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 1۹/۰۶/۲۰1۹            سیدهاشم سدید
 

 ت!سها یشانیما از پر یرهائ لهیتنها وسسیستماتیک و سالم تفکر 
 

ً یقیما عادت به تفکر ندارد،  گفته شود که جامعهٔ  اگر داند  یخواهند گفت که مردکه مست کرده و اصالً نم یاریبس نا
ر د کدام کار ما بدون اندیشه و تفکر پیش رفته است؟ن دارد؟ تفکر امکافکر و کردن هم بدون  ی. زندگدیگو یچه م

خود را مطمئن  ،از خانهروزانه  قبل از خروج .میوشمی پلباس متناسب با هوا  از خانه نزمستان قبل از خارج شد
ا داده وآوردن د یخانم برا شبیرا که د ینسخه ابه خاطر می سپاریم که  .میموتر را فراموش نکن دیکه کل میساز یم

مالقات  ااو رو معلم  میبزن یاز بچه ها سر یکی مکتببه  نیکه به ساعت مع می. وهم فراموش نکنمیریبود، با خود بگ
در مورد  کباریخواهد  یم به ما نوشته و یچون نامه ا د،یبه ما بگو یخواهد در مورد و یچه م ممعل مینیو بب ،میکن

تر تا دف یهمه کار ها همراه با رانندگ نیا… با ما صحبت کند و  شیها یم صنفما با ه پسر   زیگله آم هٔ یدرس ها و رو
ردن کبدون فکر آیا … د ویخر یخانه و کار در دفتر و مقداردفتر و بعد از آن به و دو باره به  مکتبو از دفتر تا 

  شود و توأم به احتیاط باشد؟ انجامبه درستی تواند  یم دنیشیو اند
از  بدون فکر کردن، قبل. گرهی نا گسستنی داردبا تفکر ، روزانه گرید یبا کار ها ،همه کار نیکه ا ؛است یعیطب

هر کاری روزانه، خدا می داند که کار های ما من حیث یک فرد منفرد در حدود زندگی شخصی ما و من حیث یک 
 و اجتماع به وجود خواهد آورد؟!فرد در محل کار و در اجتماع چه اغتشاش و بی نظمیی را در زندگی ما و در دفتر 

 من و هر کس دیگری، به هر کسی که این دالیل یا دالیلی از این قبیل را برای تردید نظر و سخن من بیاورد، کامالً 
حق می دهیم. همه درست می گویند، اما با کمی دقت شاید برخی ها به این امر ملتفت شوند، که هدف من از فکر و 

 میگو یمن م یوقتزانه پیرامون مسائل فرعی و شخصی و خوردن و نوشیدن ما نیست. فکر نکردن، تفکرات رو
ه امروز در مورد این کارچند تفکر  ست،ااز تفکر ی دیگری نوع است، منظور یشانیما از پر یرهائ لهیتفکر تنها وس

از ماعی و اجت امور فردی دربه عنوان تفکر  ز،ینچه پخته کنیم یا برای رفتن به سینما چه لباسی را ببوشیم و... 
 و یو فرد هیاول یها یروزانه و گرفتار یها یشانیشود انسان از پر یآن نم کامل برخوردار است و بدون تیاهم
است، که با به کار بستن نظر مطمح  عام تر و کالن ترخود را در امان داشته باشد؛ بلکه تفکر در سطوح  تر یعاد
کالن  اسیتر خود را به مق یو مشکالت اساس میکن یدگیرس شیجامعه خوو حیاتی  یاساس یها ازیبه ن مینوات یآن م

 ،یقتصادا ادبی، ،یفرهنگهنری، امور ه ؛ به گونه مثال تفکر در ارتباط بمیجامعه و فرا تر از آن رفع کن و در گسترهٔ 
و همگانی مردم و  یملمسائل  پیرامون، تفکر …آموزش و پرورش و و یخیو تار یاخالق – ینید – یمذهب ،یاسیس

ن ایو  میچه بخور ای ،میرفتن به ورزشگاه آماده کن یوقت و چگونه خود را برا هکه امروز چ نیا رامونیجامعه، نه پ
 !که لباس های چرک را امروز بشویم یا فردا و...

 دایپ آن یبرا یابکه هنوز جو یشود؛ پرسش یبا پرسش آغاز مغالبا" کنم،  یم ادیکه من از آن  یدنیشیو اند تفکر
 دنیباشد. در پوش یما مجدی و مالل آور  یفکر تیمشغول ای یسبب ناراحت شهیاند «موضوع»هنوزهم  ای ،مینکرده ا

ود که خ ییعمل تجربهبا  ای دنیتوسط وال ایجواب پرسش خود را قبالً  شهیاند وسیلهٔ  ،سرد یلباس گرم در روز ها
 و رسیدن به صلح معقول وغائله جنگ  ای یاقتصاد یها یرفع نابسامان یسشپر یاست؛ اما برا افتهیدر  م،ینموده ا

زدایش فقر و بی چارگی از  ا، یمردمو نفاق اتحاد  ایمثال،  به گونهٔ مقبول و مورد نظر، ضرر جنگ و مفاد صلح، 
 ندنرسا ای در درون و بیرون دولت،بردن فساد  نیاز ب ا، یانیزورگو یرفع زورگوئ یبرا راهی افتنی ای کشور،
به قدرت، به جای ناب کاران  خودپسند  جاهل و جاهل پسندان، و یا کوتاه کردن دست  یپاک و ملو  فیشر یانسان ها

ه نبنابر نداشتن عادت، سخنان،  لیقب نیو از امداخله گران مغرض و بدطینت بیرونی از مداخله به امور کشور ما 
 یازو ضروری ترین ن نیتر یکه اصل اتی. تفکرمیا افتهیمصه نجات مخ نیو نه از ا میفکر کرده ا یهنوز به درست

  باشد. یما م ءهمه
، فساد و زورگوئی زورگویان می از فقر یناش یها یبدبخت ایجنگ و صلح  رامونیگاه پ یکه گاه و ب یهائ صحبت
دت وعاتاً در زمره نق زدن قاعد ،و یا بیداد طالب وغیرطالبدولت در برابر مردم  یها یتفاوت یبپیرامون  ای کنیم
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ی و بر حسب نیاز و اندیشه یا تفکر همه جانبه و پایه ای و پایدار و برای نه خود را به شکل جد ،دبیاینبه حساب  دیبا
وعامالن  یدولت اناعتراض کردن به کارگزار ایردن، ک ریدرگدر امور  تغییر وضع رنج آور مردم و کشور عمالً 

 شان به تمکین در برابر خواست های محق و حیاتی مردم و کشورمجبور ساختن  وها  ینهمه نابساما نیاغیردولتی 
 !!خویشاز سر فتنه گران  دفع فتنهٔ  ای ،ها یبردن نابسامان نیاز بو 

 آن چه با تأسف در میان ما معمول و نهادینه نشده است، به دنبال دارد،پرسش، اعتراض، جدیت و عمل که  یتفکر
و  هدنجات بدو ضعف در برابر انسان و طبیعت  یو نادار یو ناچار یرا از افتادگا ممی تواند ه است ک یتنها تفکر

انسان متفکر دوران خود در  نیو شجاع تر سندهینو نینامدارتر ،«ولتر»؛ همانگونه که بر هر عاملی پیروز سازد
  «بکشد. او را به بند یروزیتواند پ ینم یقدرت چیبه تفکر شروع کرد، ه یملت یوقت»گفت:  یباره م نیفرانسه در ا

تفکری که ولتر از آن یاد می کند، تفکری نیست که امروز برای گردش به پارک زرنگار بروم یا به پارک شهرنو، 
 یا با پطلون کاوبای آبی چه رنگ پیراهنی را به تن کنم، باشد؟ و...

 یکه زمان ی مانند افغانستانکشورهائ یغرب وعقب ماندگنظامی ـ اقتصادی ـ فرهنگی قوت و  شرفتپی لیدل
 یبه برداشت های غربی است که ملت ها نیهم ،دوران خود بودند یکشور ها نیو متمدن تر نی، آبادترنیمقتدرتر
و حق عامه را در  یبخصوص آزاد، و آن برداشت ها را درعمل به کار بستند گوش دادند ولتر چون ینیمتفکر

 یدگبه زن افتنیساختن و آباد کردن و دست  یسنگ بنا روش و نظام سیاسی خویشانتخاب رهبران و انتخاب راه و 
در این کشورها هیچ تفکری، خواه دینی و خواه غیردینی، برای هیچ انسانی تابو  به قدرت قرار دادند. دنیمرفه و رس

  قرار داده نشد؛ غیر از خیانت ملی و به خطر انداختن امنیت مردم و ثبات کشور.
دیشه و یک ان کی یو بد یخوب رامونیگذاشتند مردم نقد کنند. گذاشتند مردم پبر اساس همین اندیشه و تفکر  غربی ها

آرامی و که با  یکه چرا عمل اگر الزم شد، سؤال کنندو  ی نظر بدهندعملهر انیسود و ز پیرامون .عمل فکر کنند
عامالن به چرا  یا دولت قرار نمی گیرد. مورد توجهٔ  ،خورده استگره ها انسان  ونیلیم رفاه و شادی و آزادی و حقوق

ناشائست اجازه داده می شود که جریان سالم و آرام زندگی مردم و امور دولت را مختل کنند و چرا این اعمال 
دست از زور گوئی یا فساد و جنایت و خیانت بردارند. و اگر  اشخاص را با استفاده از قانون مجبور نمی سازند تا

 … و ئی یا خالئی در قانون وجود دارد، چرا آن را رفع یا تعدیل نمی نمایندنارسا
به پایه ای اکمال نرسیده و نخواهد رسید. شناخت کامل یک شخص، شناخت کامل  دنیشیبدون تفکر و اند یامر چیه

ع ناخت نفیک حرکت یا سازمان اجتماعی ـ سیاسی، شناخت همه جانبه یک سیستم سیاسی ـ اجتماعی خوب و بد، ش
و ضرر یک تفکر به مثابه یک ایدئولوژی، شناخت درستی و نادرستی یک عمل و شناخت دوست و دشمن در محدوده 
شخصی یا در ارتباط با همسایه ها و جهان وسیع تر از آن، بدون اندیشیدن منطقی، سالم و سیستماتیک، بدون رها 

ً بودن از بند تعصب و تک ارزشی بودن و بدون داشتن آزاد به هر امری که  هم، مانیاممکن نیست.  ی کامل قطعا
د مسلم. از باش یقتیحق مانیا تیواقع اگر یحت ست،ینباشد، همان طوری که شریعتی می گفت، بدون اندیشیدن کامل 

و تعصب بازهم عاملی می شود مزید برای بستن راه اندیشیدن و تفکر کردن  شود یم دایاست که تعصب پ دنیشیدینن
تاریخ، انسان، فرهنگ، زندگی، آزادی، حقوق، عدالت، جنگ، صلح، ترقی، تجدد و صحیح و غلط و...، و  پیرامون

 تمدن و تجدد و نیاز های آن!
و ملی ـ مذهبی و استقالل  یا فکر و حرکت سالم طالب را از یک زاویه دیدن، و آن را به مثابه ملیشای مقاومت پدیدهٔ 

طابق م گر حرکت طالب را به ارتباط منافع ملی کشور، و حال و آینده آن، و آیندهٔ طلبانه برای کشور معرفی کردن، ا
 نادرست.  آمال و آرزو های مردم، بعد از یک تفکر عمیق و همه جانبه در نظر بگیریم، کاری است به کلی

اط به ملک و بر همه جوانب فکر وعمل طالب و پی آمد های آن در ارتب چرا؟ چون چنین تفکری بر مبنای اندیشه
مردم، حاصل تفکر سنجش گرانه و توأم با به کار بستن عقل نیست؛ اما اگر مفهومی مقاومت از نظر لفظی مورد 
مداقه قرار بگیرد، یعنی هر ایستادگیی که در برابر فشار یا فشار هائی که بر یک پدیده وارد می شود، یا یک پدیده 

نقطه نظر تعریفی که باید برای مقاومت از نظر جامعه شناسی  خود را معروض فشاری احساس می کند، و نه از
 سیاسی در نظر گرفت، در آن صورت کاربرد این کلمه مانعی ندارد. 

کشور( از  خواست های طالب، خواست های جمع کوچکی )در مقایسه با سی و چهار ـ سی و پنج میلیون جمعیت
ه محور آن ها، از حضور امریکا در افغانستان به وجود آمده انسان هائی است که مطابق برداشت های سیاسی و گرو

ملی و استقالل خواهی،  است و چون این خواست ها، که برمبنای حس قدرت طلبی قرار دارد، و نه بر مبنای مسئلهٔ 
ین ا و برای این که برآورده نمی شوند، دست به سالح برده و نام آن را برای این که آشوب طلبی خویش را بپوشانند

 ملی ـ قانونی ببخشند و در نتیجه اعتباری کسب کنند، نام آن را مقاومت ملی می گذارند.  آشوب طلبی را جنبهٔ 
تکرارمی کنم: وقتی برای رسیدن به این خواست ها دست به، به اصطالح مقاومت می زنند، از نظر لفظی این ادعا 

را مقاومت، آنهم  شود، اما از جهات دیگر چنین خواستی می توانند به مثابه مقاومت در برابر یک فشار پنداشته
 ناصواب!  کامالً  مقاومت ملی پنداشتن، کاری است

 من در این جا تنها به سه جهتی بی اعتباری این ادعا اشاره می کنم، که عبارت اند از:

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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، لیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده د: یادونه

 

 به خواست  از نظر اصطالح و تعریف سیاسی، مقاومت ملی، مقاومتی است که از بطن جامعه و نظر
اکثریت مردم برای رسیدن به آزادی و استقالل تام و تمام یک کشور به وجود آمده باشد؛ و مورد حمایت 

جامعه قرار داشته باشد؛ مانند قیام مردم مسلمان کابل علیه انگلیسی ها در سال  بی چون و چرای همهٔ 
ه وابستگی داشت. قیامی که باالخره میالدی که به هیچ مرجع و کشور دیگری نه در ارتباط بود و ن 184۰

لی م انگلیسی ها کابل و افغانستان را تخلیه کردند، ارچند حاصل این قیام و قیام های خود جوش و کامالً 
دیگر ملی گرایان با معامله گری ها و با آمدن امیر دوست محدد خان و در موارد دیگر، اشخاص مانند 

 یا قیام مردم کوهستان و نواحی آن!امیر دوست محمد خان به هیچ تبدیل شد. 
 

  نظر به آنچه اکثریت نزدیک به کل کشور حالت موجود را بر حالتی که طالب قرار است بر آن ها مستولی
کند، هم ترجیح می دهند و هم از آن حمایت می کنند؛ زیرا می دانند که با دوام چنین حالتی، هرچند رنج 

مت و سوی بهتر و نیرومندتری و در آخر کار آزادی و استقالل کامل دهنده، امکان تغییر کشور شان به س
می بینند که کشور شان  موجود است؛ ضمن این که میلیارد ها دالر به کشور شان سرازیر می شود و عمالً 

 آباد می شود ـ خالف دوران طالب که خشتی روی خشتی گذاشته نشد! 
 

 ر استبدادی و بدوی د ه کشورعربستان سعودی با نظام کامالً وابستگی طالب به پاکستان، در قدم اول، و ب
قدم دوم و روس و ایران، این واقعیت را به روشنی آفتاب در برابر انظار ما قرار می دهد که طالب خالف 
ادعا های میان تهی و مضحک خود و خیلی از هواخواهان متعدل و آتشین مزاج شان یک حرکت مستقل و 

کر آبرو و عزت افغان ها و افغانستان بوده و هدفش از قیام صرف برای سرفرازی و آزاد و ملی، که در ف
 استقالل افغانستان باشد، نیست. 

 

این تصور که بیگانه ای بدون داشتن انتظاری از یک کشور برای آن کشور مصرف می کند و خود را با جهانی از 
نین تصوری می کند. سود ما در این است، که ما خود مخالفت ها رو به رو می سازد، حکایت از سادگی دارندگان چ

و جهانی دور نگه داریم و کمک ها را، در هر پکیجی که باشد، در همان حدودی پذیرا  را از رقابت های منطقه ئی
 در دراز مدت برای ما سودآور باشد!  شویم که در وضعیت موجود ضرر آن کمتر، ولی

ضعیت فعلی و هم در وضعیت ها آتی، هم در کوتاه مدت و هم در دراز ضرر طالب در هر دو وضعیت، هم در و
 ، اگر طالبکشوری که بعداً  مدت، به هیچ شکلی به سود ما نیست، زیرا پاکستان، حامی درجه اول و نزدیک طالب،

ارد و به پیروزی برسد، بازهم جلو طالب را در دست خواهد داشت، در کمترین حد و هیچ گونه رواداریی به ما ند
 هیچ وقت خواهان آرامی و رفاه و نیرومندی ما نبوده و نیست!

 الزم از شرایط موجود می پس از یاد نباید برد که یگانه راهی که ما را به یک نتیجه منطقی و مبتنی بر بردن  بهرهٔ 
خالی  تان با ذهنافغانس هٔ رساند، در خلوت خود نشستن است و اندیشیدن به یک، یک همه قضایای گذشته و حال و آیند

من به هر انسانی که در فکر آینده خود و نسل های بعدی کشور خویش می باشند  از پیش داوری و تعصب. توصیهٔ 
این است که، بهتر است سخن کمیاب و حقیقت نابی را که ولتر برای مردم خود بیان داشته بود و هر انسان  هوشمند  

گوش خود بسازیم و نگذاریم که برای صدمین بار از یک غار، غار غفلت  هٔ دیگری می تواند از آن استفاده کند، آویز
 و بی تفاوتی و خوش بودن به این که زنده هستیم و نفس می کشیم، گزیده شویم!

فراموش نکنیم که از دید اسالم نیز سرنوشت ملت ها به دست خود ملت ها است. تغییر بدون خواست تغییر و بدون 
 ؛ باقی خود دانید!کوشش به دست نمی آید
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