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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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ذبیح هللا خوگیاڼی

وفاداری و نفرت
در کشور عزیز ما وفاداری ،راستی و حمایت واقعی مشکل کالن است که ملت بزرگ افغان و کافه شریف این کشور
از فقدان آن مشکالت فراوان را متحمل شده است .نفرت و بد بینی از جانب دی گر جاه نشین وفاداری و هم پذیری
شده و مشکالت هموطنان ما را به بار ها اضافه تر ساخته است .دستان خارجی و دشمنان وطن ،بر آتش نفاق و
نفرت در کشور ما و شما تیل فرقه بندی میچکانند و هر دو جانب فرقه های فکری و نظری ،سیاسی و اجتماعی را
یا از طریق مالی و یا از نگاه بازار یابی کمک میکنند .؛تفرقه بینداز و حکومت کن؛ گفته سابق انگلیس بود ،ولی
عمالً حال در جامعه افغانستان پیاده شده و در حال استعمال است .به این جهت میخواهم نگاه بر این فرضیه ها داشته
باشم.
وفاداری :یک امر بسیار مهم در انکشاف مفکوره های سیاسی ،علمی،عقیدوی و پالنهای که بر جامعه اثر گذاشته
میتواند است.وفاداری همچنان یک چیزی است که آنرا باید از آن خود کرد ،در حالی که به آسانی و به سهولت هم
از خود شده نمی تواند .به این معنی که اگر میخواهید وفاداران فراوان در بخش هدف و پالن که در سر و یا زیر
دست دارید داشته باشید ،وفاداری را باید از آن خود کرد و در پی آن باید کوشید .وفاداری حد و سرحد دارد ،حین
درخواست وفاداری از اشخاص و گ روه های متعدد ،این را باید تشریح و توضیح دهید که وفاداری تا چی حدی از
ایشان خواستار هستید .متوجه باشید که در حال حاضر ،ما نهضت ها ،احزاب و یا فرقه های سیاسی و مفکوروی
داریم که عده بسیار کم اعضای آن فرقه ها از نقطه نظر وفاداری و هوا داری ،مربوط به این و آن فرقه شده اند.
مثال از یک شخص مجاهد به یادم آمد که در یک محفل صحبت میکرد از زمان جهاد و گفت :روزی در نبرد با اردو
اسبق افغانستان در دوران داکتر نجیب ،حین جنگ یک عسکر را اسیر گرفتیم ،من چون قومندان جبهه بودم از عسکر
پرسیدم که چرا با این حکومت کار میکنی و بر ضد برادران مسلمان و مجاهدت میجنگی؟ شخص در جواب سوالم
گفت :وهللا بیچاره و بی روزگار هستم اینها معاش خوب میدهند بخاطر نفقه اوالد ها و فامیلم با ایشان کار میکنم.
شخص افزود :من در جوابش گفتم ،من همین حاال تو را میبخشم برو به خانه خود ،آیا باز هم با اردوی ملی کار
میکنی و یا تفنگ به زمین خواهی ماند؟ عسکر د جواب می گوید:مجاهد صاحب مدت  ۴-۳ماه میشود که معاشم را
نگرفته ام ما بعد ماش  ۵ماهه ام را گرفته دوباره باز نزد شان نمی روم؛ .مقصد از قصه این بود که وفاداری و
هواداری از تنظیم ها و فرقه ها از صرف داشتن کار حویت از یک حزب کفایت نمی کند.
یاد آور باید شوم که ایمانداری و وفاداری در بین خود هم فرق دارند ،ایمانداری آن وفاداریی را گفته میشود که شخص
به اساس عقید ه که بر فرضیه یا مفکوره دارد عمل کند ،در حالی که وفاداری به اساس تجربه و عکس العمل در
مقابل یک کار کرد به دست میآید و وفادار از خاطر چیزی که دیده یا چیزی که بر اوعمالً گذشته وفاداری بر آن را
اختیار کرده است.
راستی و صداقت از طرف دیگر به این معنی است که با در نظر داشت حدود اخالقی و سرحد پذیرش مفکوروی،
شخص در هر حالت و در هر زمان از واقعیت و راستی طرفداری کند و راست و واقعیت را بیآن کند .فرق بین
صداقت و راستی به نوبه خود این است که شخص صادق با نفس خویش راستکار و راستگو میباشد ،به این معنی که
هیچ وقت هیچ کار و گفتار را از نمی کند که با کردن و یا گفتار آن به شخصیت ،سنگر و یا همفکران و هم نوعان
خود مشکل ایجاد کند.
با تشریح و تعریف وفاداری ،راستی و صداقت و فرق بین راستی و صداقت  ،وفاداری و ایمان داری ،به این سخن
میرسیم که راستی و صداقت باید از وفاداری در رتبه باالتر قرار داده شود ،اگر وفاداری را از صداقت و راستکاری
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باالتر قرار دهیم این خود میتواند مشکل بزر گی را به میآن آورد به این معنی که اشخاص که راستی و صداقت را
از آن خود نکرده باشند ،وفاداری و پیروی ایشان از شما قابل اعتبار نباید باشد.
از جانب دیگر نفرت کلمه منفی است که نا خوشی و نارضایتی عمیق را نشانده میباشد .نفرت میتواند در مقابل یک
شخص ،گروپ و یا مفکوره ها باشد .نفرت با قهر و عصبانیت همدست میباشد و در موجودیت نفرت مغز انسان به
شکل آزادنه فکر کرده نمی تواند چرا که ارمونهای قهر و غصه در خون انسان در کنترول میباشد .در یکی از نوشته
های قبلم به این اشاره کرده بودم ،باز هم یاد آوار میشوم که برای توقف دادن نفرت باید نکات ذیل را در نظر داشت
و عملی کرد:
 احساسات و مفکوره های خود را سخنگو شوید و در دل و دماغ خود احساسات خود را پنهان نکنید در صورت موجودیت میآنجی بین طرفین سخن و گفت گو باید صورت بگیرد بخشش و معاف کردن را بیآموزید در مورد یک دیگر از غیبت و سخن چینی خود داری کنید بر آن موارد دقت کنید که شما را خوش و راضی ساخته میتواند -حوصله داشته باشید چون این پروسه ممکن وقت را در بر بگیرد
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