
 
 

 

 3تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 اشدب ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 
 11/11/۲۰1۹ سیدهاشم سدید

 

 هر آن امری که به نفع انسان هاست، باید خوب باشد!
 

  !نالینآافغان جرمن  ورتالپرانقدر گان گخوانند
احب ص سدیدمحترم از شما و رفته بود گجناب محترم سدید صاحب صورت  نوشتهٔ از ی پاشتباهی که در کانسبت 

 معطوف میداریمرگبار دین آتوجه شما را به متن اصلی  ،معذرت میخواهیم
 نالینآورتال افغان جرمن پ ادارهٔ 

 

باید حضور دوست بسیار عزیر خویش،  ب های سیاسی ـ اجتماعییا انقالها، رامون لزوم کودتا پیز سخن اقبل از آغ
وشته ن در آن من دید کهمن بیشتر توجه نمایند، خواهند نوشتۀ اخیر  اگر بهعرض کنم که محترم جناب بارز صاحب 

 هیچ اشاره ای به "انقالب" یا "انقالب ها" نکرده ام. 
ً در اطراف کودتا و مختصاً کودتای  بوده متمرکز آن وقوع و وجوب مشروط  135۲سرطان  ۲6بحث من تماما

 . یا حقانیت و عدم حقانیت انقالب ها نتایج آنتوضیح مفصل ، نه است
و  از نظر من و همان طور که بار بار توضیح شده است ساخت، فراهمرا  شده ی یادوجوب کودتاموجبات آن چه 

 سیاسی ـ اداریام ظبه موقع و ضروری در ن ینبود اصالحات ،ذیرفته و می پذیرندآن را پ جامعه نیز فرهیختگان
 خترو هم د ،صاحب نام کشورخبیر و که قسماً به آن از قلم شخصیت های  ،در زندگی مردم بودتغییر الزم و کشور 
 اشاره شد. ، خود شاه

خود  ،ستباز هم به میدان انداخته ا بارز صاحب محترمرا به قول  "فسیل شدۀ انقالب"بنابراین کسی که بحث های 
که در پیام غیر مسقیم شان به من به استالین اشاره  نده اجناب آقای نگارگر بود ایشانمحترم و قبل از  بارز صاحب
 !، نه مننموده بودند

 ب:لو اما اضافاتی بر مط
 نساناآسایش و رفاه و سکون و راحت در ارتباط با  وقتی معنی پیدا می کند که کرده و گفتهیک عمل یا  خوب و بد

  .باشد از طرف دیگر آن هااز یک طرف و عذاب و تعب و مرارت و تنگ دستی و ناراحتی ها 
از راه مردم برداشتن و دور کردن، چون سبب راحتی مردم در عبور و مرور از گذرگاهی می شود،  را سنگی
هم، چون موجب رفاه و آسودگی انسان ها  را پلی بر روی جوی یا دریائیبستن می پندارند.  نیک و بایستهامری 

دادن، ضعیفی را از ظلم بیدادگر  ، بی پناهی را پناهخوب می دانند. گرسنه ای را سیر کردنخیر و می گردد، کار 
و کار هائی از این قبیل همه نیک یا  وق ویحق گرامی دانستن و به انسان گذاشتن حرمت و قلدری نجات دادن،

د، در حالی که بر انسانی ظلم کردن، حق او را غصب یا تلف نمودن و راه را بر او بستن نشو پنداشته می صواب
 و سخت گرفتن موجب مالل یا تشویش او شدن یا زندگی را بر او سخت ساختنو از او ربودن و مال او را به زور 

وفا نکردن، آن گونه که ـ در مقیاس وسیع تر در برابر ملت ـ  خود در برابر کس یا کسانی و پیمان به عهد و 
چه در افغانستان باشد  ند،حاکمیت های خودکامه و فارغ از اندیشۀ توده ها به تعهدات خویش عمل نکرده و نمی کن

  د نقیض خوبی یا نیکی.نی پنداشته می شوهائ کاری دیگری، ها یا جاو امریکا و هند یا در روسیه و فرانسه و 
زیرا در هر حالی مشکالتی برای مردم ایجاد می کنند، ی نیستند، و پسندیده ا جنگ، کودتا یا انقالب ذاتاً کار درست

ً  گذشته از این که خون ریزی و ویرانی و اتالف سرمایه های ملی می گردند و روال کار عادی کشور  سبب بعضا
ناگزیری ها در برخی موارد آن قدر قهری هستند که انسان ها با قبول همه تالطم ها و  ها را بر هم می زنند، اما

  . و باید بروندـ  بحران های ناشی از جنگ و انقالب و کودتا خواسته و ناخواسته به استقبال آن ها می روند
فارغ از مالحظات که  آنانیتوجه دارند، مردم در برخی موارد ی که واقعاً به غایت رویداد ها و تصامیم فرهیختگان

به قضایا می نگرند و یا از دست دادن امتیازات دیگر ـ سیاسی ـ منطقه ای ـ قومی ـ مالی  ات فردی ـ حزبیارتباط
کودتا ها و ، به دو مطلب در باب دیو درون خود نیز نیستندو  ونه روانیبیمارگبه فکر ارضای خواسته های 

 ۀنتیج ـ۲؛ ـ ضرورت دست یازیدن به این پدیده ها1 التفات دارند: ،خوب گفتن آن ها وقبل از داوری و بد  انقالبات،
هوی و هوس توهم یا ضرورت ها را تعیین می کند  آن چه سود می برند! ها ی از آنیا کسان و این که چه کس ها آن
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تفاوت وجود  ار،کسنگینی و سبکی  تقسیم سختی ها و آسودگی ها، تقسیمنیستند؛ بلکه تفاوت ها در تقسیم ارزش ها، 
  می باشد! زندگی در توزیع سرمایه ها و تولیدات و باالخره بهره بردن متفاوت از

سه و امریکا یا آلمان و انگلیس و هالند و سویس بزرگان اندیشه و سیاست در کشور های جهان آزاد، مانند فرانوقتی 
و سوئد و... به استقبال انقالب کبیر فرانسه می روند و از آن تجلیل می کنند، معین است که از یک طرف به آن 
ضرورت ها که ناشی از تفکر غیر انسانی یک مشت انسان های جابر و مفت خوری که همیشه سر بار دیگران 

حمت و هزینۀ آن ها زندگی می کردند می نگرند و از طرف دیگر به آن چه امروز در این بودند و از کار و ز
وجود آزادی ها و داشتن حق زندگی در  ،دیده می شود: احترام به حقوق و کرامت انسان هاوجود دارند و کشور ها 

 خور یک انسان! 
در برخی موارد حتی سران و سیاست  ا،در اثر قیام یا خیزش مردمی ر سیاست و نظام ، یعنی تغییرچنین امری

مداران دموکرات و ضد جنگ و خون ریزی و انتقال قدرت از راه های تعدی و ضرب و زور کشور های آزاد نیز 
ن می پذیرند، چوپذیرفته و و مثبت  ، قهریبه منزله یک حرکت ناگزیرها با همه پی آمد های بعضاً ناخوشایند آن 

 انسان ها راحت در جهت ،شاید سیر و حرکت تاریخ به آن زودیی که انتظار آن می رفتدر غیر آن می دانند که 
  فتید.نمی ا گردش به و ترقی کشور

تعیین کنندۀ درستی و  .بر می گردد  نگ هاجاین و ماهیت نوع هم به و غیرعادالنه تعریف جنگ های عادالنه 
منظوری است که در پی این جنگ ها هدف و ن جنگ ها دست زدن به ای نادرستی یا عادالنه یا غیرعادالنه بودن

   !دنبد پنداشته می شوخوب یا به نسبت تهاجمی بودن یا تدافعی بودن آن امروز جنگ ها  .وجود دارد
از سالیان درازی در آن به سر می برند و از همه مزایای محترم  صاحب فرانسه کنونی، جائی که جناب بارز 

، هانج ی سکیوالر و دموکراتها در آن مستفید هستند، یکی از کشورناشی از انقالب کبیر این کشور زندگی 
انقالب  بعد ازنزدیک و در سال های  حاصل دو نقالبی است که انقالب کبیر فرانسه زمینۀ آن ها را فراهم نمود

 . کبیر فرانسه به وقوع پیوستند
 ویبود، انقالبیون فرانس انقالب کبیر فرانسه هر چند عامل اصلی آن متعاقب انقالب فرانسه در اروپا را های جنگ
سبب شدند که می ترسیدند آن ها هم به ئی دیگر اروپا کشور هایسیاست مداران . آن جنگ ها را وجود نیاوردندبه 

و عیاش و  ی خودکامهمردم، سقوط پادشاهی هاهمان روزی گرفتار شوند که لوئی شانزدهم گرفتار شده بود: قیام 
 ! ها در این کشور و رواج جمهوری یا پادشاهی های مشروطهبی خبر از مصیبت های مردم 

و سختی  فقر از دو منبع منشأ گرفته بود؛ یکی نیز، مانند سائر انقالب ها، دو دلیل داشت و انقالب در فرانسهقوع و
 نظام های استبدادی، رسیدن به تغییررفع دشواری های زندگی خویش، که برای  بهره کشی از محرومان جامعهو 

و عشرت طلب و هوسباز و و رفع بیدادگری ها و به زورستانی های حاکمان مستبد  های سیاسی ـ عقیدتیآزادی 
داده بودند و می  دست و در نتیجه زندگی طفیلی خویش را از ،و دیگری آن هائی که قدرت ،می جنگیدندهرزه 

و اشراف زمیندار و روحانیت دنیاپرستی  ریشاه، اشراف دربا :احیاء کنندآن را  ه هر حیله ای که شده استخواستند ب
  .ندکه در خدمت نظام بهره کش و فاسد بود

به نام یک انسان با احساس و آزاده، بدون تعلق به این به عنوان مثال و پس اگر به تاریخ آن دورۀ مشخص فرانسه 
ر د به هیچ وجه نگاه کنیم، می بینیم که خشم مردمو منفعت های شخصی یا آن شخص یا گروه سیاسی ـ اجتماعی 

بی جهت نبوده است. همان طور که خشم و زنباره برابر این حاکمیت های جائر و مفسد و شادخوار و عشرت طلب 
اخیر شان به آن اشاره کرده  م بهار عرب بی موجب نبوده است، چیزی که آقای نگارگر در شعر زیبایمردم به نا

همچنان خشم آنانی که در روسیه دست به اعتراض زدند یا در چین  .ـ که حکم تأئید ایشان از آن حرکت را دارد اند
وع زندگی و استفاده از ارزش ها و توزیع یکی بود: افراط و تفریط در ن ،! علت همه قیام های مردمیو... و کوبا

در یک طرف و مردم به شان مفتخور  حواری ثناخوان  بیگانه با مردم و و وجود شاهان کامروا و  قدرت و ثروت
 .در طرف دیگر این حلقه های بی مروت و شیطانیبی نصیب از همه چیز نام بندگان 

)فقر، محرومیت و  ها باید به پیش زمینه های انقالب نظور از این یا آوری این است که بارز صاحب محترمم
از بندۀ سیم و زر و روحانیت  شاهان و شاه پرستانبدبختی مردم از یک طرف و زندگی پر از تجمل و اسراف  

و تحلیل  زمام داران، چنان که بسیاری از مردم، به شمول همه احزاب سیاسی و کنندتوجه هم باید  (طرف دیگر
فیلسوف و جامعه  ، کسانی که به تأسی از نظریات ده هاجهان آزاد گران و جامعه شناسان و فرهیختگان کشورهای

از  و به تأسی معتقد به حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ضرورت آن را پذیرفته اندو  ژرف نگر اندیشمند شناس و
   .رانسه و جا های دیگر زدنداندیشه های همین انسان ها مردم دست به انقالب کبیر ف

 ،به وقوع پیوست 1357ثور  7و آن چه در افغانستان در  ، انقالب کوبا و چینانقالب ایران ،من از انقالب روسیه
هم از نظر من، طوری که ضرورت  کشانده شدند، که به بیراهه ؛ هرچند ضرورت این انقالب هاحرف نمی زنم
همان  انقالب فرانسه، بهبلکه  ،امریکا مردود دانسه نمی شود، مردود دانسته نمی شودانقالب و  سهانقالب کبیر فران

و استقبالی که فرانسوی ها از آن  در آن زندگی می کنند، ، مانند جناب بارز صاحبدوستان مابرخی از جائی که 
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به عنوان نمونه ای از احساسات آتشین مردم فرانسه نسبت به می کنم. به عکس هائی زیر  اشاره می کنند،انقالب 
 توجه کنید:آن انقالب 

  
 

  
 

ب و اگر انقال می کنند،و ابراز احساسات گرم تجلیل راستی چرا فرانسوی ها آن انقالب را با چنین شکوه و جالل 
، به خصوص سیاست مداران جهانسیاست همه یا خیزش در برابر حاکمیت های استبدای این قدر بد است و چرا 

آن را سر آغاز رهائی  به ملت و دولت فرانسه تبریک می گویند وبا حسن نیت آزاد همه ساله آن را  مداران جهان
 ؟!از قیود استبداد می دانند ها انسان

برای این که، با همه شکست و ریخت ها و انحرافات ضروری و غیر ضروریی که بعد از پیروزی این انقالب به 
که در غایت به سود ملت فرانسه  به نتیجۀ آن ،و نبودند دور از انتظار و تصور بودندهمه تا جائی وقوع پیوست و 

بیشتر و بوده است و مسیر فکری بشریت را در جهت سازنده ای به حرکت آورد،  ی جهانسائر کشور هامردم و 
 نظر دارند. در قدم اول 

ی شمار ی بو امتیازات و تفضالت پی آمد هائی بالوقفه آن انقالب را به نام عوارض جانبی انقالبی که امروز از مزایا
مهم  مردود نداسته و نمی دانند. ض اشای آن عوارو هیچ یک آن انقالب را بر .قبول دارند همه آن مستفید هستند

نه عوارض جانبی آن که غالباً ناشی از تالش است، می باشد.  آن چه امروز آن انقالب برای شان به ارمغان آورده
  د!نو می باشان برای احیای قدرت از دست رفتۀ خویش بوده  و خلع قدرت شده منفورهای حاکمان 

، اگر اوضاع و واقعیات تاریخی نیک و حوادث سیاسی تقصیر پی آمد های ناخواسته و نامیمون ،حرف آخر این که
انسانی بررسی شود، هیچ وقت نباید به گردن مردم انداخته شود. واقعیت این است که اگر زمام داران یک کشور 

از  ۀ ملتطوری حل کنند که هم به شیوۀ عادالنه وو در فکر مردم باشند و همه نارسائی ها را به وقت و زمان آن 
آید و  به وجود نمیو کودتا یا انقالب و کشتن و بستن آن سود ببرند، اصالً و هیچ وقت بهانه ای برای تغییر نظام 
  نمی زنند. خشونت و آفریدن ماجرا هامردم هیچ وقت گره دست را با دندان باز نمی کنند و دست به 

ها می  آفریدن ماجراکسانی که مردم را مجبور به  تعداد محدود انسان ها،، خالف تصور و تالش یک به نظر من
حق و حقوق خود دست به سازند، باید به کرسی متهمین قرار داده شوند، نه کسانی که برای زنده ماندن و گرفتن 

  !عکس العملی عاری از خشونت یا توأم باخشونت می زنند
، نه این که در کنار ظلم و استبداد یا و جواز می داند ا حکم می کندهمین ر و شریفانه انصاف و قضاوت عادالنه

  !!یا خدای خویش ، یا در برابروجدان تکلیف تان در برابر مردم و ایستاده شویم. باقی خود دانند و ظالم و مستبد
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