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  م٢٠٠٧   مارچ                                                                                                           سيد هاشم سديد
  

 "مشکل اصلی ما چيست؟" 
  

 فرصت شمار صحبت، کز اين دو راهه منزل
  چون بگـذريـم  ديگـر نتـوان بـه هـم رســيدن

  
ه ازساليان دراز سبب مشغوليت  ک ی ميگذاريمگشت روی موضوع گسترده و با اهميتواقع انبا طرح اين سوال در 

ت و ابعاد تازه تری به خود گرفته و  شدت فکریمشغوليشده و با گذشت هر روز اين ذهنی تعداد زيادی از افغانان 
  .  ميشود  تبديل ۀ کنند  آرامنا  گوار وآرام، آرام به نگرانی هائی نا

ه  ويژ به  اجتماعی را، ۀعمق، گسترده و پيچيده، خصوصًا مشکالت پيچيد، مشکالت پره ميدانيمکه هم طوری همان
سخت   زمانی، يا عامليتپريشانی های گوناگون روانی و شخصاهی ها و خود خو  عامل جهل و رااـکه گره ه زمانی

  .د، مورد بررسی قرار دادـعهم به يک ب، آنهاسادگی و با پرداختن سطحی به آند، نميتوان به ـنموده باش تر
 مفيد و   عملی،يا راه حل ، يافتن يک جواب خويش، يابرای دست يافتن به کنه و ماهيت اصلی مشکل يا مشکالت

 و واجب است که موضوعات حياتی و  الزم باشيم، درست  يا راه حلپی يافتن جواب ر، در صورتيکه دکارساز
، با رعايت امانت داری، های آزموده شده و مطمئين، با هنجار با احتياط امتو  وسعت و پيچيدگی آن،پيچيده را با همه

دهيم؛ و بکوشيم  که هيچ ار مورد ارزيابی قرنروش انسجام کامل فکری و فکر ديد،داشتن صالحيت فکری، با وسعت 
ز و اغواگر، که لوژيکی و ساير انگيزه های تحريک آميکری، قومی، زبانی، مذهبی، دينی، ايدئووابستگی های فنوع 

 روی کار، رد، مطلوب و مفيد باز ميدا و اهدافغالبًا افکار ما را به بيراهه ها ميکشاند و ما را از رسيدن به نتايج
  . ما اثر نگذاردفکر ت   وتحقيق
هم ی که کم و بيش سی سال تعادل کشورما را بر عظيمبحران  نجات ازه روشن، زيرا ميدانيم که يگانه رافکر  گفتيم با

که آرزوی قلبی،  ، خونريزی و ويرانیخشونت، جنگ، عاری از يک زندگیبه دست يافتن  تنها وسيله ی وزده است،
  .  ميباشدکر روشن و سالم ميباشد، استفاده از ف العقل اين ديارو نهائی هر انسان سالم واقعی

سه چيز بوده گون بختی مردم ما  و نفقرعلل نا آرامی ها، مشکالت، رابطه با  تا کنون در و معمولبرداشت های عامه
  :است که عبارت اند از

  ـ    جنگ،١
  ـ    جنگ افروزان، بخصوص رهبران تنظيم های نام نهاد اسالمی؛ يا به اصطالح تنظيم های جهادی،٢
  .ـ    بيگانگان٣

صی از تاريخ برای  مرحله ی مشخيک  در ،دشوار مانند جنگ داشتن در يک حالت استثنائی يا گرفتن يا قرار قرار
هيچ کشوری را . عيستي عادی و طب  کامًالءداريم، يک پديده  با شناختی که از انسان تا امروزملتی،کشور وهر
  .نداشته باشد   ...وجنگ شورش و طول تاريخ کوتاه يا بلند خود درگيری های بنام درجهان سراغ نداريم که در

 يا گروپ های ، دو انسان انسان و حيوان، يا بينگويانه بين  زورجنگ های ابتدائی بشر اوليه که با کشمکش های
 يای طبيعی مانند چوب و استخوان واش غالبًا استفاده از ابتدائی،بسيار  با ابزار ، بود آغاز شدهها  از انسان یکوچک
رفته، با ابعاد  ی به خود گ اشکال تازههـجنگ ک  امروز ولی. شد ، اعمال می و مشت و لکد و دندان و سر کلهسنگ

آن و بيشتر شوند   که غالبًا از راه های دورهدايت میه با استفاده از انواع سالح های بسيار بسيار پيشرفت،گسترده
  طول تاريخ اهداف جنگ در  و خصلت و نه که نوعگوهمان. ، براه انداخته ميشودندجمعی هست  کشتار قدرت دارای

های ک عمل ساده تدافعی ـ روانی انسانجنگ که ي تغييرنمود و نيزینگ اصطالحات ج ءدستخوش تغييرشد، مجموعه
نابودی عطش کشور گشائی، تحميل خواسته ها، انقياد ملت ها، وسيله فرونشاندن  اينک اوليه برای زنده ماندن بود،

تأمين امنيت انهء به ،  های  جديدسالح  آزمايش ،ل بوش با صدام ـ  مانند  دشمنی فاميها شخصیدشمني ً غالبا دشمن ـ 
  نيمه غريزی،تحاال و از،قرار گرفته ... ، رفع کسادی يا بی رونقی بازار وداخلی، تأمين منافع اقتصادی

علم عمل حساب شده و به يک يک  به ، انسان اوليه)هيجانی  ( ناگهانی روانیهای  عکس العملاحساسی،انفعالی و
  . استتبديل گرديد
  .جنگ داليلی وجود دارد؛ يا داليلی تراشيده ميشود برای هر. اند ج ميگردد، بيشمار به جنگ منت ظاهرًاعواملی که

، مذهب يا )اقتصاد ( زمينی ميت ارضی، منابع زيريا عوامل عبارت اند از حق حاکميت، تما اغلب اين داليل
جه ميمانند، بعد از اعالن ی حل منازعه ها بی نتي برا تالش ها آن که   بعد ازً،های امروزی اکثرا  جنگ .ايدئولوژی

    . آغاز ميگردند، به استثنای جنگ های داخلی،جنگ
 اصطالحی بوجود  جنگ نام يايکد جنگ طبقه بندی نموده و برای هرجنگ ها را نظر به شکل و مقص امروزبشر
اکم جمعيت نظريه تر مانند نظريه تاريخی، نظريه انسان شناسی، يا اصول نظری خاص، هارا با فرضيه، و آنآورده

هانه گويا برای که کشور های متمدن به آن ب( عقلی انساننظريه عقل و بياسی، ريه جامعه شنکمبود فضای حياتی، نظو
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، ، نظريه اقتصادی)ها هجوم بردندح آنها نا متمدن جهان به آنکـشورهای عقب مانده و به اصطالمتمدن ساختن کشور
که برای تراتيژی هائيـيا اسف نوع جنگ ها يطالحاتی که برای تعر اص.توضيح و تبين ميکند ...نظريه سياسی  و

  . دور ميکند از اصل موضوعها ما را که پرداختن به آن،  وضع ميشود زياد اند هايشبرد جنگپ
مخرب ترين، يکی از زشت ترين،  يکی از،دليل و مقصدی که براه انداخته شوده هر  و ب،صورت آنجنگ، درهر

عاطفه، انسان  انسان صاحب عقل و  با تأسف کهترين پديدهء است جنايت بار از  و يکیيکی از شرم آور ترين
  و با هرمنطقاظلحهر از که   شود؛ پديدهء  برای حل مشکالتش، متوصل میعشق و روح به آن، صاحب مهر و

چه  است؛ اگراخالق، بخصوص، زيرسوال رفته  نظر نقطه ه ازآگا طول تاريخ بشرجنگ در. باشدمطرود ميمردود و 
     .  ميباشدشورهاترقی ک عامل پيشرفت و ،، بويژه جنگ های خارجی جنگرا نظر اينست کهبرخی 

صنعتی جهان مؤجد آن ها و ه های پيشرفت کشور که اکثرًا هستند ایجنگ های امروزی معموًال جنگ های اشغالگرانه
 ليبيا را ايتاليا آيد، اندونيزيا به تصرف هالند در می  .کشد تان میـهند و افغانس دنيا سر ازسرآن   از بريتانيا.بوده اند

 شش  پنج يا ط قفکنيم ميبينيم که  ه افريقا نظر مینجاه و شصت قرن گذشته بکه در دهه پ زمانیو . کند اشغال می
ما را  گو طور نظری به تاريخ کان همين  .ی هستندس دارای استقالل سيارهه ای از زمان در اين بیئکشور افريقا

 فرانسه و بلژيک و ، آن روز متمدن جهان به اصطالحهایرا کشور که اين کشورسازد  متوجه اين حقيقت می
 ، بويژه، ازطول تاريخ معاصرش در  کشورما نيز... ميکنند و تقسيم، به مانند ميراث بزرگان شان ميان خويشپرتگال

 هر بار با ما کهس به کشور انگلي تجاوز سه بار شته ازگذ  .جنگ های اشغالگرانه و کش و گيرها مستثنأ نبوده است
   از که افغانستان نيز دری اخير ها درگيری   کشمکش و   جنگ، دهه سه خفت و خواری مجبور به  ترک آن شد،  

کوره راه  از با عبور قدرت آن زمان تولد يافت، بستر جنگ سرد ميان دو ابر  که در، ـ مذهبیائديولوژيک جنگ 
 بخصوص ايران و  به تحريک خارجيان،اساس  که در )تنظيمی ـ قومی ـ سمتی(  های ظاهرًا داخلی نگهای ج

، قدرتی به قصد دست يابمب  خود کشور، فرزندان نا خلفبه ياری بيشتر  و،شد  شعله ور، و امريکاپاکستان و روسيه
ه کشور و  کگرانه بوده اند های اشغالجنگ  از، همه انواعجنگ های فعلی ادامه پيدا نمود  وان خارجيمجدد  تهاجماتتا

البته تعريف ما از جنگ های اشغالگرانه، تعريف امروزيست، نه تعريف و  ( .ها صدمات بسيار ديده استمردم از آن
    )!معنای کالسيک آن

ليتهای ی نام نهاد اسالمی از نظر قابعملکرد رهبران به اصطالح جهادی تنظيم ها گذشته و وقتی تاريخ سی سال
اک و ملت مورد تحليل طه نظر ملی گرائی  و وفا داری بخ و از نق،یپاک نفس نگاه صداقت وسياسی و اداری، از 

  نهکدام جهادی هيچو مسلمان  ران به اصطالح ـ که رهبقرارميگيرد، ميتوانيم بدون هيچ ترديد و واهمه ی بگوئيم
 و نه واقعًا کمر  ،بودند و غايله ها  تجاوز و رفع مصيبت  دفع  برای، نظرنقطه  هيچ دارای توانمندی های الزم، از

  .مردم و کشور بسته بودند همت به خدمت
يک کشوربا موانع غيرمترقبه تکامل  کند، يا پروسهء  گاه که زندگی روال عادی و طبيعی خود را طی میآن

  شرايطدر   اماها دشوار نيست؛آن قدر قيام های ملیجنبش ها يا رهبری يا کشورخورد، ادرارهء آننميوغيرعادی بر
آرامی  ها و نا ها و کشمکش  يا جنگ کشورخارجی،و مداخله يک خصوص جنگ يا تجاوز ه  ب ،و وضيعت استثنائی

 ادراه يک  يا رهبری قيامهای ملی،جنبش های مقاومت، رهبری تیچنين حاالدر. ميکنندوضع تغيير های داخلی
 وفاداری به خاک و  ، ويژه اداری و فکری رهبری، يا توانائی هایت و قابليتلياقت، قدر مستلزم شايستگی،کشور
تقيد و تقرب به   فارغ ازتی رهبر بايدچنين حاال  در به معنی ديگر، .است  های خاصی و از خود گذری  مردم،

 وجدان و  از ندای با پيروی  ، بودهات و تعلقاتبـتعص ساير ،  قوم، نام، زبان و مکتبلوژی،اشخاص ، مذهب، ايدئو
در   ،کالتـمش مشکل يا   و منابع همه انواع برابر امت در با شجاعت و شه خويش، و ملی  مسئوليت های انسانی

ناهای ملت و جامعه ی خود را از تنگکشور،  گرفته قرارجمات و تجاوزات بيگانه ا و ته  و سازش ها برابر مداخله ها
بايد تالش  ن، ا، يا رهبررهبر چنين حاالت يا شرايطیر د. رهنمون شودات و نج سربلندیسوی سالمتی،بدشوارگذار

 با ديد  ها را، آنعوامل و پی آمد های مثبت و منفی مردم، شرايط و حوادث،  و مدبرانهرهبری سالم  تا در کنارنمايند
ات الزم را در محدوده  اقدامررسی نموده تحقيقی، زنده و سازنده تحليل و بشناسانه،جامعه مردم شناسانه،  وسيع،
 اما رهبران ما سوگمندانه به .عمل آورد بردم و نجات کشورـری مـ برای رهب زمان مشخص و مناسب در وامکانات

 شدند و به رسيدن بقدرت و پرکردن جيب های خودفکر  و جدی گرفتن وظايف شان، در جای پرداختن به اين امور
، و از آغاز دست يازيدندبا بيگانگان  غيرمردمی ملی و د و بند های غير ز و فرمايه ترينپست ترين و رذيالنه ترين

  .ندتا امروز با دشمنان خاک و ملت تعهد اتحاد و ائتالف  بستند و سبب تشديد و تمديد جنگ ها شد
دگی های اصوالهيچ بيگانه ای را نميتوانيم دررابطه با نا آرامی ها، جنک ها، عقب مان: بايد بگوئيم که بيگانه درمورد

اگر ما احمقانه درهای خويش . خودش را داردبيگانه، بيگانه است و منافع . قلمداد کنيم کشور و بينوائی مردم مقصر
 ای که، هماست همکاری ميکنيم، بيگانای که در صدد تخريب و تضعيف کشورميکنيم و با بيگانه را بروی بيگانه باز

يک جهت آرام  تا گوشش حد اقل ازکنارش داردوان و محتاج را درت همسايه ضعيف و نا آرزوی داشتنهمسايه ای که
گذارد و درنتيجه شب دزد   کسی که دروازه خانه اش را بازمی اگر اين کشور را تخريب ميکند،چه گناهی دارد؟باشد،

 نوشتن دوستان ما که هر روز با!  نه دزد،خودش مقصر استبرد  مييآيد و همه اثاثيه و پول و دار و ندارش را می
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صد ها مقاله و مضمون پاکستان و ايران و روس و امريکا و اعراب را زير شالق بيرحمانه انتقاد و سرزنش ميگيرند 
  ."هش کو همسايته دز نگی  مرغته" مثل مشهور است که . بهتر است اولتر به سرزنش خود بپردازند

  :به هر حال 
 و مشکالت ما قلمداد شده است بيشتر بر روی تأثير منفی جنگ از سه موضوعيکه غالبًا دليل تمام نا به سامانی ها

  !"جنگ؛ يا جنگ افروزان: "  ميگويدازهر کسی که بپرسی که مشکل ما چيست؟. أکيد ميشودت
يا  ست؟ ا و جنگ افروزانجنگ و هستيم، بوديمدست به گريبان   با آن درطول تاريخ مشکل و مصيبتی که ماآيا واقعآ

 خود مردم جمله از است چيز ديگری، ما از آن منشأ گرفتهساير مشکالت و مصيبت های که ،ا م مشکل اصلیکهاين
شايسته و الزم نکرده  توجه )يا رهبرانه خصلت های منفی و زيان باررهبربه مشکل و ب ( ها هستند که ما به آنما

مصائب راجنگ، جنگ تمام اين مشکالت و آيا لقوه يا بالفعل جدی نگرفته ائيم؟را به مثابه آسيب های باها  يا آنائيم؟
ن غير ا روشنفکر ما،کهبرای ما آفريده اند؛ يا اين يا بيگانگان افروزان تنظيم های به اصطالح اسالمی ـ جهادی

مقصر در بروز و ايجاد آن ها  همه با هم ، اکثريت خاموش اين کشورروشنگر و روشنگران غير روشنفکر ما و
  ؟هستيم

 افروزان  عامل اصلی اين همه مصيبت ها و مشکالت ما جنگ و جنگ  که  مدعی اندکسانی که، هستند بدون ترديد
اوت در ديد و  اما تف.دارندستند که تنها به ظواهر قضايا نظرعاديی ه د افرادکنن که اين ادعا را می  کسانی .  اندداخلی

است که يک فرد عادی تنها جنگ را،  نهمياشت و ديد يک انسان عادی دربرداشت يک روشنفکر يا محقق، با برد
و بدبختی ها و محروميت ها و فقر و ضعف يک ملت ميداند، در  مثًال، سبب و علت اصلی مصائب و مشکالت

مسايل ازکمبود آگاهی های الزم ازتاريخ ومن تائيد نسبی اين مطلب، فقدان وحاليکه يک محقق يا يک روشنفکر، ض
زدگی، بيتفاوتی دربرابر واقعيتهای آشکارو خشک مغزی، تنبلی، خوابئی،دگم گرا اقتصادی،  سياسی،اجتماعی،
، و بالخره و از همه مهم تر فرهنگ و  آزمند به عناصرسود جو، قدرت طلب،موقع دادن محافظه کاری وملموس،

  . را سبب و علت تمام بد بختی های کشور و مردم ميدانندجهان بينی مردم
   در پشت همين زشت ترين ت، اماب ترين پديده و مصيبت اجتماعی اسشکی نيست که جنگ زشت ترين و مخر

،  قدرت اقتدار،حاکميت، مانند ، انگيزه ها و تمايالت يک انسانت؛ پديدهء اجتماعی انگيزه های نهفته اس مصيبت و
 ر مصيبت اجتماعی انسانت هـ و در پش،جنگ در پشت هر .حاالت احساسی و روانی منفی سايرثروت و شهرت،

ها به اعی که مصيبت ها مييآفريند، تلخی به جنگ، به اين پديدهء ناگوار و تلخ اجتم  و علت تحريک انسانقرار دارد
تمايالت، خواسته ها، غرض ها،  گردد،   ها و تباهی میعث ويرانی باگذارد و مييآورد، کشته ها به جا میبار

   ! جنگ نه؛ و تربيت و پرورش ناقص خود انسان است  بنياد فکری بيمار،برداشت ها، جهان بين ها،
مشکل و . باشد  می معلول علل گوناگون علت بودنشعين است، ولی نبايد فراموش کرد که درعلت ه جنگ اگر چ

ای نهفته است که جنگ ه عقب ماندگی ما در چيز مشکل، مصيبت، فقر و. ما در همين علل نهفته استمصيبت 
لوژی، از  جهان، از دين و ايدئو  و  ما از انسان  و اخالق و روانشناسی و برداشت های تربيتفکر و مييآفرينند؛  در 

جنگ   .است که ما را به خاک سياه نشانده استم  در ذهنيت های اين آتش نهفته! نه در جنگ... فرهنگ و ازو تاريخ
 بزرگتر از  مشکل ما هستند،،، بدون شک و شبهه یجنگ افروزان نيز.  مشکل اصلی ما نهمشکل ما است، اما

  .دن اما مشکل اصلی ما نيستمشکل جنگ،
 رخ داده  ...شماری بين انسان ها، ملت ها، تمدن ها، پادشاهان و   تا همين اکنون جنگ های بیاز آغاز پيدايش بشر

فتگو، دوره بحث و گبرده است، بدون ا دوره های عدم منازعه و جنگ بسر دوره هائی که بشر در صلح، ي است، اما
 نتيجه ی دقيقًا اين تمدن در ان شده،  وجود داشته که ويریر تمدنگا. از دوره های جنگ بوده استهای طوالنی تر

ته، بوجود آمده است؛ ـ، يا جنگی وجود نداشکه صلح بر قرار بوده در دوره هائیواالی انسان   و خواسته های تمايالت
  . خيره ميساخته است خونريزرا برق شمشيرهای وحشياننه در دوران جنگ و آنگاه که چشم آفتاب 

در افغانستان عزيز ما هم از  ازمنه های بسيار دور، از آن زمانيکه تورانيان به بلخ زيبا و معمور، بلخيکه رشک 
که خود شان هنوز نه کشوری داشتند و نه دولتی،  همسايه ها را بر مييافروخت، بلخی که برخی بيشرمانه و در حالی

 را بـه تل خاک تبديل ميسازند، از زمان حمالت  "نوش آذر" کنند و آتشکده ی  وانند، حمله میخ ن را از خود میآ
های داخلی زمان و ،  از جنگروس انگليس وو  چنگيز و هالکو و تيمور وش و اسکندر و اعراب وکوروش و داري

ا، پرچمی ها، حکمتيار، ربانی، مسعود، خليلی، وحشيانه و ويرانگر خلقی ه محمود و شجاع و کامران تا جنگ های 
 و بوده اند؛ ها رو برهای طالبان تا جنگ های فعلی، مردم با انواع جنگ  دوستم، مجددی و جنگ سياف،مزاری،

 با . در دوران جنگ و در دوران صلح ! ما هميشه مشکل داشته ايم ! ها نبوده اندمشکل اصلی ما جنگاما،
 ! شته ايمبا کمونست و مسلمان هم مشکل دا  !با نادر و ظاهر هم مشکل داشته ايم  !ته ايمعبدالرحمن هم مشکل داش

  . هم در دوران جنگ مشکل داشته ايم و هم در دوران صلح.حتی با مرحوم امان اهللا خان هم مشکل داشته ايم
 ظر کوتاه و گذرا خواهيم ديد که با يک ن نداشته اند؟ها وجود ای ما هميشه و تنها در دوران جنگمشکالت و بدبختی ه

 مشکالت و محروميت های داشته ائيم و با مصائب لح و آرامشو در طول تاريخ، حتی در دوره های ص، ما همواره
  و بوده ائيم؟ گون و متعدد رو براگون
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 در  داشتيم؟های پيشرفته ی جهان در کجا قرار  ما با مقايسه با کشور، سر قدرتسی سال پيش با آمدن خلق و پرچم به
از دو صد  بيشتر بوقوع پيوستخانحوم عبدالظاهرحدود چهل سال پيش، در خشک سالی که در دوران صدارت مر

زنده  برای ا های کوچک شان رها انسان زن و دختر و اوالدهزار. دندداسان جان های شرين شان را از دست هزار ان
، و کشورمرگ و ميردرهمه  برای جلوگيری از آنامکاناترد چق.يدندرسانها به فروش  زنده ماندن آنماندن خود و

صد هشت در داشت؟ چند باب مکتب و فاکولته داشتيم؟ چند تعمير شفاخانه داشتيم؟ هفت، نهايتًا  دولت قراراختياردر
ستر  شفاخانه و ب و نبودسال از عدم دسترسی به داکتر و فقدان دوا  مگر ده ها صد  انسان در! مردم ما با سواد بود

نی که سال ها بعد از ما اکستامقايسه با ساير کشور ها، حتی با مقايسه با پ با   کمترين داکتر را، قبل از وقت نميمردند؟
از برق و آب اشاميدنی و ساير ضروريات و خدمات عامه بهتر است هيچ يادی   ! را گرفت، ما داشتيماستقاللش

  !نکنيم
  چند مدتی که؟ هر، پنجاه سالست سال در جنگ گذشته است؟ ده سال ، بي،ًال، ک افغانستانچه مدت از تاريخ طوالنی

امش و صلح زيسته  آرکه مردم در  يا دورانی،هاه کشور در جنگ به سربرده، از سالک مجموع سال هائی بوده باشد،
چه    چيست؟حاصل ما از اين همه سال ها که در صلح و آرامش بسر برده ايم. بوده است کمتراند، صد ها مرتبه

از چهار دست آورد مثبت،     بوجود آمده است؟دگی مردم  و در کشور ما از گذشته های دور تا امروز در زنتغييری
ين همه ميان ا  در ماموقعيت ؟کشورما در کجای اين کاروان طويل قرار دارد! با توجه به نسبت زمان، نام ببريد

    در کجاست؟ کنونی در جهانکشور
لل اصلی ناکاميهای خويش  ع و درايت خود برای درک و فهملعقه  به گا  ما در اين است که ما هيچمشکل و مصيبت

  کمبوداتیو   خصيصه های منفیهمينی ما در نارسائی هاشکالت و مصيبت ها و صلی م اعلل  .ده ائيم نکرمراجعه
  !! جنگ در نهنهفته اند که در باال بر شمرديم؛

 ی که منطق و مطلب ندارندتنها جنگ سگاالن.  که می آيد و ميرودگ چيزی استجن !ستجنگ يک پديده ی گذرا
 نه اکثريت و مجموعه د به راه می اندازنجنگ را اشخاص. نسانی و جمعی ندارد جنگ اصالت ا.تمايل به جنگ دارند
حال که هر کدام جای پرداختن به اين پديده ی مخرب و حيوانی و نا زيبا، بخصوص ما بايد ب . ی سرتاسری انسانی

 هستيم، به نفی جنگ، به  از رويداد ها و قضايا و شناخت کامل از جنگ افروزاندارای تجربه های عينی و ملموسی
  ! با بپردازيم آموختن از هر رويدای، خوب يا بد، زشت يا زي به و،تفکر و کار و کوشش و تالش  خود سازی، به

د و اين ملت سالم بو  تفکر اما چون بنياد ما ويران شد،  تر از کشور بيشبار کشور آلمان در جنگ عمومی دوم هزار
ان بودند و ميدانستند که وظيه ی اساسی و ملی شان چيست،  کشورش و باز سازی مجدداعتالیهمه مردم آلمان در فکر

ه و مقتدر جهان  نموده باز هم در قطار کشور های پيشرفت  دو باره آباد  در کوتاه ترين وقتشان را توانستند کشور
  . قرار دهند

اما اگر فرصتی . همزيستی است خوشی و آرامی انسان در گرو صلح وسعادت، . ها برای جنگ زندگی نميکنند انسان
دشمنی، که در دوران صلح به انسان دست ميدهد برای رفع زمينه ها و انگيزه های مخرب و زيان آور، مانند جنگ، 

د، برای نگير مورد استفاده قرار "امروز را به فردا انداختن "  و رفع عادت بد لی، خصومت، عداوت، تفرقه و کاه
 مادی  جنگ و خسرانی برای جبران زيان هاهايشتر انسان نزديکی بگرفته نشـود، با استفاده از آنحکيم صلح به کارت

  و بيچارگیخسران ،نگون بختی ما،  مشکل اصلی .، مصيبتی است عظيم تر از مصيبت جنگ فراهم نشودو معنوی
  !نه جنگ ها هستند، اصلی ما اين

 شان  ترقی کشورایـای بهزيستی و سعادت خود، راه هـد راه هها نتوانن يبت اصلی و بزرگ آن است که انسانمص
همياری، تفاهم  همکاری، اه های همزيستی، قبول يک ديگر،ترول و رفع جنگ را، ررا، راه هـای اجتناب و طرق ک

ن طور در دوران جنگ، ت که انسان نتواند در دوران صلح، هميـسمصيبت آن.  ديگر را پيدا کنندبا همو کنار آمدن 
 ی ت که انسان نتواند، در پروسهـ مصيبت آن اس!زيستن را بيآموزد؛ و بيآموزاند ، و راه بهترزم التعليم و تربيت

 ، چگونه بزند  و نوکران بيگانه )  فريبعوام ( به دهن استفاده جويان ديماگوگ ياد بگيرد که چگونه  تاريخ 
دهد، ارتقا  را خويشسطح زندکیچگونه ، کشورش را آباد و نيرومند بسازد  چگونهگيرد،بسرنوشت خود را بدست 

 از قضايا و  سالمخورد و برداشت، و راه برنيدـ انديش مثبتکردن، طريق فکر شيوه های درست و سودمندچگونه
   . تغيير دهدنگخونريزی و ج ی، تباهونت، و بالخره برای اجتناب از از تندخوئی و خش برای اجتناب رارويداد ها

  !مصيبت و شوربختی اصلی ما اين است مشکل و
اما، اگر تغييری در . گرفتند و خاموش شدند چه در گذشته ها صد ها جنگ در جنگ امروز يا فردا پايان مييآبد، چنان

ما بوجود نييآيد، اگر  ... روان شناسی و و قيات، تعليم و تربيه، ذهنيت، فرهنگاخالشيوه انديشيدن، فکر، برداشت، 
 مصيبت ها و بينوائی های شان نشوند و نا رسائی ها و ضعف های شان را رفع ناکامی ها،مردم متوجه منشأ اصلی 

دگی، از سياست، از  زنه از دين، از فلسف ، از تعصب و کژ انديشی دست بر ندارند و از زندگی ـ از خود،نکنند
 و باز تر نداشته  ترـ  برداشت درست... از اخالق وهای شان در برابر ملک و ملت،  آزادی، از انسان، از مسئوليت

  . شان پايان نمييابد و تلخ کامیره بختیو تي مصيبت و مشکل  د،نباش
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 با سال های که در جنگ بسر برديم، در  نمودم، ما سال های بيشتری را، با مقايسهطوريکه قبًال و به تکرار ياد همان
مان تعليم، باهمان ه اما چون با همان فکری که قبل ازجنگ ها زيسته بوديم، زيستيم، باهمان تربيت، با صلح زيستيم،
 ، محروميت هاقات و ديدگاه ها، نتوانستيم فقر، برداشت و اخالق و تعصبات و تعل وجدان وهمان روحيه واحساس و با
من يقين دارم  .گون خويش را از بين ببريم؛ نتوانستيم با خصومت وجنگ وداع کنيماها و ضعف های گوننگون بختی 

هم با همين خوی،عادت،حالت، خصلت و پندار زندگی کنيم، ولو هيچ جنگی هم نباشد،  سال ديگر ها اگر هزارکه
يک ميداريم و  برگ که با آن ها تفندست های ما  و مصيبت در کلـمشکل و مصيبت ما پايان نخواهد يافت؛ زيرا مش

مشکل و  !!بلکه در کله های ماست  را ميکشيم، نيست؛ با مرمی های داغ هم ديگر را هدف ميگيريم و بيرحمانه ديگر
  !! ما از بيرون؛ در خوی حيوانی ماست، نهمصيبت  در درون ماست

تاريخ، رک درست ازگذشته و نياموختن ازادی، نداشتن تجربه و دگرائی های رنگارنگ، بيسو دين، جزمخبری ازبي
بی اطالعی از سياست های سياست مداران مزور، فتنه جو و منفعت طلب داخلی و سياست های جهانی، عدم توجه به 

 پيشرفته جهان، عدم درک ما از هایکشور ای گوناگون و حيرت آور و پيشرفت هتوجه به علم عدم  ،گاه خويش جای
  ديگراندر مقابلو ملی  و اخالقی  ن وظايف انسانی و جدی نگرفتی ـ ع رفاه و سعادت واقاز زندگی ـ و هدف هفلسف
  !اين ها هستند مشکل اصلی ما، نه جنگ  ...  در مقابل خاک و وطنو

ست، نزد مقبول ا همان عقيده ای که نزد رهبر اگر.  روانی است ـ   فکری پيروانش رابطه رابطه رهبر يا پيشوا با 
  کاری اول به رهبری برسد، دوماندنند، هيچ رهبری نميتوو پيروانش وی را حمايت و تائيد نکبول نييافتد، پيروانش مق

ساختمان   ... : "کتاب هايش در اين باره مينويسد اريک فروم در يکی از  .دکند که برخالف منفعت ملک و ملت باش
  " .ی او روی مييآورندها خوی رهبر نمايندهء  ساختمان شخصيت کسانی است که به آيين

  و گذشته  آينده در برابر، و مان و جامعه مابرابر خود ما ها درهای عالقگی  ی مسئوليتی، و بیحالی، ب سکوت، بی
اين  ( سری های رهبران د و خوهاجنگ افروزی ، استفادهء سو ،خشونت! ی ما هستندا مشکالت و مصيبت ه،ی ما

 جنگ  ما ازـته یدانس  نا دانسته وتائيد های. شود  ناشی میهای ماوتياز افسردگی و جبن و تفا) ژيانشيران 
 ازخلق و پرچم، مجددی، ها و بارها آزموده شده اند، که بار، استفاده جو و فاسد و غير مردمی خود کامهافروزانی

و تعاونهای  همکاری خان وطالب و کرزی و ظاهر  سياف و خليلی وگلبدين و دوستم و و دسته اش تاربانی و دار 
 در تقابل خورد های سهل انگارانه ماو بر...  و  و ايران و چين و اعرابی ها و پاکستان ها و روسها آمريکائي باآنها 

! ؛ نه جنگهای ما مشکل ما هستند" چه شد ميشه بابا، هربرو" و " هبرو، بمن چ "  ، يا گفته های مانندها با اين انسان
  !بين ميرود خود ازخود  بهو فقر د بينوائی و بدبختی  جنگ يد،بين ببرها را ازاين مصيبت

ما تحميل نمودند که ازميان  ئی برجنگ ها را، جنگ فعلی را هم، اگر به ريشه و انگيزه های آن توجه کنيم، انسان ها
و بدنبال آن ها را رهبر ساختيم   آنبوديم که  اين ما.رهبر ما نساخت را  ها آنکسی ديگری. نده ا برخواست هاخود ما

 و باز هم سرنوشت ،بدنبال آن ها روانيم  از آن ها  و عملیها رفتيم و هنوزهم  با وجود هزارها  تجربه ی منفی
 و ما بدون اينکه از کار که مانند چرخه چاه ميروند و مييآيند همين هائیبدست !! سپاريم خويش را بدست آن ها می

نوچه های شان  اينک بدنبال وبرای شان يخن ميدريم و هورا ميکشيم؛م بازهم  گرفته باشيا تجربه و پندـنامه های آن ه
  .  تعقيب ميکنند، روانيم طی وی با خرام ديگرکه همان خط و همان راه را

 برای نجات از اين حالت بايد با نور تابناک دانش،! دهيم و شو ب شست کامًال رای خويشهامغز ما، همه بايد يک بار
 نفع و ضرر خويش  ويش را، خوب و بد خ در روشنائی آن تابسازيم  منورخانه های ذهن راتاريک منطق و استدالل 

 برای يک زندگی سالم ! خويش را بشناسيمت و دشمنـ و دوس ه تميز داددرستیه  را بنادرست خويش و درست  را، 
ره و ـی ما را تيو کثافاتی را که ذهن هاها آشغال  به يک خانه تکانی تام و تمام ذهنی دست بزنيم و تمامو کامياب بايد

 و های بيمارگونه، بی پايه، واهیهمه پندارها، ايناين آشغال! زيمريبدور خويش  از ذهن و از مغز  است مار نمودهـبي
افگندگی   تباهی، رسوائی، فقر، محروميت و سرشکل مييآفرينند، جنگ مييآفرينند، وهستند که منابود کننده 
  !مييآفرينند

  ، نه. تنها مشکل، که راه حل مشکل ماست اگر بدان توجه کنيم نه،جنگ در واقعيت امر! گ مشکل ما نيستجن
  باجنگ، جنگ   منظور من از !کنيد نيست می فکربه آن  که شما همين لحظه یمنظور من از آن جنگ! دوستان عزيز

گ با رسوم کهنه و دست و پاگير، جنگ نه، جد جنگ با سنت های پوسي، و مضر جنگ با اعتقادات موهوم خرافات،
ه دگ جويان اين ميدان به پيروزی نرسيجن  تا اين جنگ براه نييافتد و .اسارت استبداد دينی است از برای آزادی فکر

   بود،همين ما خواهيم  ،ساس نشوداه نييافتد و تا ضرورت اين جنگ احاين جنگ به رتا  . مشکل ما حل نخواهد شداند
 !! و همين توسن بخت بر گشته ی ما  و در بدری ها و بينوائی هاد هادر و همين 
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