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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٢۴

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای علت اين تغيير چيست

  بخش ھفتم

  آقای سديد» تکملۀ اول«... نگاه ھای متفاوت"جواب آخر به 

 محترم، گرامی و عزيز، من ھم مانند شما مردم را عامل اصلی و اوليۀ تمام عقب مانی ھا و بدبختی "احببارز ص"

بی تفاوتی و سکون و سکوت سنگين مردم، به خصوص در برابر طراران دنياپرست دينی ـ سياسی . ھای شان می دانم

  . ردم نيستند، امری نيست که قابل بخشايش باشدًو پادوان آزمند و بی پرنسيب شان، طرارانی که اصال به فکر ملک و م

کشور ھائی که مردمان شان . بزرگ ترين مسؤوليت حفظ حقوق مردمان يک کشور به دوش خود مردم آن کشور است

در برابر خود و کشور شان احساس مسؤوليت نمی کنند، گذشته از اين که عمر شان را در خواری و بدبختی می 

  . تحقير و توھين قرار دارند و در سرشکستگی و خفت به سر می برندگذرانند، ھمواره مورد 

  . ًمن اين نکته را در تقريبا تمام نوشته ھای قبلی خويش با الفاظ و بيان گونه گون و به کرات بيان داشته ام

از ھم ھمان در بحث مامون و مقايسۀ وی با سران و سياستمداران غرب زمان وی، که بيشتر زير تأثير کليسا بودند، ب

  :نظر خويش را تکرار می کنم و می گويم که

  ــ او به قرائتی از اسالم معتقد بود که انديشۀ عقالنی را گرامی می داشت؛

   انسان ھا تأکيد داشت؛ۀــ خدا شناسی مامون بر اختيار ھم

عده ای را به زندان انداخت و . د مقام ھائی را که با قرائت او از اسالم مخالف بودند، تفتيش عقيده کننۀــ دستور داد ھم

  و. گروھی را داد تازيانه بزنند

  ...ــ 

در غرب، و به حکم کليسا کسانی را مورد تفتيش عقيده قرار می دادند و تازيانه . خالف آن چه در غرب رواج داشت

 زنده زنده می سوختاندند که می نمودند و... می زدند و به تبعيد می فرستادند و  به زندان می انداختند و شکنجه و مثله و

  . می فشردند و می خواستند به قرائتی غير از قرائت دين و کليسا معتقد باشندیبر اختيار انسان پا

از نظر من قابل تأئيد است، ... روش اوليای امور مسلمانان در آن زمان، چه در مصر و اسپانيا و چه در شام و بغداد و

  . اوليای امور کليسا در غربنه روش غير عقالنی و سخت گيرانۀ

  !!در غير آن در اين جا ھم کم و بيش ھمان بيداد وجود داشت، که در آن جا. ھستۀ سخن من ھمين يک نکته است
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اگر توجه می کرديد، می ديديد که در کنار نام بغداد و مامون نام . من ھم چنين چيزی نگفته ام! اين اولين باری نبود! نه

  .ای ديگر  نيز در نوشته ھای قبلی من بار بار به کار رفته استھای  اشخاص و مکان ھ

فرشته نبود ـ اين را برای اين نمی گويم که از مامون دفاع کنم يا مامون چنان . مامون ھم مانند سائر انسان ھا انسانی بود

ر سود و زيان اجتماعی يافتن انسانی که د. مھم است که بايد در ھر بحث به وی پرداخته شود؛ سرشت انسان چنين است

ـ سياسی خود خداگونه عمل کند، جانب حق و نصفت و معدلت را بگيرد و از نفع خود بگذرد، به عقيدۀ من امری است 

  . محال

تحليل و تحقيق و قضاوت ما ھم بايد من حيث اصل . برخورد دو مرجع در يک مورد خاص استۀ در بحث من مقايس

رای تحليل و شناخت يک افغان، به طور مثال، بايد خلق و خو و پندار و رفتار و ب. علمی درھمان حدود باقی بماند

عادات و منش يک افغان را مورد مداقه قرار داد، نه اخالق و شخصيت و طرز تفکر يک پاکستانی يا ھندی و عرب و 

  . تاتار را

رفته ... يای ميانه و سوريه به روم ودين عيسويت از درون فرھنگ جامعۀ اروپا بيرون نيامده از آس: "نوشته می کنيد

  ." است

فکر می کنم اين . ؟ خاستگاه ھر دو يک منطقه است!لطف کرده به من بگوئيد که دين اسالم از کجا بيرون آمده است

  .استدالل که چون دين عيسويت از شرق ميانه سر برآورده است آغشته با جھالت و جور و جفا بوده چندان قوی نباشد

ی را بر اروپايی ھا تحميل يروحانيت غربی نمی توانست آن تفکر دينی و استبداد آسيا: "... کالم باال می نويسيددر ادامۀ 

   پورتال- نقل قول ويراستاری نشده  -."نمايد

ببينيد؛ در زمانی که ما از آن حرف می زنيم خود رأئی و خود سری کليسا، خشونت کليسا، ثروت کليسا و باالخره نفوذ 

 کليسا آن قدر بود که شاھان مقتدر اروپا در زمستان ھا، روز ھائی که برف ھمه جا را پوشانده بود و سردی و قدرت

ھوا حتا استخوان را می سوزاند در گل و الی در کنار اسب پاپ زانو بر زمين می زدند تا پاپ پا بر پشت آن ھا گذاشته 

بی رھبر کليسای کاتوليک حاکميت سياسی را نيز به دست وری روم غرتبعد از سقوط امپرا. بر اسب خويش سوار شود

  :لمانی که به شکل آزاد ترجمه شده است، توجه کنيدابه اين برش از درس تاريخ به زبان . گرفت

  

Short Schulgeschichten   

 Die Macht der Kirche und der Papst im Mittelalter 

In der Werbung 768 Karl der Große (Karl der Große) wurde König der Franken, ein Stamm 

in Nordfrankreich. Im 30 er Jahren des Krieges eroberte ein riesiges Reich, Abdeckung 

modernen Frankreich, Belgien, Holland und große Teile von Italien, Spanien, Deutschland 

und Österreich. Er mochte zu denken, dass er ein zweites römische Reich geschaffen hatte,, 

außer dass es nun Hl (Christian) anstelle von Heiden, wie es in der Vergangenheit gewesen.   

Wann wurde er in AD Heiligen Roan Kaiser gekrönt 800, anstatt die Krone auf seinen Kopf 

setzen, wie es der Brauch unter seinem Volk, er bat den Papst, ihn in Rom krönen. Das war 

ein sehr wichtiger Schritt: Karl der Große, der mächtigste Mann in Europa, und vielleicht in 

der Welt zu der Zeit, in der Tat gesagt hatte, dass der Papst über ihm war, und im nächsten 

nur Gott. 
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Für mehr als 800 Jahre war der Papst die mächtigste Person in Europa. Er beherrschte nicht 

nur die Kirche, sondern auch die Politik aller Länder Ein großer Papst könnte für die 

Menschen des Kontinents viel Gutes tun, indem diese Könige und Adlige Kontrolle, die ihre 

Macht missbraucht und waren grausam zu den Menschen. 

  تاريخ مختصر درسی"

  قدرت کليسا و پاپ در قرون وسطی

 ساله قلمرو ٣٠او در جنگ ھای . پادشاه فرانک، قبيله ای در شمال فرانسه، شد) شارلمانی(  کارل کبير ٧۶٨در 

لمان و اتريش می شد، فتح الند و بخش ھای بزرگی از ايتاليا، اسپانيا، ا، ھجيم امروزی، بلۀوسيعی را که شامل فرانس

  .فکر می کرد امپراتوری روم دوم را مانند گذشته فارغ از بت پرستی ايجاد کرده است.  ودنم

و به جای اين که خودش، آن گونه که در ميان قبيلۀ شان معمول بود، تاج را به سر بگذارد، گذاشت پاپ به عنوان امر 

ًايد در جھان در زمان خود، عمال بيان کارل کبير، که قوی ترين مرد در اروپا، ش. بسيار مھم تاج را به سرش بنھد

  .داشت که پاپ باالتر از او قرار دارد، و پائين تر از خدا

او نه تنھا قدرت کليسا را در دست داشت، که سياست . برای بيشتر از ھشت صد سال پاپ قوی ترين فرد در اروپا بود

 در قلمرو ھای تدر، به نظر پاپ، می توانستيک پاپ مق. تمام سرزمين ھای اروپائی را نيز به دست خود گرفته بود

استفاده می وءرد و بزرگ اروپائی که با مردم به شکل ھول انگيز بر خورد می کردند و از قدرت خويش سحاکمان خ

      ". نمودند، کار ھای خوبی برای اروپا انجام بدھد

 چندين کيلومتر پيش پيش اسب پاپ حرکت ًيکی از ھمين شاھان، اسمش فعال به خاطرم نيست، قيضۀ اسب پاپ را گرفته

  . می کند تا پاپ به منزل می رسيد

ند، مردم با چه قدرتی می توانستند در او قدرت در برابر کليسا چنين عاجز" ال و لشکر"بلی؛ وقتی شاھان با آن ھمه 

لمان، که از امقابل کليسا ايستاده شوند؟ يادم نيست که کدام يک از شاھان بود، و در کدام يک از قلمرو ھای آن زمان 

خود ) شايد ھم تغيير قيافه(را محرمانه فرار داد و لوتر ھم با مشکالت زياد و تغيير لباس " مارتين لوتر"ترس تنبيه پاپ 

را به محلی رساند و دور از انظار مردم يکی ـ دو ماه در خفاء به سر برد تا بعد از قرار و مداری با کليسا زمينۀ خروج 

  . مصون وی فراھم شد

فراموش نبايد کرد که اين زمان آخرين سال ھای قرون وسطی بود؛ و از جانبی لوتر ھم انسانی نبود که از پشتيبانی 

  . مردم بی بھره بوده باشد

حال شما خود قياس کنيد که وقتی چنين انسان ھائی از ترس کليسا و پاپ مجبور به مخفی شدن می شوند، مردم عادی و 

  ! و فقير چه حالی بايد داشته باشندو بی پناهبدبخت 

 در آن من عرض کردم که تأکيد بر اختيار انسان. يدی کنم مطلب را معکوس متوجه شده ادر ارتباط با نکتۀ پنجم، فکر م

  . دوره در برخی از مھم ترين سرزمين ھای اسالمی، امر نيکوئی بود که به انسان آزادی بيشتری مھيا می کرد

به صورت کاذب زير نام " در آن وقت که به قول شما قوجود اين گونه تفکر در شر. درغرب چنين امری وجود نداشت

به فکر قاصر من، با " ار فکری و استثمار جسمی می کردندخدا در آسمان ھفتم مردم را با ھزار چال و نيرنگ استعم

  .ھمه کمی ھا و کاستی ھا قابل تحسين است

با اين مفکورۀ شما که برخی از افغانان جرأت گفتن يک سری مسائل را ندارند، نظر من اين است که ھم جرأت گفتن آن 

يا به ماديات و يک سلسله مطالب ديگر . می کنندرا ندارند و ھم در برابر خود و مردم و خدای خود احساس مسؤوليت ن
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آن قدر اھميت می دھند که سود خود را در آن می بينند که در برخی موارد سکوت اختيار کنند، يا پلۀ سود و زيان فردی 

  .ًمن با تأثر و تشويش شما در اين زمينه خود را کامال سھيم می دانم. و سمتی و قومی خويش را مد نظر بگيرند

  :"آرامش دوستدار"ما در مورد و ا

ـ کسانی که با ھر سخن و ھر مسأله با منتھای امانت داری و ١: من ھمسايگان ايرانی ما را به چھار دسته تقسيم می کنم

مسؤوليت وجدانی و انسانی بر می خورند و ھر آن چه را که باشد، خواه به خود شان ارتباط بگيرد يا به ديگران، ھمان 

ًمن، شخصا اين گونه انسان ھا را دوست دارم و به اين سنخ از انسان . بر زبان می آورند و می نويسندگونه که ھست، 

اين گونه انسان ھا، نا گفته نماند که، به ھر کشور و ملتی که  تعلق . ھا سخت احترام دارم و ھميشه احترام خواھم داشت

ھر ھنر : "که ھمه خوبی ھا را در خود می بينند و به گفته ایـ کسانی ٢. داشته باشند قابل دوست داشتن و احترام ھستند

 نيز شامل آن است، سخت و به شکل بسيار تعصب آميز "آرامش دوستدار"اين گروه، که ... و!" نزد آنان است و بس

چ ـ کسانی که ھمه خوبی ھای ھستی را در اسالم و عرب می بينند و غير از آن ھي٣. دشمن اسالم و دشمن عرب ھستند

ـ کسانی که دارای مخلوطی ۴و . چيزی را حتا ھويت انسانی ـ ملی، و کارھای فرھنگی ـ تاريخی خود را نيز نمی بينند

  .از افکار دسته ھای دوم و سوم ھستند

 ابن سينا، کار ھای او و در بارۀ تمدن اسالمی ۀفرانسوی در بار ـ henry cobinـ " ھنری کوبن"شما به کتابی که 

مراجعه کنيد و ببييد که مردمان ديگر، محققان مسؤول و بی طرف و راستين چگونه با مسائل بر می نوشته است، 

  ! خورند

اين اسالم شناس، شرق شناس و دانشمند را از آن جھت از ميان صد ھا دانشمند و تاريخ نگار و شرق شناس و اسالم 

رانسوی نوشته شده است و شما که سال ھاست در شناس غربی انتخاب کردم که فرانسوی ھستند و کتب شان به زبان ف

فرانسه زندگی می کنيد، فرانسوی می دانيد و می توانيد از آن استفاده کنيد و می توانيد آن را با نظرياتی که آرامش 

نش دوستدار پيرامون اسالم و مسلمانان ارائه می کند، مقايسه کنيد و بعد از درک حقايق، که تنھا در حيطۀ صالحيت و دا

  !  قرار ندارد، از نو برخی از نظريات تان را طبقه بندی کنيد، اگر الزم دانستيد"آرامش دوستدار"آقای 

" خدای بردی"در مورد کسانی که آزادی ھا را سلب می کنند يا سلب کرده اند و به قول شما محترم حتا حق و فرصت 

  .  و امثالھم صد در صد موافقم"سياف"گفتن را ھم به مردم نمی دھند، ھمچنان در مورد ادعای 

 بايد اين نکته را بداند که مجاھد انسان برتر و بندۀ خاص خدا است، به شرطی که خاص از برای "سياف"به فکر من 

  ... خدا جھاد کرده باشد و نه از برای چوکی و مقام و نام و پول و ثروت و

ريافت کند، نه تنھا انسان دد ـ به انتظار اين که پاداشی را دار... کسی که جھاد کرده و امروز دعوای کرسی و مقام و

اين ھا معامله گرانی ھستند که در مقابل به اصطالح جھاد . برتر نيست که در زمرۀ بندگان خاص خدا ھم قرار نمی گيرد

  .شان ھم از خدا اميد پاداش دارند و ھم از مردم

ر الھيات و رھبر يکی از احزاب اسالمی می خواند و رابطۀ  فراموش کرده است، با آن که خود را پروفيسور د"سياف"

را مسلمانان از قرآن گرفته اند؛ که در چندين صد " جھاد فی سبيل هللا"بسيار نزديک با آل سعود دارد، که اصطالح 

  : سورۀ توبه آن را واجب ساخته است١١١آيت، از جمله در آيت 

َإن هللا اشترى من المؤمنين" َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ ّ َّ ِ أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة يقاتلون فی سبيل هللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فی التوراة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َّ ًَّّ ْ َ ُ َ ََ َ َ ًَ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َّ ِ ِ ُِ َّ َ َ َْ ْ ُ

ِواإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعھده من هللا فاستبشروا ببيعکم الذی  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ِ ُبايعتم به وذلک ھو الفوز العظيم؛ در حقيقتِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ َ ُْ َ َ َُ ِ  خدا از  ْ

جنگند و  که در راه خدا می  که بھشت براى آنان باشد خريده است ھمان کسانى  اين ] بھاى[مؤمنان جان و مال شان را به 
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 عھده اوست و چه کسى از خدا به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر به] اين[شوند   کشند و کشته می   می 

  ".ايد شادمان باشيد و اين ھمان کاميابى بزرگ است   اى که با او کرده  عھد خويش وفادارتر است پس به اين معامله

 ھا بايد پرسيده شود که شما ھا اين معامله را با خدا و از برای بھشت نموده ايد، يا با مردم و برای گرفتند "سياف"از 

  !!ائر پاداش ھاکرسی؛ و س

به کشور ما . در آخر گفتن اين نکته را ضروری می دانم که من به اصل و قاعده اشاره می کنم و شما به فرع و استثناء

ه، در ھر شھر و در ھر کوی و برزن، در ھر محله، در ھر دتنيلی مردم را در ھر . و به حال زار مردم آن نگاه کنيد

  ! کوه و کمر مشاھده خواھيد کرد

 صاحب محترم و بی نھايت "بارز"من قدر ھر گلی را در جای خودش می دانم، اما با يک گل بھار نمی شود، جناب 

  !عزيز

 .شما زنده و سالمت باشيد ـ با فاميل نجيب و محترم؛ تا صحبت ديگر
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