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 درسهاى از كودتاى هفت ثور

جهان محل تكرار امور بوده ومعموالتاریخ تكرارمیگردد. "افغانستان بعد از هر غسل خون همان جامه خونین را بر 
براى آنكه از  "بزرگترین درس كه از تاریخ میگیریم اینستكه كسى از تاریخ درس نمى آموزد."تن نموده"ومیگویند 

این آفت درامان باشیم بایستى آگاهى مؤمنانه كسب كنیم زیرا پیامبر بزرگوار اسالم میفرمایند:"مؤمن به هر چیز 
حضور خوانندگان نموده وخواهشمندیم ثور را تقدیم  ٧بدیده عبرت نگاه میكند." به اختصار درسهاى چنداز كودتاى 

تحت همین عنوان وعناوین مكتوب دیگر، دیدگاه خود را به آدرس نشریه لطف فرمایند تا نواقص كاهش و 
 روشنگرى افزایش یابد.

وقت دستگاه آموزشى جامعه واولیاى خانواده فرزندان شان رامومن ومتعهد بارنیاورند،طبیعى استكه بیگانگان -١ 
آنان را تسخیرنموده ومثل یك كشوربى در و پیكر اشغال خواهند شد. این افرادى در ابتداخالى ذهن،ولو ذهن وضمیر 

 حسن نیت نیز داشته باشند؛در نهایت با عقده خودكم بینى كه دارندجاده صاف كن استعمار خواهندشد.

دست اندر كاران سیاسى باید خودشان نیز تالش فردى به خرج داده و نسبت به دین،فرهنگ،تاریخ و... جامعه -٢ 
خویش ودنیاى ماحول آگاهى عمیق و گسترده حاصل نموده وتقلید كور كورانه را كنار بگذارند. در غیر آن همچون 

یان شوروى...(رانتوانست توجیه كند.البته كه ماركسیستها سرشان به سنگ خواهد خوردوهدف نیز وسیله )تجاوزعر
ادعاى داشتن دین كامل )اسالم(بعنوان جهان بینى وخط مشى سیاسى نیزكافى نیست بلكه باید آنرا درست شناخت 
ودقیق عمل نمود)حسن فاعل و حسن فعل(.مطابق تعلیمات دینى،ارزش اعمال بستگى به نیت، نحوه عمل 

عنوى ومعرفتى)جهاد با نفس وجهادفرهنگى( وفاسد نساختن دست آوردهاى نیك كرد،استمرار در جهت بهترشدن م
 ودستیابى به نتیجه مناسب دارد.در اسالم هدف وسیله را توجیه ننموده و حق با زور نیست. 

توسل به كودتا وخشونت باعث كودتا و خشونت خواهد شد. آنانیكه با كودتا قدرت را قبضه نمایند،با كودتاقدرت -٣
گال شان ربوده خواهد شد.بجاى استبداد باید به استدالل روآورد. بجاى تسخیر قلعه ها وشهرها باید تسخیر قلب ازچن

 ها وشعور هارا مد نظر قرار داد. 

موضوعات خطیر وسرنوشت ساز مثل داعیه پشتونستان را باید در سطح ملى به بحث ومشوره كشاندنه اینكه -٤
 ردد.نظر یك فرد یا یك جریان لحاظ گ

نسخه هاى افراطى وشتابزده از جمهوریت،سوسیالیزم،اسالم و دموكراسى پیچاندن ،اوضاع را پیچیده تر وآشفته -٥
ترخواهد ساخت. "عجله از شیطان و تأنى از رحمان است."از شعار باید كاست و به محتویات باید افزود. بطور 

و چند حزبى را تبدیل به تكروى،ایجاد حزب از  مثال اگر جهوریت؛آزادى هاى نسبى مطبوعات،سیستم پارلمانى
باال، زعامت مادام العمرى وانحصار طلبى كند نقض غرض خواهد شد.ایجاد حزب از طریق دستگاه حاكمه معموال 
شكل مضحك ومبتذل دارد. وقت از شاه ایران پرسیدند كه ایدیالوژى حزب كه تأسیس كرده اید چیست 

 اب میكنیم."!!گفت:"ایدیالوژى آنرا بعدا انتخ

عملى برتعصب قومى  نمودار غلبه فرهنگ بر عقیده بوده است.تاكید تقسیم بندى وتعصب زبانى وقومى احزاب،-٦
وقبیلوى، یعنى فاقد اندیشه وروش متعالى بودن براى همبستگى اجتماعى.آنانیكه به اعمال تبعیض پرداخته وبد قوم 

 دیگران نیز له خواهند شد. و سط همانها پایمال شدندخودرا نسبت به خوب قوم دیگر ترجیح دادند، تو

نزدیكان رؤسا و زمامداران، باید از تملق، بلى قربان گویى و عدم نقد و ارزیابى جناب رییس بپرهیزند. مستبدان -٧
عد را اطرافیان شان دیكتاتور میسازند. براى كسانیكه بدنبال قدرت اند نباید زمینه چینى بقدرت رساندن شانرا مسا

ساخت و الى اطرافیان نیز ضربه مهلك خواهند خورد. انجنیر احسان واصل از رفقاى نزدیك داكتر نجیب گفته 
 بود:"هم خود را تباه كردیم وهم ملت را."
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كاله دلكش است اما به -ریاست طلبى و مقام پرستى یعنى خودكشى. شكوه تاج سلطانى كه بیم جان دراودرج است-٨
ابق رهنمودهاى اسالم كه متأسفانه كم به آن عمل شده است "ریاست باید بدنبال افراد بیاید نه ترك سر نمى ارزد. مط

اینكه افراد بدنبال ریاست خود را به آب و آتش بزنند." تشنگان قدرت وریاست و نزدیكان شان به جاى شعار 
میكردند ذلیل نمى شدند:"  "یاارگ یامرگ" اگر به این رهنمودهاى حضرت على ع كه اقتضاى عقل نیز است توجه

این همه  -به كسیكه بدنبال قدرت است قدرت ندهید -پیرو باش نه رهبر  -ریاست اگر دایمى میبود به تو نمیرسید 
تالش وتقال  براى قدرت واین همه پشیمانى در سر انجام آن..." خوشبخت ترین انسانها كسانى اند كه از تجربه 

 یى از حلقه شوم تكرار تلخى ها،باید این آموزه ها را تأكید كرد.دیگران درس مى آموزند.براى رها

درست است كه در بدبختى یك جامعه،بیشترین مسؤلیت وقصورراامرا و علما دارنداما به تصریح قران كریم -٩
همه "خداوند وضعیت قوم را تغییر نمیدهد مگر اینكه )آن قوم( در خود تغییر بیاورند."اكثریت خاموش و بیطرف، با 

اهمیت كه دارد مسؤلیت نیز دارد. )چشم كه ندارد نظرى حلقه ى دام است(. بخش مهم از این اكثریت به هر 
سازرقصیده و عضو حزب باداند. بخش بیشتربیطرف ها به علت تماشاچى محض بودن،آسیبهاى متعدد دیگر دیده و 

 وافراد غیر فعال مي بینند.بقول سازمان صحى جها نى ، در جنگها بیشترین آسیب راغیر نظامیان 

براى پیراسته شدن از "جامه خونین "و آراسته شدن به "جامه نوین و جامعه برین"؛ باید بازیگر صحنه بود ونه  
 تماشاگر آن.


