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 پاسخی در باب چند پرسش
 

جرمن آنالین در  در کلکینچه نظریات پورتال افغانچند پرسشی را  ،غالم حضرت عزیز ما، آقایبسیار هموطن 
 اند، به شکل یک مقاله ترتیب شده جواب آن ها، چون کمی مطول شده که مطرح نموده اند منخصوص نوشتۀ اخیر

تأخیر در نوشتن پاسخ به به بخش تحلیل ها ارسال شد.  ،افغان جرمن آنالین پورتال محترم تصدیانمطابق رهنمود م
 :کم من و کرم ایشاننسبت معاذیر صحی بود. طلب پوزش دارم. 

جملۀ مذکور )انسان آزاد آفریده شده است...( ساخته ای به اصطالح روشنفکران چپی دهه ـ تا جائیکه من می دانم ۱
تجلی اندیشه هائی است بلکه  افغانستان، طوری که شما عزیز نوشته کرده اید، نیست؛ س و پیش از آن درهفتاد یا پ

قرار نوشته ای  ،از این میان ،همه انسان هاحقوق برابرهوادار و پسند عدالت متعلق به مردمان شریف، خوش قلب،
هم از آن حمایت ند و هم به آن باور داشت که ،می باشدعلی جمالزاده، تجلی اندیشۀ شیخ ابوسعید ابوالخیرسید محمد 

 ،داشته باشند یو آرام تر انات بشری زندگی بهترحدود امکبرای اینکه همه انسان ها در ،نموده برای تحقق آن
  وده اند.ممبارزه ن

و به تأسی آن انسان های شریف به آزادی ای که  خلقی ها و پرچمی ها() یدده ابرنسان هائی که شما از ایشان نام ا
 داشتند. باور ناصالً من از آن صحبت می کنم از آن ها 

نیز  این ها هم امروز تردیدی داشته باشند، زیرا در این مورد فکر نکنم کسی، حتی خود خلقی ها ـ پرچمی ها
ود پیش خ، وقتی کاله خود را خلوت در بسیاری کنند،می ن امروز، ولو بعضی از آن ها آشکارا به این امر تمکین

ناقص بوده و هر چه در این خصوص گفته اند  و برابری شناخت شان از آزادی می پذیرند که قاضی می سازند،
 . دروغ بوده است

ن انسان از آ دیگر یکی م میالدی،قرن شانزدهفرانسوی ـ سویسی ژان ژاک روسو، نویسنده و فیلسوف مشهور 
کتاب "قرارداد اجتماعی" وی با عبارت کمی متفاوت تر، ولی  در "انسان آزاد آفریده شده..."ئی بود که اندیشۀ ها

 عین مضمون و مفهوم تبلور یافته است. دارای 
 ،"ما همواره و همه جا در زنجیر استا ،داو در کتاب یاد شده اش در این باب می نویسد: "انسان آزاد زاده می شو

د، چه آن انسان را متقاعد کننوع می کوشد تا خویش گرانسنگ وی در سر تا سر کتاب  ،و برمبنای همین اعتقاد
و چه آن هائی  کشیده شده اند زنجیر به چه آن هائی را که ها هستند،به زنجیر کردن انسان  یهائی را که در تالش

را پاره کنند و آزادی انسان )خویش( را برایش )شان( ، که این زنجیر را که به این کار ناصواب می اندیشند
، یعنی جادوئی، شرین و ارزشمند نکته یک همیندر ها همه انسانو رفاه آرامی، امنیت و سود را برگردانند؛ زی

 نهفته است.  "آزادی"
مانند  ن ها هم این اندیشه را از فیلسوفانیباور نبودند. آ مقوله و آفریندۀ اینباور شما عزیز،  خالف ،خلق ـ پرچم

 ساحۀاز شما عزیز متوقع هستم که بنابراین ند. رفته بودعد از او گقبل و ب عارفان و اخالقیونو  روسو و فیلسوفان
 از یک طرف سبب دل آشوبکه  و آن را به کسانی منسوب نسازید بدان اندازه تنگ نسازیداین تفکر را  پیدایش

 کسی دیگر جرأت نکند در این باب، از ترس اینکه مبادا در زمرۀ خلقی ها ـ پرچمی ها بهشود و از طرف دیگر 
 زبان بیاورد. بر "آفرینش آزاد انسان و..."از  حساب بیاید، حرفی

 در حق این ملت کردند، جنایاتی کههای کثیف و  کارخلق ـ پرچم برای غان ها ـ ازما افـ می دانم شما ـ و خیلی از۲
امه های مقام پرسش از کارن ه دراین است ک اما د. خواهش من از شماو متنفر هستید و شکایت داری آزرده سخت

را به  آن ها تلنه در جرائم آن ها شریک هستیم و نه وکا و امثال من من .مراجعه کنید آن ها خود به زشت آن ها
  عهده گرفته ایم و نه به عهده می گیریم!!

بخوانید، خواهید دید که  یکبار دیگر انتقاد شما است،پرسش و که مقدمه نوشتۀ مورد  ،رام گذشته از این، اگر نوشتۀ
را، همانگونه که طالب را دشمن آزادی خطاب نموده ام، دشمن حریت و واراستگی و احترام به  من خلق ـ پرچم

بند ، در: جنایت، خشونتچیز ق زیادی با طالب دارند، اما در چهاراین ها وجوه افترا حقوق انسانی معرفی کرده ام.
  .و هستند به کلی مشابه هم بودندو نوکری اجانب کردن آزادی 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_h_pasokh_persesh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_h_pasokh_persesh.pdf


  

 

 4تر 2 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

 

ر سؤال ببرم. همه یز)و در آینده هم نمی خواهم( حق و حقوق و آزادی دیگران را ام  ـ من در آن نوشته نخواسته۳
ند، اما این مبارزه شان مبارزه کن حفظ آزادی و تحقق آرمان هایبرای آزاد باشند و حق دارند حق دارند  انسان ها

که حق و حقوق و آزادی های دیگران شروع می شود.  جائیینی داشته باشد. حدود معین آن کجاست؟ باید حدود مع
نمی  حدود را به رسمیت ها این خلق و پرچم برای این است که این جهادی ها و من با طالب و و دشمنی جنگ

 . (نکردندکنند )و احترام نمی  (نشناختند) شناسند
اسی، مخالف حقوق بشر، کارنامه های مخالف دموکرکارنامه های بحث )و جهادی ها  پرچمـ من با طالب یا خلق 

که  مثابۀ انسان هائی به ،ای لحظه ای به یک طرف می گذاریم(بیداد و جنایات شان را برمنفی و منزجر کننده و 
و  دموکراتیکمن با باورهای غیرمخالف نیستم. مخالفت  دارند، را زیستنو برابر مانند سائر انسان ها حق آزاد 

دادن آزادی به کسانی که به آزادی باور  ین ها، از جمله سلب آزادی های دیگران است.کارنامه های ضد بشری ا
رأی و مستبد و آزادی کش دیگر،  دلیل مخالفت من با طالب، یا هر گروهی خود ندارند، نابود کردن آزادی است.

 نهفته است. و الزمی محدود و سالم فقط در همین یک نکته، یعنی دفاع از آزادی
بتواند  باید پوهنتون برود، مکتب و به درس بخواند، یا پسری که می خواهد دختر وجود داشته باشد! باید آزادی،

 کودک و ما میلیون ها پوهنتون برود. در جامعۀ مکتب و به و رادع درس بخواند و بدون مانع بدون ترس و لرز و
داری دولت ارج عالی در دستگاه های امی خواهند درس بخوانند و تحصیل کنند و به مد ، پسر و دختر،جوان

و از فواید و امتیازات کار  شان خدمت کنند و مردم عضو سالم جامعه باشند و به کشور صاحب کار و وظیفه شوند،
و هم زمینه کار و اشتغال  . طالب چه می کند؟ هم مکتب را می بندد و هم پوهنتون رافید شوندتو کوشش خود مس

 طبیعی انسان ها . این کار را من غیرانسانی، مخالف آزادیمحدود می سازد و زنان،دختران  بخصوص برای را،
درجهانی  ،اصولیمی دانم. کاری غیرمعقول و غیر زنان دختران و حقۀ ، به خصوص حقوقحقه مخالف حقوقو 

 .مبادرت نمی ورزد بدین کار و خواه شرقی ـ غربی، غیراسالمی خواه اسالمی ـ ،یچ ملتیکه ه
 ،تنها برای اینکه آن ها به مکتب می رفتند ،تباروی دختران مکاندیش حزب اسالمی بر  منسوبین خشکزمانی 

 ،تعلیم یافته شوند با سواد و ، درس بخوانند،ند که به مکتب بروندین دختران این حق را داشتتیزآب می پاشیدند. آیا ا
به  می باشندخویش که نسل آیندۀ کشور فرزندانتر و خود را برای تربیت به عضوی مفید جامعه باشندکار کنند، 

دی را ، یا نه؟ آیا این ها باید این آزاباشند بهتر خانوادۀ خود و زندگی و کمکی برای اقتصاد آماده کنند وجه نیکوتر
ان ها بدین گونه و به و حقوق انس خود تصمیم بگیرند، یا نه؟ وقتی آزادیزندگی و آیندۀ می داشتند که در مورد 

از چنین آزادئی دفاع  ،هستیم مخالف آن شدیداً و با جدیت تام د، منمال شوپا هر بهانه ای که باشد،به نه ای، حال بها
  تیشه گرفتن و ریشۀ آزادی را کندن است. ،کردن

، دختر مردم را به زور به آزادی است؛ با در آمدن به خانۀ کسی و زور گفتن خاصی از مخالفت من با این نوع
به مسجد  مردم،ریش ماندن یا ریش تراشیدن  ن. در امور شخصی و خصوصی مردم دخالت کردن، درشوهر داد

زن و مرد، ورزش و  باسل و رنگ نوع کردن تعیین ،و نماز نخواندن نرفتن به مسجد یا و نماز خواندن رفتن
و ده  انتخاب دین و آئینانتخاب نوع غذا، انتخاب دوست، انتخاب مسلک، آموختن و نیاموختن سواد وعلم، ، گردش

  شخصی دیگر ها مسألۀ
انسان ها در جائی قرار گرفته اند که یک سری از امور برای آن  امروز در جوامع بشری، بعد از میلیون ها سال،

اکتر و دارو و درمان و د نان و آب و خانه و دست داشتن بهروزگار شده است.  بدیهیات کامالً معمول و ازجملۀها 
تخاب انتخاب شغل و پیشه، ان انتخاب دوست، لباس، کلنیک و شفاخانه، انتخاب همسر و تشکیل خانواده، انتخاب

، حق استفاده از حق سفر حق کار، مکتب سیاسی، حق مالکیت، فلسفه و انتخاب یک شیوۀ زندگی و ،محل سکونت
 است. زندگی بشری و... امروز از مسلمات وکیل دعوا
این آزادی های مسلم سائر چپی و راستی شان فقط به همین دلیل است که این ها  الب و همنوا هایبا ط مخالفت من

اول تر و بیشترعنصر دفاع این مخالفت نیک توجه شود، در می کنند. اگر ن انسان ها را نادیده می گیرند و احترام
 جوهر دشمنی به آزادی! از آزادی شامل است تا

استفاده کند، نه جهت رفاه جمیع افراد یک جامعه در های مثبت و سودمند برای انجام دادن کار انسان از آزادی باید
آدم بکشم، مال و باغ و زمین و  هر کاری که دلم خواست انجام بدهم:که من آزادم و اجازه دارم به نام آزادی  این

ه چور با خود ببرم و هرا به زمردم را غصب کنم و زن و فرزند شان ر و آسیاب و گله و رمه و ثروت خانه
  چنین کاری را ادیان هم مجاز نمی دانند!! م.حق آن ها روا بدارم درخواست

حمایت می کنم. فرق است میان تعبیر  از این نوع آزادی م و نهنه از این نوع آزادی سخن می گوی ،من هیچگاهی
و  محدود نباید آزادی دیگرانزادی ما را پرچم از آزادی! آ ـ من از آزادی و تعبیر جهادی ها و طالب و خلق

هر را محترم می شمارند.  دیگران که با چنین دیدی آزادیمن با آزادی کسانی همسو و همنوا هستم کند.  منکوب
را خدشه دار ی که آزادی دیگران محدود شود. کسان کند، باید محکوم و ی ای که آزادی دیگران را محدودآزاد

من  مورد احترام کجاست و آن را احترام می کنندآزادی دیگران  ی دانند که حدود و ثغورنساخته و نمی سازند و م
د آن را نی خواهو م ندستهبودند و قائل و جهادی ها و خلق ـ پرچم برای خود قائل  . آزادی ای که طالبهستند
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نه سخن می گویم و نه  از آن هبه هیچ وج من . بنابراینکه من به آن اعتقاد دارم ی نیستئآزاد از جنس ،ندناعمال ک
 حمایت می کنم.  از آن

 من "عقیدۀ خود را به باد تناقض نسپرده ام"، طوری که شما عزیز نوشته اید. امید متوجه باریکی قضیه شده باشید!
ا به طور محدود آن من آزادی ر ح محدود نباشد.واگر برداشت ما از قضایا در سط قضیه کامالً روشن است ـ

م؛ اما آزادی ای را گران می خواههم برای دیه حدود آن را آزادی دیگران تعیین می کند( هم برای خود و )زمانی ک
  .مردود می دانم محکوم و به کلی ،یا نابود کند محدودکه آزادی دیگران را 

حترام . این قرارداد چیست؟ تو به من اجوامع بشری بر اساس یک قرارداد به وجود آمده اند می گفت کهروسو 
کش، من ترا نمی تو مرا نت می کنم. یعایت کن، من حق ترا رعاو احترام می گذارم. تو حق مرا ربگذار، من به ت

این  تو به من زور نگو، من به تو زور نمی گویم و... م.دزدی نمی کن، من مال ترا ی مکندزدکشم. تو مال مرا 
و سعادت و خوشی و متضمن رضایت  گر احترام شود،ا ، که به رضایت عموم مردم به وجود آمده است،قرارداد

رضایت عمومی است که از طریق آرای مردم به  تعهد متقابل و می باشد. فقط همیننیز عمومی آرامی و رفاه 
نند. اگر من ا ملزم به رعایت حقوق دیگران می دادر این قرار داد همه خود ر حکومت ها مشروعیت می بخشند.

 رسیدن به قدرت سیاسی راسیاسی را دارم، تو هم حق اگر من حق دست یافتن به قدرت م، تو هم آزادی. آزاد
 و...  . اگر من حق انتخاب دارم، تو هم حق انتخاب داریداری. اگر من حق گفتن دارم، تو هم حق گفتن داری

ر یک حق دارد ه ی گوید کمونیست ها؛لبیرال ها، من می گویم سوسیال دموکرات ها، آن دیگری م دمی گوئی شما
ند، ولی بدون اعمال به خاطر به کرسی نشاندن خواسته اش مبارزه ک و و خواستش را مطرح کند ندرا بز حرفش

  زور و تهدید و تخویف و بستن و به دار کشیدن و...
 حقوق و قاقها حق می دهم که برای اح دسته به همۀ این حرفی ندارم. من مندر چنین یک وضعیت و حالتی 

سالم الفکر و هوادار آزادی و حق طالب، اگر طالب مانند یک جریان سیاسی  های شان مبارزه کنند. من با تهخواس
اما وقتی  مخالف نیستم. به هیچ وجهدیگر،  های جریان قدرت باشد، یادر کشور در صدد رسیدن به برابر انسان ها 

 ن و دیگران را گلۀ گاوان یا رمۀ گوسفندانخود را شبا یا کسانی دیگر،و جهادی ها طالب، مانند خلق ـ پرچم 
و باعث تکدر  ، چون سبب هرج و مرج در جامعه می گردد. این اندیشه ای ناسالمتصور کند، قضیه فرق می کند

 می باشد. نیز مردودمحکوم و اساساً نه تنها قابل حمایت نیست، که مردم می شود،  عموم سبب ناآرامیو  خاطر
مانند  یچه حکمتیارها، چه خلق و پرچم، یا هر نیروی سیاسی دیگر ،باشد طالب، چه هخودرأی تمامیت خوا هیچ

یک  د و دست به ترویج ورزبد به سرکوب اندیشه ها و اتالف حقوق دیگران مبادرت ق ندارحاز نظر من این ها، 
ه به نام دین و چه چ ،تخویف و ترور، چه دولتی و چه غیردولتیزور و خاص از راه توسل به  باور یا یک اندیشه

 یا غیرشخصی )دینی( خود بپندارد. شخصی تکلیفرسالت یا  را ند و چنین امریبه نام عرف و عادات و رسوم، بز
چون من غیر از  زدید، برای من قابل قبول بود و من با آن مخالفتی نمی کردم، ـ از تازیانۀ طعنه اگر سخن می۴

اما تازیانه تحجر و من، حرف چیز دیگری ندارم،  ،ز خدا بی خبرتنبیه قلدرانی ا برای ، گاهی به طعنه،سخن
  ت که به هیچ وجه با هم نمی سازند!عجیبی اس

عصر دقیانوس )یکی از  معمول چنین است که تازیانۀ تحجر به دست متحجرین است؛ به دست کسانی که از
با  در عصر تکنولوژی دیجیتالو می خواهند کار های آن عصر را  امپراتوران دوران باستان( سخن میزنند

دوران سنگ  هایمن کسی هستم که معتقد به باور عزیز آیا نظر شما. به مرسوم بسازند خشونت و یک دندگی
 باشد؟!

من بر سر تفکر و عمل طالب است. طالب چگونه به وجود آمد، فکر نکنم   ـ من آدرس کسی را گم نکرده ام. بحث۵
باب مدنیت و بربریت، در باب ارزش هاست؛ در  ر باب ارزش ها و ضدد ۀ من. نوشتنیازی به گفتن داشته باشد

 .و امثالهم جامعه ای زیر سلطه طالب رغرب و دردر جوامع باز و بسته: د ی طبیعیوجود و عدم وجود آزادی ها
اند، ما  عربستان و پاکستان( به وجود آوردهون طالب را امریکا و انگلیس )وچنظر شما عزیز قطعاً این نیست که 

 غرب صحبت کنیم.  مزایای دموکراسی و ارزش های قابل لمسنباید در مورد 
رب )هر چند در برخی من از دموکراسی و آزادی و عدالت و حق و حقوق و قانون که در نظام های سیاسی غ

، ان این جوامعسیاستمدار نند( گپ میزنم، نه از بیداد سرمایه دار و نیرنگ هایاز آن عدول می ک و بیش کمموارد 
 جهان! یبه خصوص در ارتباط با دیگر کشور ها

د. از حق مسلم تان استفاده کردید، آنهم به شکل بخواهیبخشش  عزیز کاری نکرده اید که مجبور شوید ـ شما۶
 قابل تحسین است. بسیار که ،و با ادب الزم هدوستان

اموش نکنیم که منطق سخن بیشتر از همه در خود است. اما فر و گفتار منطق مصون ماندن از خطا در تفکرکارـ ۷
همان منطق را  ،ر من یا شما، به گونۀ مثالگخود را دارد، که ا منطق ،هر بحثسخن مضمر است. به معنی دیگر، 

به منطق من درآوری من و شما باقی نمی ماند؛ مثل منطق حدود و ثغور آزادی در بحث  تعقیب کنیم، احتیاجی
 آزادی!
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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

 

می خواهم با عالمی تأثر خدمت شما عزیز به عرض برسانم که بحث کنونی ما بحثی است که در ـ در اخیر ۸
، در همان آغاز بحث ها ن ها قبلقر ،و شمال و جنوب کشورهای اروپائی و خیلی از کشور های دیگر در شرق

مردم از آزادی حرف  . امروز در خیلی از کشور ها وقتیهمه گره های آن گشوده شده است پیرامون مقولۀ آزادی،
. اما حرف زده می شود گونه آزادی و با چه مضمون و مفاد و کیفیت و حدودیکه از چه  می دانند همه می زنند،

بیچاره ما را ببین که هنوز نداسته ایم که وقتی از آزادی سخن زده می شود، منظور چیست و این آزادی باید چگونه 
 و تا کدام حدودی باشد!

  آرزو می کنم. ی برای پرسندۀ عزیزشب و روز خوش
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