.
 

 :صرف می گویم که
 

  نموده مدهش سرخآیا با تمام جنایاتی که این حزب در حق این وطن و مردمش با دعوت نمودن قوای نظامی، 
   آیا این گروه را روشن فکران خواندن درست است؟ 
 که این حزب انجام داد؟  برای من جای بس تعجب است که  ؟آیا ثمره و محصول روشن فکری همین بود

 ؟این ها را به این صفت متصف ساخت سیستانی صاحب با تمام شناخت عمیق چگونه
 

 :ایمروغ نوشتند جلب می نم حمیدهللاکه به جواب آقای داکتر  سیستانی صاحبجناب توجه شما را به بخشی از نوشتۀ 
 

تا توان داشتید  خواندید ورا ـفرکوبی شان قشون سرخ را ه برای سکدام مردم است؟ آیا همان مردمی است ک» :اول))
" مگر جنگ آنگاه "جنگ مردم ما و  از وطن جاروب کردند؟ 1٩٩0 را در ران نمودید، یا آنانی اند که شماآنها را بمبا

وسیلٔه ه ها ب خواست روسه سال قبل ب ٦٣ط یک بیت بیدل است؟ یا همان جنگی است که ـسر تعبیر یا درست و غل بر
 ٥٧از جانب حضرات مجددى و پیر رژیم از طرف روحانیون پر نفوذ ) بر ضد آن« جهاد» :دوم «.......حزب شما 

نابودى اکثریت اعضای  به بازداشت وصورت گرفت که  (1٩٥٩جنورى 0٣جمعه  ساله تگاو میاگلجان در روز
 ((.و دهکده او در تگاو انجامید 0خانواده مجددى و بمباران قلعه و اقامتگاه میاگل جان 

 

 نقش روحانیون در مبارزۀ ملی مردم افغانستان علیه سلطۀ حزب و تجاوز شوروی:
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 قبل از، به این ارتباط انی و یکی از عوامل سقوط آن بودهچون اصل بحث جناب سیستانی صاحب باالی عصر ام
ن چون ستارۀ تابناکی در آسما نامان هللا خاانم که بگویم اعلیحضرت داین بحث وجیبۀ ملی خود می به تماس گرفتن 

داشت. ماالمال از عشق وطن و مردمش  و قلبنهایت با احساس  اقتدار خود پدیدار شد. او یک افغان سرخانوادۀ بر
این وطن در  ک کشیدۀفله ب ر، عقاب همت واالیش باالتر از کوه های سخواه بود فکر و روشن نگر و آزادیروشن 

. راد مرد اصالح طلب، عادل و شجاع بود، ، از گفتار و رفتارش غرور یک افغان آزاده و سربلند پیدا بودپرواز بود
 یر بود.نیات پاک و احساسات عالی اش برای ترقی و تعالی افغانستان و آسوده حالی مردمش بی نظ

 

 توان به سه اصل عمده خالصه نمود: سقوط دولت امانی را می
شوروی  وروابط نزدیک افغانستان  با مخالفت تحریک علنی انگلیس برای انتقام جویی از مردم افغانستان و -1

 چه گلیم بازی بزرگ در منطقه کامالً بر چیده نشده بود.
این که چه تعداد شان واقعاً گماشتگان انگلیس بودند  ،ا، روحانیون، مشایخ و مال همخالفت ارباب قدرت دینی  -0

 بود وو عنعنات جامعه رواج  و رسوم وخود شان  اسالمیشان صرف بر بنیاد عقاید و دیگرانی که انگیزۀ مخالفت 
( تصادفی نبوده او گماشتۀ انگلیس بود تا درخت هستی اء)بچۀ سق نه پیوند با انگلیس. اما ظهور حبیب هللا کلکانی

 ز بیخ و بن بر کند.افغانستان را ا
اصالحات امانی بر توان در داخل نظام در قبال سیاست ها و روش ها و اعمال آن دید،  عامل سوم را می  -٦

 بر خویشمد مشاورینزیرا دوستان صادق و ) صدیق و وفا دار همکارانبنیاد یک قاعدۀ ضعیف مالی، نظامی و نبود 
بات جذتأثیر و تحت یگانه تصمیم گیرنده بود به حدی  روی دست گرفته شد. شخص شاه که ود(نده باز خود را را

درک واقعیت های جامعه با  که بودتبارز نموده  برایش یک رؤیا به حیثرب قرار گرفت و تعقیب راه شان تمدن غ
در فقدان شناخت واقعی  و عاقبت اندیشانه، عجوالنهبیشتر نا ی اصالحی طرح هااین تخیل نزد پادشاه ناپدید شد، 

یک برنامۀ وسیع و مملکت شمول  نبوددر  و توانمندی ذهنی مردم برای پذیرش آن تدوین گردیدهو نبض مردم  جامعه
محیط محدود و کوچک کابل را افغانستان شمردن و تعداد انگشت همچنان  ،معارف و اطالعات مد نظر گرفته نشد

توسط طغیان شمار روشن فکران و نخبگان را ملت افغانستان قیاس نمودن. ربودن عقالنیت سیاسی و اجتماعی 
 .در بعد داخلی و خارجی پدیدار گشت یفانه بودلو که بی نهایت پاک و شراحساسات و

 

در بحث نفوذ روحانیت در سقوط نظام امانی ر برابر نظام چپ گرای افغانستان د روحانیونچه گنجانیدن نقش  گر
 اما مستلزم بر رسی و ارزیابی است.بود و وجوه مشترک نداشت مرتبط ن

 

 1- اشت. د هر لحاظ فرق  در شرائط و احوالی که کودتای هفت ثور صورت گرفت تا دور امان هللا خان از 
یک قوت بیگانه با سوء استفاده از خان در وقت اعلیحضرت امان هللا یگانه وجه مشترک این است که 

رهزنی را بر نظام بر سر اقتدار را سقوط داد و محدودیت فکری و ذهنی جامعه و نفوذ گماشتگان خود 
ر بنیاد لیلینیزم ب -اریکۀ قدرت نشاند. اما در فاجعۀ هفت ثور وابستگان زنجیر سلسلوی مکتب مارکسیزم 

نگون و توسط قوت نظامی با نقاب وطن پرستی و محافظین ها نظام را سر ءپالن طرح شدۀ کشور شورا
 منافع زحمت کشان بر اریکۀ قدرت تکیه زدند.

 0- خلق شناخت درست و واقعی داشته و دیموکراتیکشر آگاه مملکت از حزب جامعه در کل مخصوصاً ق 
با مرجع پیوند و حامی شان معرفت داشتند و مخالفت ها مشهود بود ولی متأسفانه این مخالفت ها بر بنیاد 

 طرف ها باقی ماند. بی تجریدو اکثریت در محوطۀ  تشکالت منظم سیاسی سازمان یافته تبارز نکرد 

  های متفاوت عبارت بودند از شعلۀ جاوید و حزب اسالمی که در مرحلۀ چهار  ولوژیایدئیبا  متشكلجریانات
 غوک در جامعۀ روشن فکران بودند.

 خلق در جمهوریت اول زنگ خطر بزرگ برای اقشار منور کشور بوده  دیموکراتیککسب قدرت حزب  -٦
کل برای شان در تحت قیودات و بسی عواقب را با آگاهی پیش بینی می نمودند ولی متأسفانه زمینۀ تش

 میسر نشد. ،اداره می شدو عناصر کا جی بی استخبارات نظام که بیشتر توسط اعضای حزب 

 4- ی مردم کودتای هفت ثور و بر خورد خشونت آمیز حزب علیه مردم صفحۀ جدیدی در موقف گیر
ن اشکل پراگنده یا تشکالت کوچک توسط روشن فکره . نهضت های مقاومت بکشودافغانستان علیه این نظام 

ادان مت استمبارزات زیر زمینی شروع گردید. اولین تشکل خبرگان کشور نهضت مقاوو خبرگان  به نحو 
 هلل بعضی از فعالین آن تا حال زنده اند.پوهنتون بود که الحمد
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قلعۀل، ده دانا، شیوه کی و بینی حصاراقشار وطن پرست و مؤمن افغانستان در شهر کابل در چنداو -٧ ، 
 ل هزاران قربانی علیه نظام دست نشانده قیام نمودند.شاده با قبو

 ب مختلف  در برابر تانک های نظامدوشیزگان مکات و ایستادن. مظاهرات -٣. 

 و کنر ، بدخشانقیام های سرتاسری از آن جمله قیام تأریخی هرات -٥. 

 8- پاکستانی بود و نه ساواک  .آی .اس .نه آی پراگنده و نا منظم این رستا خیزی های ملی مراحل اولی  در
 در فکر بر قراری مناسبات با رژیم بود.امریکا فاتحۀ زوال افغانستان را گرفته و  .ای .آی .ایران و سی

 14- در  شد وگیزۀ قیام مردم چون عصر امانی ناولین صدا نبوده و ان مجددی صدای حضرت صبغت هللا
فتوای  این وطن می برآمد.و حتی اطفال اک پیر و جوان زن و مرد زمرۀ هزاران صدایی بود که از حلقوم پ

صبغت هللا مجددی قومانده حرکت نبود بلکه ملت همه به پا خاسته بودند. گرچه منکر نفوذ حضرات و گیالنی 
 .در اطراف و اکناف مملکت شده نمی توانیم

 11- اشت و تشابهاتی در لذا نقش حضرات در این مبارزۀ ملی با نقش شان در سقوط دولت امانی تفاوت د
لت دومی وطن ابین دیده نمی شود. در آن زمان مردم را با استفاده از نفوذ خود تحریک می کردند و در ح

 پرستی و آزادی خواهی مردم محرک و انگیزه بود.

 10-  نمی توان از نفوذ پاکستان در این مبارزه و جمیع بهره برداری های سیاسی، اقتصادی و نظامی آن
انکار کرد، اما این مبارزۀ پر افتخار و تأریخی  توسط پاکستان ایجاد، نظارت و ادارۀ تنظیم ها راکشور و 

انستان دالئلی که چرا افغ ملت افغانستان بود که سرنوشت دنیا را تغییر داد ولیدر ماهیت خود قیام سرتاسری 
همه و درج است. 0441تا  1٩٩0در اوراق تأریخ سال  توانستخار بزرگ به نفع خود استفاده ناز این افت

 پی هم در منجالب بدبختی و تباهی فرو رفت. بلکه می دانیم که خود از آن بهره نگرفت

 1دالئل خود را داری و حق تصمیم گرفتن داشتی یرون شدی یا در افغانستان ماندی هموطن عزیز اگر ب -٦
افغان آزادی خواه را جریجه  صد ها هزارین نکرده احساس توه این نهضت آزادی خواهی افغانستان راولی 

 .شمارجنگ تنظیمی ها و پاکستان ن میازار و آن راراه را  نقربانی ایصد ها هزار دار نساخته روح 
 

 
 ایانپ

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

