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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی 

    
  ٢٠٠٩ جنوری ٢٨

  !نويسندۀ گرانقدر افغان، جناب احمد طارق فيض
گسيل " غانستانآفغانستان آزاد ــ آزاد اف"ۀ ارزندۀ خود را جهت نشر به پورتال مقالممنونيم که 
مقدم گفته و مقالۀ تان را زينت بخش  که تشريف آوری شما را به پورتال خير در حالي. کرده ايد
  . ميسازيم، آرزومنديم که همکاری خود را با ما ادامه بدهيد، ٢٠٠٩ جنوری ٢٩ ، فرداصفحۀ

  . باشيدازموفق و سرفر
    با تقديم محبت                   

 AA-AAپورتال                 
  
  

  احمد طارق فيض
  ٢٠٠٩ جنوری ٢٨
  

  حــرکت بسوی وحــدت
  اين ملت توحــــيد که از يک شجرند
  و ز فيض بهار يک چمن جلوه گرند
  دادند به خلق درس يکرنگـی و خود
  چون مرغ قفس در شکـــن يکدگرند

  

باشد اما با وجودی که وحدت و همبستگی ضرورت مبرم و حياتی مردم ستمديده و دردمند افغان مي
باز هم بعضی نفرت دارند، بعضی دل گير هستند و قشری هم گاليه و شکايات دارند از گوينده و 

مردم ". دزد هم ميگويد دزد و صاحب خانه هم ميگويد دزد"اصطالح وحدت و همبستگی، چرا که 
ده است ما که بزرگترين سرمايه و دولت شان به يغما و تاراج برده ش) بی وسيلۀ (بسمظلوم و بی 

آنها هم با صدای خفه شده وحدت و هم صفی تقاضا و خواهش دارند و آن فرزندان ناخلف، دشمنان 
وحدت و همبستگی، بيگانه با ارزشهای جامعه و طاغوت صفتان طوغيانگر عليه عقيده و باور مردم 

  . دليل نيستپس نفرت، دلگيری، گاليه و شکايات شما هم بی. هم کاذبانه وحدت گفته گلو پاره ميکند
شايد نزد بعضی وحدت و همبستگی در حد مقولۀ جذاب مطرح باشد، و شايد هم اتحاد و وحدت 
صرف مبدل به شعار سياسی و ورد کالم سياسيون و دولتمردان باشد، اما باور کنيد وحدت و 

عی همبستگی در نزد مردم و ملت فقير افغان يکی از باارزش ترين و پربها ترين ارزش های اجتما
با وجودی که ما در جامعۀ خود وحدت و همبستگی را . و حالل اکثر مشکالت جامعه تلقی ميشود

تجربه نميکنيم، اما تک تک از افراد جامعه آروزی داشتن اين نعمت را دارند و با پوست و جان 
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خود دقيقه شماری دارند لحظه ای را که اين ملت يکبار ديگر با صدا و مشت واحد اتخاذ موقف 
مشترک نموده از غنای فرهنگی و ارزشهای اعتقادی و اجتماعی شان مشترکًا دفاع کنند و جهت 
رشد آگاهی دينی و باال بردن غنای اجتماعی و بيشتر نهادينه نمودن ارزشهای اخالقی کار و پيکار 

  .نمايند
  

      رهی غير از ره وحدت نپوئيدغبار کينه را از دل بشوئيد   
  

وحدت سايه انداز است و يا نيست، يعنی حالت سوم وجود ندارد که ما هم وحدت و در يک جامعه يا 
پس اگر جامعه متنعم از نعمت و پديدۀ وحدت است  در آن . هم نفاق ملی را يکجا تجربه نمائيم

صورت يک روند محسوس، سالم و سازنده در جامعه به حرکت می آيد؛ اخالق اجتماعی 
ری و همدردی و سوختن در درد ديگران اين خلق پسنديدۀ موجوديتش احساس ميشود؛ همکا

و آن زمان برای افغان بدخشی برداشت ناله و فغان طفلکان سنگين اجتماعی همه شمول ميگردد 
هلمند و عزيز آباد هرات امر محال می باشد و آن افغان مزاری و سمنگانی حاضر و آماده خواهد 

 کرد که آن طفلک افغان خوستی در دهن سگ امريکايی شد تا جان بدهد اما هيچگاه تحمل نخواهد
 در پهلوی اخالق احسن اجتماعی ذهنيت های سالم و روبرشد چون فقر .جان بجان آفرين بدهد

  .زدايی، بيگانه زدايی، آينده نگری، خرافه زاديی و غيره به کثرت در جامعه توليد و واريز ميشوند
، بی ثبات، آسيب پذير و لجنزاری است که افراد آن اما جامعۀ محروم از وحدت يک جامعۀ ضعيف

شکار هر نوع انديشه ها و باور ها شده، وجوهات مشترک فی مابين مردم بيشترين آسيب و اضرار 
را متحمل ميشود، ملت در درون خود به کتله های خرد و کوچک منقسم ميگردند، هر کدام برای 

تاثير نفاق ملی بر حکومت داری تا . کننداحقاق حقوق شان تقاضا های حقوقی را مطرح مي
سرحديست که ذهنيت حکومت ملی، معيارهائی چون اهليت، سليقه ، رشد، اخالق، کار شناسی، کار 

همه اش زير سؤال ميرود و در عوض تقاضای ساختن حکومت ترکيبی بر اساس .... فرمائی وغيره
و اين . اکثريت و اقليت مطرح ميگرددنفوس اقوام  يعنی همان ذهنيت و فرضيۀ دگم و تاريک چون 

ذهنيتی است که بجز در جامعۀ بسته، تاريک، عقبگرا و سقوط کرده کار برد و قابليت تطبيق را 
همچنان از فراورده های همچون يک فضاء اين هم است که ديگر هيچ نورستانی، ترکمن، . ندارد

ون حق آنها در حکومت از يک الی ازبک و ديگر اقليت ها آرزوی رئيس جمهور شدن را نميکنند چ
  .دردا که امروز خانۀ ما شکار معضالت فوق شده است. دو وزارت بيشتر نميرسد

  

  مسلمان فاقه مست و ژنده پوش است          ز کارش جبـرئيل اندر خروش است
  بيا نقش دگــــــــــــــــــر ملت بريزيم          که اين ملت جهان را بار دوش است

  

 مضحک و همزمان درد آور اينکه تمام فاجعه آفرينی ها تحت عنوان اسالم عزيز انجام می يابد نقطۀ
و طوری نشان داده ميشود گويا مقصر تمام اين فاجعه آفرينيها، رکود، عقب افتادگی و دگم گرايی ها 

 کينه، در حالی که اسالم از تک تک اعمال اينها اعالن بيزاری نموده و نفاق،. اسالم عزيز است
در . بغض، راه اندازی حرکت های قوم گرايانه و يا هر انديشۀ پليد ديگر همه را جرم می پندارد

پروردگار عالم در قرآن تک تک از مسلمانان و دينداران . اسالم ذهنيت اکثريت و اقليت مردود است
 داشته باشند، را مسؤول قرار ميدهد تا کار و مسؤوليت را بدوش کسانی که اهليت و تقوای بيشتر

خوب حال اين فرد هر کسی و يا به هر قومی که تعلق داشته باشد مهم نيست، بلکه آنچه مهم . بسپارند
حضرت ابوذر رضی . است، مسؤوليت من مسلمان يعنی سپردن کار و مسؤوليت به اهلش می باشد

از مقامها و مسؤوليت اهللا عنه هنگامی که از پيامبر صلی اهللا عليه و سلم خواست تا او را در يکی 
همانا تو ناتوانی و آن ! ای اباذر: های بزرگ بگمارد، آن حضرت صلی اهللا عليه و سلم فرمودند
مگر کسيکه آن را به حقش گرفته و . امانت است و نتيجۀ آن در روز قيامت خواری و پشيمانی است

  )رواه مسلم. (واجبی را که در ين مورد بردوش اوست بجای آورد
در حجت الودا پيامبراکرم صلی اهللا عليه و سلم مسلمين را مخاطب قرار داده فرمودند اگر همچنان 

  . زعيم و قاعد شما سياه پوست که سرش بمانند دانۀ کشمش هم باشد از آن اطاعت و فرمان ببريد
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حال برای داشتن ملت واحد و کاشانه و جامعۀ سالم، جامعه ای که بستر خوب برای  اتباع و سر 
نانش باشد، جامعه ای که اميد و ذهنيت و جهت سازنده دهد مردم را و جامعه ای که رشادت نشي

  داشته باشد و مردم را در خود رشد بدهد چه اقدامات مقدماتی را روی دست بگيريم؟ 
باوجوديکه اين موضوع نياز بشرح مفصل دارد اما اکنون اگر ما دست به اقدام انجام چند عملی 

مکان انجام آنها وجود دارد و هم ما ميتوانيم چه بشکل فردی و يا گروهی آنها را انجام بزنيم  که هم ا
ديگر بنده تصور ميکنم انقالب بزرگتر از انقالب کارگر را ما در محيط جامعۀ خود خواهيم . بدهيم
  .آورد

  

  :ــ  تعصب زدايی ١
 کشاند آن تعصب نداشتن و  اولين قدم که انسان را بسوی وحدت صف، هم دلی، اخوت و برابری می

ما ضرورت به جامعۀ تعصب زدا داريم، ما نياز به انسانهای تعصب زدا و انتی . تعصب زدايی است
مسؤوليت ما در قبال جامعه و افراد آن عين مسؤوليت و وظيفۀ انتی ويرس در . تعصب داريم
د ساختن و بسته نمودن در ها و راه های کمپيوتر بروی مسؤوليت انتی ويرس مسدو. کمپيوتر است

اگر ويرس زيرکانه سرحدات . ويرس می باشد و کمپيوتر را حفاظت ميکند تا آسيب به آن نرسد
کمپيوتر را عبور کند، انتی ويرس در آن واحد آن ويرس را شناسائی نموده آنرا بی تاثير و قرنتين 

  .آن سلب ميکنداش کرده و صالحيت تحرک و رشد را از 
به همين شکل هر فرد در جامعه رول تعصب زداگرايانه و انتی ويرس گونه بايد داشته باشد و هر 
گونه انديشه، ايده و مفکوره های خرافاتی، نفاق انداز، ضد وحدت و همبستگی و کشنده را شناسائی 

  .نموده بدون وقفه آن ها را سلب رشد، تحرک و قرنتين شان کنيد
  

  :اسائی افراد و گروه های مرتجع و خائين به وحدت ملت شن ــ ٢
هدف از شناسائی آنها نه .  قدم دوم برای داشتن جامعۀ سالم و ملت واحد شناسائی دشمنان آن است

ضيق نمودن جامعه باالی شان است و نه هم بخاک و خون کشاندن شان، بلکه هدف مطالعه نمودن 
استفادۀ شان، پی بردن بر ماهيت کار و پيکار شان، شناسايی عمق افکار آنها؛ شناسائی ابزار مورد 

نقاط مورد حمالت اينها، انگيزه يابی، شناختاندن خود اينها برای ملت و در نهايت آمادگی فکری 
گرفتن برای مبارزه با اين دشمنان وحدت و همبستگی و بيگانه با ارزشها و باورهای جامعه می 

ا شناسائی کفايت نميکند بلکه داخل اقدام بايد شد و بشکل دقيق و همه چنانکه گفته آمديم، تنه. باشد
  .پسند اين فکار مزمن و مريض را چه در محيط خانواده و چه هم در محيط اجتماع خنثی و نقد کرد

  

  : مبارزه عليه طبقه دولتمردان ــ٣
  : حد اقل از روند سه دهۀ اخير کشور و نتايج آن دو درس عمده بايد گرفت

قدرتمند دين ندارد، مذهب . اوًال اينکه هيچگاه نبايد باالی طبقۀ قدرتمندان و دولتمردان اعتماد کردــ 
همه ... ندارد، در نزدشان هيچگونه معيار اخالقی مطرح نيست، بلکه دين، مذهب، معيار اخالقی و 

و برای ابقای يعنی يک قدرتمند بيشتر قدرت پرست است تا خدا پرست، ا. نزد ايشان قدرت می باشد
قدرت خود کار ميکند تا رضای خدا و او برای اصول و يا ابقای قدرت از هرنوع ابزار استفاده 

چنانچه آقای چکری در استديوم کابل بعد از هر دو کلمه حرف . ميکند خواه آن دين باشد و يا هم ملت
برنامۀ تلويزيونی  و در را سر ميداد و زمانی که برايشان در ) اهللا اکبر(عبدالرشيد دوستم نعرۀ 

ميگفتم؛ يعنی خداوند بزرگ است نه ) اهللا اکبر(حضور همگان ياد آوری شد، گفتند بخاطری 
همچنان سند . و نمونۀ ديگر جبهه ملی  تشکيل يافته از عناصر باخدا و بی خداست. عبدالرشيد دوستم

 رسيد و امروز بعد از تسليمی ناموس ملت و حريم در بن بدست همين طبقۀ قدرت طلب به امضاء
هفت سال همه جهانيان بالخصوص ملت تسليم شده بدست امريکا، پيامد های شوم آن را بهتر و 

امروز برای هيچکس پت و پنهان نيست اگر سياسيون ميخواهند به اريکه قدرت .  خوبتر درک ميکند
يعنی يک دولتمرد قبال . کنندبرسد بايد باالی ارزشهای جامعه و ملت مظلوم افغان با بيگانگان معامله 

بپذيرد که خواسته بيگانگان را بيشتر ارزش و اولويت ميدهد تا خواسته های ملت زير پا شده افغان 
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بناًء به  هيچ . و  بعدًا منحيث مجريان خواسته ها و تقاضای بيگانه بر منصب های دولتی ميرسند
لکه همواره عليه اينها مبارزۀ پيگير نمود، عنوان نبايد باالی زورمندان و دولتمردان اعتماد کرد ب

و همچنان . چون اينها معامله گرند، استقالل ندارند پس ناگزير برای حصول قدرت سازش کنند
باورمند به وحدت و هم صفی ملت نيستند، بلکه بيشتر بقای خود را در نقاق ملت احساس ميکنند تا 

  .وحدت ملت
  

  :ت اشغالگر  تجربه وحدت ُمحال است در موجودي-٤
ما .  درس دوم را که بايد حداقل از روند سه دهۀ اخير گرفت آن اضرار مهلک اشغال می باشد

يعنی تا . هيچگاهی نميتوانيم وحدت و همبستگی را در جامعه و فضای اشغال شده تجربه کنيم
 صفی زمانيکه اشغالگر وجود خارجی داشته باشد، هيچگاه نخواهد گذاشت تا ما صاحب وحدت و هم

از طرف ديگر وحدت ملی تجربه ايست که جوامع باز، مستقر بر حمايت مردم، مستقل و . شويم
صاحب حکومت طبق اراده و خواست مردم  ميتوانند آنرا تجربه کنند، نه جوامع اشغال شده و در 

شود که اگر ما نگاه مختصر به دو قرن اخير جهان و يا استعمار بياندازيم، مشاهده مي.  خدمت بيگانه
نفاق بی "کامياب ترين فرضيۀ انگليسها در مستعمره  سازی ممالک آسيائی و افريقائی همان فرضيۀ 

عين پاليسی را امروز اشغالگران در افغانستان تعقيب ميدارند و ميخواهند . ، بود"انداز حکومت کن
نفاق (نها اگر سياست برای اي. توقع ماهم با کمال احترام، احمقانه است. ملت را پارچه پارچه کنند

ابزاری خوب برای دوام و بقايشان در افغانستان اشغالی باشد، چرا آن سياست ) بيانداز حکومت کن
پس . را به پيش نگيرند؛ بالخصوص که برخورد غربيان با هر پديده، برخورد علمی است نه اخالقی

گرش سقوط، چنانچه داده يکيش تو را صعود ميدهد و دي. دو انتخاب داری؛ يا وحدت و يا اشغال
  .است

اين نکات عملی بود، بنده طوری تصور ميکنم با انجام دادن آنها ما ان شاءاهللا به سرحدات وحدت 
از آنجا که وحدت کسب ميشود، پس نياز به ارادۀ کسب آن ديده ميشود ، تا ما اراده . خواهيم رسيد

اضر گرديم تا ارزشهای پائين تر از همچنان ح. کنيم برای کسب وحدت و عمًال داخل اقدام شويم
  .وحدت را در راه حصول وحدت قربان کنيم

  
  : کلمه مختصر به همه افغانان عزيزدر خيرا چند

نعمت خداوند را برخود بياد بياوريد، آنگاه که دشمن يکديگر بوديد و او ميان دلهای شما الفت ايجاد 
  )يمقرآن کر. (کرد و با اين نعمت او برادر يکديگر شديد

) رض(سلمان فارسی ) رض(، بالل حبشی )رض(اسالم عزيز در اولين روزگارش صهيب رومی 
تبعيض و . در آغوش کشيد" الاله االاهللا محمد رسول اهللا"را زير پرچم  ) رض(و ابوبکر عربی 

را خاتمه داد و نور اسالم در هر خانه، قبيله، دهکده و .... تعصب قوم، نژاد، رنگ، وطن، قبيله و 
  :پيامبر بزرگ اسالم صلی اهللا عليه و سلم فرمودند. شهر درخشيد

آنکه دعوت به عصبيت نمايد از ما نيست و آنکه بر عصبيت بجنگد از ما نيست و آنکه بر « 
  ».عصبيت بميرد از ما نيست

  .ينگونه کاسۀ نژاد پرستی با تمام اقسام و انواعش فرو ريخته و از هم پاشيد بد
  )اسالم و نژاد پرستی                                                            (                 

  
  رک نسب کنــــــمسلمان زاده ای، ت        تو ای کودک منش، خود را ادب کن 

  
مسلمان برادر مسلمان است، بر او ستم نمی « : همچنان پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و سلم ميفرمايد

و کينه نورزيد و رقابت !!!  ضعيفش نميگرداند، نسبت به يکديگر حسادت نکنيدکند و خوار و
  ».بندگان خدا و برادر هم باشيد!!! ننمايد
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خداوند در قرآن و چراغ راه مومنان تذکر داده است که مسلمان در پيشبرد کارها و اوامر نيک 
اشتن جامعۀ مستقل، آزاد، عدالت پس ما مسلمانها بايد در د. معاون و همکار برادر مسلمان خود است

  .گستر و داشتن بستر مناسب برای رشد نسل های آينده، مخلصانه کار و پيکار بايد کنيم
  : در اخير؛ رسول مقبول صلی اهللا عليه و سلم چقدر زيبا ميفرمايد

  

  ».ش نميتواند او را سبقت دهدبکسيکه عملش او را عقب بياندازد، نس« 
  

  با احترام 
   فيضاحمد طارق

  
  

 


