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 ؟…تفرقه قرن نیم از بعد
 

نانی که با استفاده ا زجو حاکم و بعد از استفاده از این نام و آن نام به تعبیر حضرت سنایی عزنوی مانند شکم حامله 
شکم چارسو کرده اند خانه خریدند و ملک و باغ اساس نهادند به زعم خود به مرام رسیدند. از همین جهت یکی از 

ادی خود منکر است و دیگری از انتساب خود به حزب خود فقط وقتی منافع و مواقف انتساب خود به یک حزب جه
سیاسی شان با مخاطر مواجه شد باز صدای جهاد و مجاهد را بلند میکنند و وقتی به مرام رسیدند همان قصه 

ست، به یادش آمد معروف میشود که کدام کس در کدام درخت بسیار بلند باال شده بود که هنر پایین شدنش را نمیدان
باالی پیر صدا کرد که اگر در پایین شدن از درخت کمکم کردی، بنام خدا و به ارواحت یک کرایی حلو خیرات 

 میکنم؛ اما وقتی از درخت پایین شد گفت قربانت شوم پیر، تو که مزاح را هم نمیدانی!
ۀ حق جدا کردند، حرفی ندارم؛ نه گالیه یی و نه من با آنانی که در نیمه راه مبارزه خسته شدند و راه خود را از قافل

شکایتی. آنها یا از ابتدا هدف نامقدس داشتند و یا در نیمه راه مبارزه به انحراف دل بستند. ببینیم که ازین انحراف 
 خود چه نفع دنیوی و یا چه نفع اخروی بدست خواهند آورد. حضرت سنایی میگوید:

 دین به دنیا مده که هیچ همای
 هد پر به پرنیان و پرندند

 و یا حضرت عبدالرحمن بابا میگوید:
 رحمان هسې بې وقوف سوداګر نه دى

 چې د دین متاع بدله په دنیا كا
ببینید اگر از حقیقت نگرزیم ما نیم قرن گذشت که فقط اختالف کردیم. در حقیقت آغاز دهۀ دموکراسی در افغانستان 

د ملت به نام احزاب مختلف تقسیم شد یکی از کمونیزم روس توصیف میکرد آغاز اختالف ملت افغانستان بود اوالا 
دیگری از کمونیزم چین، یکی از دموکراسی غرب صفت میکرد و دیگری بیرق عصبیت قومی و زبانی را بر 
 دوش کشید و باز اینها هم در بین خود به مخالفت برخاستند، حزب دموکراتیک به خلق و پرچم تقسیم گردید، افغان
ملت به افغان ملت و ملت تقسیم شد، ستمیها هم به چندین شاخه تقسیم شدند و شعله یی ها هم همچنان، حتی که 
نهضت اسالمی که قرآن به آنها درس وحدت و یکپارچکی میدهد، نیز تقسیم شد و سلیقه های شخصی را مبنای 

رن مبارزه قبول زندانها، مهاجرتها و شهادتهای اختالف خود قرار دادند و نتیجۀ این اختالف آن شد که بعد از نیم ق
بی شمار امروز دستنگر کسانی و گروههای شدند که در برابر آنها جنگیدند و شهید دادند. ایا خیلی عجیب نیست که 
امروز یک وکیل مجاهد با افتخار به یک کمونیست و یا سیکولرست رای میدهد و آرمان گم کردۀ خود را در و زیر 

بیند؟ اگر چنین است این ملت شهید پرور کی را قاتل شهدای خود بگیرد؟ در همین ماضی نزدیک یک شدن اومی 
یکی دیگر خود را در یک پست باالی دولت نمی پذیرفت، این آن را نمی پذیرفت و آن، این را و امروز برای کس 

د و هم برایش رای میدهد، این واقعاا که هنوز هم از دشمنی با مجاهد و آرمان مجاهد عقب نه نشسته هم کمپاین میکن
انتهای ذلت است و این ذلت بخاطری است که با آرمان خود خدا حافظی کرده اند، فقط مسابقۀ پیدا کردن پول و 
جایداد است، مسابقۀ پیدا کردن نام و نشان است و مبارزه بخاطر رسیدن به مقامهای باالیی دولت که در برابر آن 

ی ندارد، اخر تا بکی آیا فرصت آن نه رسیده است که بعد از تکرار اشتباهات بخود آییم و آرمان واال هیچ ارزش
یکبار به عقب خود نگاه کنیم و عادالنه قضاوت کنیم که ما چه کردیم؟ آیا توجیهاتی را که ما بخاطر اشتباهات و 

سیار کوچک جهاد و مجاهد گناهان خود می کنیم منطق پذیرفتن دارد؟ من بحیث یک فرد مسلمان و یک خادم ب
راستین، نه مجاهد بنام تا هنوز نمیدانم که ما چه میخواستیم و اکنون چه میخواهیم؟ اگر جواب این است که ما بخاطر 
تشکیل یک حکومت و یک نظام اسالمی مبارزه و جهاد کردیم، درست است می پذیریم که ملت غرقه بخون ما 

 آنانی که در رأس هرم اقتدار قرار داشتند لطف بفرمایند و بگویند که:همین هدف و آرمان مقدس را داشت ولی 
 اوالا چه تصویر روشنی برای اقامۀ نظامی اسالمی دارند که آنرا به ملت ارائه کرده باشند؟

 برای رسیدن به این هدف مقدس، چه گامهای موثری را برداشتند؟
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متاسفانه در دوران جهاد باالخره یکعده به جای آن آرمان مقدس که نهضت اسالمی داشت به عصبیتهای قومی رو 
آوردند و علیه اقوام دیگر ساکن افغانستان تبلیغات سوء و ناروا و عاری از حقیقت کردند، حتی همین اکنون ثبوتهای 

 آن در فیسبوک ها با خیلی از هموطنان ما موجود است.
وال آخر من این است که ایا ما هنوز هم از اشتباهات خود درس عبرتی گرفته ایم و حاضر هستیم تا حد ممکن و س

( قوتهای جهادی تقسیم و پارچه پارچه شدند 1393اشتباهات دیروزۀ خود را تالفی کنیم؟ ما دیدیم که در انتخابات )
یز و مجاهد ستیز بقدرت برسند و باز هم با دریافت و خود زمینه را برای آن مهیا کردند که باید افراد جهاد ست

امتیازی همان افراد وابسته به نهضت اسالمی بروند برای آنها کمپاین کنند و به نفع آنها رای بدهند. چقدر جای شرم 
 و خجالت است؟ ادعاهای بلند باال را ببینید و عملکردها را نگاه کنید.

خاطری است که حقیقت است؛ ولی از گفتن این حرفها هم چاره یی نداریم. از من میدانم که حرفهایم تلخ است و تلخ ب
برای خدا شما حال و روز کشور را نگاه کنید، حال و روز این ملت مجبور و درد دیده و رنجیده را نگاه کنید از 

ن نشسته اند ولی ما هر سو گرگهای گرسنه را ببینید که علیه خاک ما، علیه منافع ما و علیه حاکمیت ملی ما در کمی
هنوز هم در بین خود مصروف هستیم و یک بار هم به عقب نگاه نمیکنیم. این توطیه هایی که مانند دانه های تسبیح 
یکی پی دیگری وارد کشور ما می شوند و خون ملت شهید پرور ما را می مکند بدون شک برخاسته از نیات شوم 

 درین رابطه عاری و مصون از تقصیر نیستیم. دشمنان ما هستند ولی قبول کنید که ما هم
پس ای هموطنان عزیز! و ای ملت مجاهد و آزاده! ای مدعیان نظام اسالمی بیایید از اشتباهات گذشته بیاموزیم، بس 
است هر که هر چه کرد باید برگذشتۀ خود بازنگری کند، از گذشته های معصیت بار توبه کند که بقول حضرت 

 سعدی:
 ه عهد امانت وفا کنیمبرخیز تا ب

 تعصیرهای رفته بخدمت قضا کنیم
 دارالشفای توبه نبسته است در هنوز
 تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم

بیایید که به تعبیر حافظ برای سفر آینده طرح نو در اندازیم، بیایید نفرتها و کدورتها را ازسینه ها دور کنیم تا جای 
تظر روزهای بدتر از امروز باشید، ولی بخاطر خدا بیایید تفرقه های استعمار آنرا محبت و اخوت بگیرد ورنه؛ من

را بشکنیم و برای آینده خود با در نظر داشت فرمایشات دینی و ارزشهای عقیدتی و منافع ملی خود طرح و پالنی 
 داشته باشیم.
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