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سيدھاشم سديد
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بيائيد به مسائل کمی بازتر و ھمه جانبه تر نظر کنيم!
بخش سوم و آخر
١٠ـ به من بگوئيد که روحانيت دنياپرست ،ستم پيشه و قارون صفت ما ،به شمول رھبران زنده و مردۀ احزاب به
اصطالح اسالمی ـ جھادی و فرزندان شان و فعاالن سياسی ـ نظامی اين احزاب نمايندۀ ھمان مکتبی ھستند که خود را
بدان منسوب می دانند يا نه؟
من فقط يکی از آيات قرآن را در اينجا به عنوان نمونه برای شما نقل می کنم" :ان اکرمکم عند ﷲ اتقاکم"* و از شما
می پرسم که آيا اعمال اين ھا با آنچه شرع و صاحب شرع حکم می کند ،تطابق دارد و اين ھا که به نمايندگی خدا و
پيامبر و به نام دين باال و بر مسند دين ،مسند قدرت و مسند قضاوت و فتوا نشسته اند ،می توانند نمايندۀ دين خود باشند؟
از نظر قرآن انسان متقی ،يک مسلمان راستين ،مکلف است زندگی خويش را در پاک دامنی و پرھيزکاری از ھر نوع
گناه و محرمات به سر کند و از ارتکاب ھر گونه کار خالف دين و مذھب اجتناب ورزد؛ حتی از مشتبھات.
خلق و پرچم را نمايندۀ انديشه ای که از آن حرف می زدند يا می زنند دانستن اشتباھی است که ما در مورد کسانی که
خود را نماينده دين می خوانند ،ولی در منتھای نافرمانی و عمل زشت ،و خالف شرع غرق می باشند ،کرده و می کنيم.
يکی از يک انديشه سوءاستفاده نمود ،بدون اين که از آن انديشه اطالعی کافی داشته باشد و خود را بدان متعھد و ملتزم
برد.
بداند؛ و ديگری از نام دين برای فربه سازی زندگی نکبتبارخود و فريب مردم بھره می َ َ
ھيچ کدام اين ھا نمايندۀ انديشه يا مکتب فکری خويش نيستند .زمانی نوشته ای از "عباسی صاحب" محترم را پيرامون
زندگی رئيس جمھور يک کشور امريکای التين خواندم .نمی دانم اين شخص ادعای مارکسيست بودن را داشت يا نه،
ولی زندگی او از نظر من بر پايۀ آنچه يک مارکسيست بايد عمل کند ،پی ريزی شده بود :در يک خانۀ محقر ،با آن که
رئيس جمھور بود ،به سر می برد ،مانند يک انسان عادی در معاينه خانۀ داکتر تا رسيدن نوبتش انتظار می کشيد ،از
موتر نيمه مستعمل فولکس واگن بقه ئی خود برای رفت و آمد به دفتر و خريد و غيره ضرورياتش استفاده می نمود،
قسمتی از معاشش را که نظر به خواھش خودش به مراتب کمتر ازمعاش معمول رياست جمھوری کشورش معين کرده
بودند ،به مردمان غريب و پريشان کمک می کرد و...
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زندگی رھبران دينی ما ،آنانی که سياست می کنند يا در کنار سياستمداران قرار دارند ،به ھمه معلوم است و نيازی به
بيان ندارد که چگونه است .حيات رھبران و فعاالن سياسی ـ حزبی ـ نظامی خلق و پرچم نيز بعد از کودتا ،ھرچند زياد
موقع بھره بردن از آن را نيافتند ،به نوعی در رسوائی گذشت :تمام منازلی را که روزی سرمايه داران ،متمولين،
مأمورين بلند پايۀ حکومتی و خان و ارباب در گذشته در آن ھا زندگی می کردند ،و اين کار مورد اعتراض شديد شان
قرار داشت ،غصب نمودند و به زندگی کردن در آن ھا ،خالف آنچه ادعا می کردند و به مردم وعده نموده بودند،
شروع کردند .بلندترين کرسی ھا را با آن که اھليت آن را از نظر تجربه و دانش و تحصيل و کار نداشتند ،به خود
اختصاص دادند .ده ھا ھزار کارگر و دھقان و انسان ھای خرده پا را ،ھمان کسانی را که محرومان جامعه می ناميدند و
گويا برای رھائی آن ھا از اسارت و بردگی به مبارزه برخاسته بودند ،کسانی را که مستحق نان و لباس و خانه و آزادی
می دانستند ،در کشتارگاه ھا به قتل رساندند و ده ھا ھزار انسان ديگر را بدون کدام گناھی سال ھا زندانی ساختند و
شکنجه کردند .از ھر دو نفر يک نفر زن نو گرفت ،و آنانی که زن نو نگرفتند ،به ايجاد مناسبات غير مجاز در بيرون
از منزل اقدام کردند .ھمين ھائی که قبل از رسيدن به قدرت به تک ھمسری پای می فشردند وقتی به قدرت رسيدند به
زن حيثيت بيشتر از يک کاال را قائل نشدند .خانه ھای شان ،مانند خانه ھای متمولين و اشراف ،بعضا ً به مراتب زيباتر
و مدرن تر و مجلل تر به تأسی از فرھنگ اروپای غربی ،ديکور می شد و غذا ھائی که حتا در گذشته پختن آن ھا در
خانه ھای اعيان و اشراف معمول نبود ،در خانه ھای شان معمول شد .ستم بر زنان و بر کودکان و خانواده ھا به اشکال
نوی باز ھم ادامه يافت .زن بازھم مثل گذشته و درعمل جنس دوم پنداشته شد .سازمان زنان و آزادی زن به قول ناصر
خسرو "دروغ و ترفند"ی بيش نبود و...
خلق و پرچم حتا به کسانی که گويا به نام آن ھا ،و برای رھائی آن ھا به مبارزه برخاسته بودند ــ به رنجبران ،به
ستمديدگان ،به محرومان ،به تھی دستان ،به نيازمندان و به زحمت کشان ــ ھم رحم نکردند .ده ھا ھزار از اين انسان ھا
را که به نام شان گويا "انقالب" نموده بودند ،زندانی کردند و يا به دست دژخيمان بدنھاد و زشت خو تحويل دادند تا با
بی رحمی در پوليگون ھا به ھالکت برسانند .ھزار ھا خانواده را بی سرپرست ساختند و ميليون ھا انسان را که از ستم
به تنگ آمده بودند و از درشتی در ھراس ،آوارۀ کشور ھای بيگانه ساختند.
چنين اخالقی زادۀ تفکر مارکسيستی نيست .برای فھم درست يک تفکر به مطالعه و شناخت درست آن تفکر نياز است.
خلق ـ پرچم نه با تفکر مارکسيستی به گونۀ کامل آشنا بودند و نه بدان به درستی عمل نمودند.
اولين اشتباه آن ھا ،ھمان گونه که بار ھا ياد نموده ام ،به راه انداختن کودتا و غصب قدرت بود .انقالب کار توده ھای به
ستوه آمده و آگاه و متعھد است؛ کار ميليون ھا انسان رنج کشيده ،نه کار چھار تا نظاميی که نه از روان شناسی
اجتماعی اطالع داشتند ،نه از اخالق و مردم و نه از رسم و رواج و عنعنات و دين و آئين و تاريخ آن ھا!
سر تا سر اعضای خلق ـ پرچم قبل از کودتا از پنج ھزار نفر تجاوز نمی کرد .بعد از کودتا ،با سيلی از مفت خورانی
که منتظر حرکت قطار ھستند ،فرصت طلبانی که در ھر محيط رنگ ھمان محيط را به خود می گيرند ،تعداد اعضای
اين دو حزب به دو صد ھزار نفر رسيد؛ دو صد ھزار نفری که  ٩٨در صد آن سودجويانی بی باور به مارکسيسم،
چاقوکشان ،باجگيران ،قماربازان ،دالالن جنسی و خبرچينان بودند .کسانی که مانند دو در صد ديگر ،سابقه داران اين
دو حزب ،ھيچ اطالعی از انديشه ھای مارکس نداشتند .کسی که به مارکسيسم اعتقاد نداشته باشد و به آموزه ھای آن
پابندی نشان ندھد و آن ھا را در عمل رعايت ننماميد ،اگر رسوا و بدنام می شود ،بايد اين رسوائی و بدنامی به خودش
برگردد ،نه به انديشه ای که از آن دم می زند و خود را به دروغ بدان منتسب می سازد!
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انديشه و مکتب در صورتی مورد نکوھش قرار می گيرد ،مانند فاشيسم و نازيسم ،که تبليغ استبداد ،خودکامگی ،قانون
شکنی ،تک ساالری ،خودسری و ظلم و بيداد و بھره کشی و انسان برتر و نژادپرستی کند .بنابراين به جواب اين سؤال
شما" :سؤال اين است که مګر ھمين انسان شکست خورده نمايندۀ ھمان انديشۀ شکست خورده نيست؟"،چون بحث و
سؤال شما نظر به سابقه در مورد خلق و پرچم است ،می گويم" :خير".
در اينجا الزم می بينم دو نکته از نوشتۀ يکی از شخصيت ھای آگاه و مطرح سياسی کشور ،جناب "سيد حسين
موسوی" را در مورد خلقی ھا و پرچمی ھا به عنوان سندی بر بی باوری خلق ـ پرچم به مارکسيسم ـ کمونيسم ارائه
کنم:
١ـ »آنھا در کجا و در کدام اثر حزبی گفته اند ،که حزب شان يک "حزب مارکسيست ـ لنينيست" می باشد تا آن را بتوان
به مثابۀ اقرار باللسان در مورد آنھا استناد جست؟«
٢ـ »در اعمال صالحه از نظر مارکسيزم ،خدمت به خلق يک کشور در جھت رفع ھر گونه ستم و استثمار فرد از فرد،
الغای مالکيت خصوصی و کار مزدی و تأمين رفاه و بھروزی برای آنھا در رأس ھمه قرار می گيرد.
با در نظر داشت ھمين دو معيار ،آيا کسی پيدا شده می تواند که جھت اثبات ادعای واھی انتساب به اصطالح "حزب
دموکراتيک افغانستان" به مارکسيزم و کمونيزم بتواند سندی ارائه دھد؟ اگر می تواند اين گز و اين ميدان ،تا در پرتو
معيار ھای مارکسيستی بتوانيم آن ادعا را سبک و سنگين نمائيم .اما خالف چنين ادعائی می توان ده ھا سند و نوشته را
مثال داد که "حدخا" و رھبران آن ھيچ گاھی نه تنھا مارکسيست نبوده اند بلکه برمبنای ادعای خود شان ھر آنچه را
انجام داده اند ملھم از اعتقادات شان به اسالم بوده است .چنانچه:
آنھائی که رنجنامۀ زندگی شان تا شنيدن مصاحبه ھای "نورمحمد تره کی" اين بت سرگينی ساخت سوسيال امپرياليزم
روس به عقب بر می گردد ،به ياد دارند که نه يک بار بلکه نامبرده در چندين مصاحبه وقتی راجع به استخوانبندی
فکری حزب از وی توسط خبرنگاران سؤال شد ،وی علنا ً ابراز داشت که "حزب ما يک حزب دموکراتيک است ،نه
کمونيستی" .گذشته از آن امروز چندين تن از رھبران آن روزی "حدخا" خاطرات شان را نوشته اند ،شما در ھيچ يک
از آنھا نه تنھا نمی توانيد نکته ای بيابيد که آنھا ادعای مارکسيست بودن نموده باشند ،بلکه برخی از آنھا مانند "سلطان
علی کشتمند" مسؤول ايدئولوژيک حزب و بعد ھا صدراعظم در دولت دست نشاندۀ روس ،کتاب شان را حين نگاشتن
اھدائيه چنين آغاز می نمايند" :به نام خداوند بخشايندۀ مھربان" ـ جلد اول ـ ص ٧ .و در صفحۀ بعد می نويسد" :خدايا
چنان کن که پايان کار تو خشنود باشی و ما رستگار" ـ جلد اول ـ ص... ١١ .
افرادی که برای آنھا توسل به اين و يا آن ايدئولوژی ،مکتب فکری؛ دين و يا مذھبی ،فقط ارزش وسيله را دارد که ھمان
مقطع می توان از آن استفاده نمود؛ نه چيزی بيشتر و نه کمتر .به مانند ھزاران مسلمان نمائی که در ظاھر امر خود را
مسلمان می نامند اما در حقيقت ھمان نواله خوران امپرياليزم و ارتجاع اند ،که با اسالم نمائی می خواھند ،ماھی دلخواه
خويش را از آب گل آلود استعمار به دست آورند«.
بر گرفته از مقالۀ »نشخوار ادعای  CIAبه ارتباط "حدخا"« ـ  ،٢به قلم جناب "موسوی صاحب" ،در پورتال
"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان".
سخنی را از من ھم بشنويد :يک بار چند نوشتۀ مارکس را مطالعه کنيد ،نه برای اين که مارکسيست يا کمونيست شويد،
بلکه برای آن به يک سلسله مسائل آشنا شويد و در آينده ھرچه به زبان تان آمد ،حق و ناحق نگوئيد .بعد ھمۀ کارنامه ھا
و سخنان خلق ـ پرچم را چه قبل از کودتا و چه بعد از کودتا و سقوط حاکميت کودتائی ھفت ثور تا امروز در فروغ آن
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ارزيابی کنيد .شکی ندارم که مطالب ديگری ھم پيدا خواھيد کرد که ناصواب بودن ادعای آن ھا را مبنی بر مارکسيست
يا کمونيست بودن شان ،که در نھان و به طور غير رسمی دعوای آن را داشته و دارند ،ثابت خواھد کرد.
١١ـ در باب انتخاب عبارت "پناه به خدا"؛ اوال ً اين عبارت به عنوان يکی از مصطلحات به کار رفته است .عبارتی که
در محاورات مردم ما معمول است ،مانند کلمۀ شھيد که اساسا ً به مردمانی بايد اطالق شود که در راه دين جان شان را
از دست می دھند ،ولی امروز بر سبيل مجاز برای آن ھائی ھم به کار برده می شود که در راه استقالل و آزادی کشور،
يا برای حصول به يک امر نيک و مھمی ديگر به استقبال مرگ می روند .ثانيا ً بی دينی در ھر حالتی مخالف بودن با
دين و دينداری و بی خدائی نيست .مخالفت و تراز ھای بعدی آن ھميشه از تقابل و تحميل و سلب حقوق مسلم ديگران
منشاء می گيرد .شما با کسی مخالفت نکنيد ،او ھم اگر انسان باشد با شما مخالفت نخواھد کرد.
مارکس اعتقاد به دين و خدا نداشت ،ولی طوری که در "مسألۀ يھود" مشاھده می شود ،او برای آزادی دينی يھود ھای

المان در برابر "برونو بوئر" قرار می گيرد و می نويسد که رھا شدن از نظر سياسی می تواند بدون رھا شدن از
مذھب ھم ممکن باشد )نقل به معنی( .بوئر به اين نظر بود که يھود ھا برای اين که حقوق برابر سياسی با مسيحيان
المان به دست بياورند ،بايد دين شان را ترک کنند و به مسيحيت بپيوندند .و ثالثا ً تعداد قابل مالحظه ای از انديشمندان يا
دانشمندان صاحب نام ھستند که خدا را قبول دارند ،اما ،بدون اين که با اديان دشمنی بورزند ،اديان را قبول ندارند.
خدای اين ھا خدای اديان نيست ،زيرا خدای اديان از نظر اين ھا خدای انسان وار است؛ خدائی که شباھت زيادی با
انسان دارد :دارای خشم و غضب و قھر و خشنودی و لطف و کراھت و ضرورت و نياز و ...می باشد.
"موريس ميترلينگ" می گفت» :عظمت خدای ھر کس به اندازۀ بزرگی مغز اوست ،به عبارت ديگر بزرگی خداوند به
قدر شايستگی ماست «.معنای اين سخن "موريس ميترلينگ" اين است که مغز مسلمان درھمان حدی است که خدای
معرفی شده در قرآن را بپذيرد .ھمچنان خدای عيسوی و ھندو و يھود و بودائی و...
"موريس ميترلينگ" خدای آنانی را که عقل بيشتر دارند از حيطه و دائرۀ انحصار اديان بيرون می کند .خود او به
خدائی اعتقاد دارد که مغز خودش آن را برايش معرفی می کند .بزرگی و کوچکی اين خدا به بزرگی و کوچکی مغز او
مربوط می شود ،نه به بزرگی و کوچکی شناخت دين مسيحيت از خدا.
خدای "موالنای بلخی" ھم با خدای "نيازی" و "سياف" و "صبغت ﷲ" و "مالعمر" يکی نيست .خدای "نيازی" و
"مالعمر" و "سياف" و "صبغت ﷲ" مسلمان و ھندو را يکی نمی داند .درحالی که نزد "خدای موالنا" فرقی ميان ھندی
و سندی نيست.
و اما اينشتين در پاسخ به سؤالی که از او در مورد اعتقاد به خدا پرسيده می شود ،چنين پاسخ می دھد:
»سؤال شما در رابطه با خدا ،سخت ترين سؤال دنياست! اين سؤال ،سؤالی نيست که پاسخش صرفا ً يک بلی و يا يک
خير باشد .من يک آتئيست نيستم و اين که نمی دانم آيا می توانم خودم را يک پانتييست بدانم يا خير؟!
اين مسأله برای اذھان محدود ما مسأله ای بسيار پيچيده و بغرنج است .ممکن است که پاسخ را با يک تمثيل بيان کنم؟
ذھن انسان ،صرفنظر از اين که چگونه به شدت آموزش ديده ،نمی تواند واقعيت وجودی جھان را درک کند .ما به مانند
کودک خرد سالی ھستيم که وارد يک کتابخانۀ عظيم که ديوارھايش را انواع و اقسام کتاب ھا به زبان ھای مختلف
پوشانده اند ،شده است .کودک می داند که بايد يک نفر اين کتاب ھا را نوشته باشد ...ولی نمی تواند بفھمد که چه کسی و
يا چگونه! و اين که اين کودک نمی تواند بفھمد که کتاب ھا به چه زبانی نوشته شده اند .کودک متوجه يک نوع نظم
واضح در چينش کتاب ھا می شود ،رازآلود بودنشان را متوجه است ،ولی کامالً آن را درک نمی کند و در يک سوء
ظن باقی می ماند .به ھر ترتيب ،اين چيزی است که به نظر من می رسد«.
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او به زبان خود می گويد که "من يک آتييست نيستم" اما با بيان و شرحی که در مورد ناتوانی کودک نسبت به
نويسندگان کتاب ھا و زبان ھای مختلف می دھد ،واضح بيان می دارد که به خدای دين ــ مسيحيت ــ آن گونه که
مسيحيان باور دارند ،باور ندارد؛ مانند نيوتن و ھزار ھا متفکر برجستۀ ديگر!
بنابراين شما بايد بدانيد که ھميشه از خدا حرف زدن معنای ديندار بودن را ندارد .يا کسی که بی دين است نمی تواند به
خدا باور داشته باشد و از خدا حرفی بر زبان بياورد .خدای دين ،نظر به بيان دين ،درعين بی نيازی نيازمند است ،در
عين مھربانی نامھربان است ،در عين دوست داشتن کينه می ورزد و...
١٢ـ در کجا گفته شده است که اعمال و افعال خلق ـ پرچم به معنی غلط بودن مارکسيسم می باشد؟؟ اين نوشته که "اګر
اعمال و کردار خلقی و پرچمی به معنی غلط بودن مارکسيزم باشد ،پس بايد اعمال پليد رھبران مجاھدين نيز به معنی
غلط بودن مذھب يا مثالً ھمان اسالم تلقی ګردد ،".ھرگز معنائی را که شما می خواھيد به ما بباورانيد ،افاده نمی کند.
سخن باال متوجه کسانی است که عمل اشخاص را به مرجع يا منبع باور ھای دينی يا سياسی و يا ايدئولوژيک آن ھا،
حتا عمل کسانی را که از چگونگی باورھای مرجع و منبع ادعائی خود اطالع دقيق ندارند ،ارتباط می دھند .به کسانی،
دقيق تر بگويم ،که در يک جا اعمال ناپسند انسان ھا را به خود آن ھا و در جای ديگر به منبع و مرجع باور شان ارتباط
می دھند.
اعتراض من ھم ،در واقع ھمين بود ،که در ھر دو مورد بايد يکسان داوری و يکسان حکم صادر گردد.
شما خود شاھد ھستيد ،نه يک بار که ھزار ھزار بار ،که وقتی پای دين در ميان باشد ،ھمه گناھان را به گردن دينداران
می اندازند .ولی وقتی پای خلق و پرچم در ميان می آيد ،با آن که ھمه جنايات و رسوائی ھا را اين ھا مرتکب شده اند،
به مارکس و مارکسيسم عيب و ايراد گرفته می شود.
من نمی گويم که تفکرات مارکسيستی سراسر بی عيب بوده و بی عيب است ،اما چنين برخورد دو گانه ،در يک جا گناه
را از منبع و مرجع يک تفکر يا مکتب دانستن و در جای ديگر از افراد ،نه عادالنه و شريفانه است و نه انصاف.
١٣ـ آنچه در باال آمد ،اگر قياس ھم باشد ،واقعيتی است که ھمۀ ما اگر کمی انصاف داشته باشيم ،آن را به سادگی می
بينيم .من ھيچ گونه مزۀ ديگری در آنچه شما نوشتيد غير از تلخی جدل بی حاصل با شما احساس نمی کنم .کسی که در
قضاوت ھايش ھميشه و در ھر صورتی به نفع خود توجه داشته باشد ،واقعا ً قابل ترحم؛ زيرا خود به دست خود تيشه
برداشته و بيخ بنای عظيم يگانگی ،حرمت به حقيقت ،گراميداشت حقوق ديگران و باالخره بزرگداشت قضاوت و عدالت
را سست و متزلزل می سازد و بدين وسيله مانع پيشرفت ،تعالی و تکامل خود و ديگران می گردد .يک جانبه نگريستن
ھميشه سبب دوری از حقيقت و تزلزل و جدائی مردم از ھم می شود!!
١۴ـ در مورد ھفتاد سال حکمرانی مارکسيسم ـ لنينيزم در اتحاد شوروی سابق ،که شما بدان اشاره کرده ايد ،يکی از
دوستان وعده نموده است که جوابی به شما خواھد نوشت .من فعالً به اين ارتباط ،ھرچند تصميم بر آن بود که در ھمين
ً
بعدا ،اگرچيزی عالوه بر آنچه ايشان نوشته کردند برای گفتن داشتم،
بخش چيزی بنويسم ،ھيچ چيزی نوشته نمی کنم.
خدمت تان به عرض خواھد رسيد .تا آن وقت شما را به خدا می سپارم؛ يار زنده صحبت باقی!
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