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   م٢٠٠٧    مارچ          سيدهاشم سديد
   

  "اميدوارم صبح آوازش بلند تر باشد" 
  

خلق و پرچم با کودتای هفت ثور قدرت سياسی .  بهترين محک برای شناخت هر حرکت سياسی اجتماعی تاريخ است
 بحث های نظری يانت نمايندگان اين دو حزب در جرمسند قدرزی و قبل از نشستن برروـاز پيقبل . را بدست گرفتند

 های روشن و زيبا و اميدوارکنندهرنگچنان  با  در صورت پيروزی شان را کشور و مردمۀآيندخويش يا تئوريک 
تند و خود را آسمان و ريسمان را به هم ميباف. روی زمين اند بر برينصدد ساختن بهشت  که گوئی درمينمودند ترسيم 

 و نه از فرشته های بود قدرت نه ازبهشت خبری با رسيدن اين گروه به  ولی.رفی ميساخنتدفرشتگان روی زمين مع
  صدای تفنگ، سوزش مرمی های داغ، دود باروت،تنها چيزی که اين ها با خود آوردند عبارت بود از. خلد برين
و   خانه های ويران و مردم آواره؛ پشته های از کشته ها،،ها  بم افگن زنجير های تانکها، غرش دلخراشغرش

های پشت روبند ن حيوانات درنده که در ايۀ چهره های ددمنشان.مرگبوس شکنجه و زندان و چهره کريه وهولناک کا
 يک  زا .مال شد  با محک عمل و محک زمان  بر  بودیمخف و برابری  ی و عدالت اجتماعیئگرا انسانخوش رنگ 

 دين را که ستهزا قرار گرفت، از جانب ديگر اد و غارتگری شروع شد و اخالق جامعه مورد  اـ عياشی و فسطرف
 و. استبداد ايدئولوژيک گرفتند خدا نا باوری وۀاعتبار جامعه بود و هم عامل وحدت کشور زير ضربات بيرحمان هم 

  . فت سياسی ـاخالقی ـ ملی شان را به نمايش گذاشتندآباالترين حد   خارجيان به کشور پایبا کشيدن
  

و پرچم   احزاب خلقۀ کمتر از ميراث سه ده نيز که ميراث اعمال شان طی اين سه دههاحزاب اسالمی ـ جهادی
نيست، وغايله های کنونی نتيجه و امتداد آن دو ميراث می باشد، از آنجا که هدف هر دو گروه يا طيف رسيدن به 

پرچم و ايجاد وحشت و جنگ  اعتال و سر بلندی ملت و کشور، گذشته از فساد چندين برابر فساد خلق و  نه،قدرت بود
و خودکامگی به  دامان بيگانگان  افتادند و به موجودات ضد ملی تبديل شده تا حلق به لجن زار بيگانه پرستی غرق 

  ۀاين احزاب که پرچم دار اميد های  واالی اکثريت مردم کشور بودند، بعد از رسيدن به قدرت چنان شيش. شدند
که به يقين مسلمان و خوش باور و شريف کشور را به سنگ بی اعتنای کوبيدن آرمان های رنگين و شرين مردم 

  . از چنين بی اعتنائی به آرمان و خواست های مردم درتاريخ ديده نشده استۀنمون
 

 ، تبديل نمود و در شقاوت و سخت گيری و فرهنگ ستيزی سر هر دو را خاريد طالب که دين را بد بينانه به استباد
  عريان و ضد ملیزد و بند و رابطه .انجام وظايف ملی خويش نبودند و ـت به کشور به مردم و خدمدر صدد احسان

 اسالمیوابستگی های احزاب   با امريکا وانگليس، خصوصًا با پاکستان وعربستان سعودی و کويت قوی ترازطالب
پرچم درکشورحضور داشتند، در زمان خلق و پرچم عساکرشوروی برای حمايت خلق و   اگر در. بودبه اين کشورها

زمان ربانی، در اوايل پاکستانی ها و اعراب و در اواخر زمامداری اش ايرانيان، هندی ها و روس ها، و در زمان 
موجود بودند و  خارجی خصوصًا پاکستانی برای حمايت طالب در کشور طالب به هزار ها صاحب منصب و عسکر

  . ها را رهنمائی و کمک مينمودند  آننه ها و پالن های شاجنگيدند و در برنام طالب می کنار در
ساکر کشورهای ، تا زمانی که ع گذشته از کم و کاست هايش در زمينه های مختلف و متعدددولت فعلی افغانستان نيز

 درون دولت يا از سياست مداران ۀحضور دارند و زد و بند های غير ملی، يا ضد ملی مجموعبيگانه در اين کشور
  . نميتواند  يک دولت ملی باشد د،بايارمان های سياسی بيرون دولت ادامه ميس
  

ها قبًال گفته و نوشته شد، صبغه يا رنگ ملی چه بار   احزاب، چنان حرکت ها ياهيچ يک از اينخالصه کالم اين که 
 برد و حفظ مناقع يش برای پ  ضرورت وجود يک حرکت ملی سرتا سری در جريان اين همه سال و با آنکه.نداشتند

مينه دست اندازی نيروهای ه پرست که زهای بيگانازی های بيگانه ها و سرکوب نيروقطع دست اندملی کشورو
  . بوجود نيآمد با تأسف شديدًا ديده ميشد، چنين حرکتی، خارجی را فراهم مينمودند و فراهم ميکنند

ن چهره ها از منسوبين همان احزاب اسالميی هستند که  فراخوان سايت انترنتی آزمون ملی، با وجود اين که اغلب اي
،  و اشغالگران شورویرژيم کمونستی خلق و پرچمبرابر يت شان، به استثنای قرارگرفتن دردر طول  تاريخ  موجود

 با ساير احزاب ر اصولی وغير مردمی شانـ وهمواره با زد و بند های غي،موضع منفی درقبال خاک و مردم داشتند
داد مشکالت در کشور سبب ايجاد و امتو تعبيرات بسيار سخت گيرانه شان از دين،   و در خارج با بيگانه ها،،افغانی

اين ابتکار از طرف عده ای ازهموطنان با احساس و  (  شان در اين فراخوانۀوفق نوشت  که، براز آن جائیده اند، ــش
ان، فقط بخاطر خدمت به وطن و هم وطنان مظلوم شان، دلسوز، بدون درنظر داشت تعلقات و عاليق گذشته سياسی ش

 کاريست در  به عنوان يک حرکت ملی، گر چه دير آمد، .)به عنوان اشخاص مستقل و غيروابسته، براه افتيده است
  : حرکت الزم است که ذيًال توضيح ميگرددر چند نکته برای انسجام و قوام ايناما تذک. خور تائيد
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 به خدا و به وطن و به مردم و به آزادی طوری که نوشته اند خدمتهدف بايد همان. قدرت نبايد به هدف تبديل شودـ  
 اگر قدرت هدف قرار گرفت همان اعمال از آزمون ملی هم .ی برای رسيدن به اين هدف باشد اقدرت وسيله  و؛باشد

  .سـر زده است.. .سر خواهد زد که از حزب اسالمی و جمعيت و اتحاد اسالمی و
با مخالفينش بريده و پيوسته، حتی با مخالفين  بار اسی اش باريـ  بازگشت هيچ انسانی را که درطول حيات س

ائتالف با دوستم، ائتالف با تنی،  ائتالف با مومن، ائتالف با نورالحق، ائتالف با . غيرعقيدتی اش، نبايد مبارک گفت
 آزمون ها بوجود آمده طوفانآزمون بايد نشان بدهد که آزمون است و در. تامری قابل بخشش نيس... گالب زوی و 

  .است
  

با همه  را درهرجا و خدا. به استبداد تبديل نکنند، آنگونه که طالب با خشونت دينی آن را به استبداد بدل نمود ـ  دين را
رتنهائی و د. بازارراه و در در .در خانه و در مسجد. خود و در بيرون خود در درون. احوال ميتوان سراغ گرفت

درهمه جا؛ خدائی که عطوف و رئوف است؛ و رحيم و رحمان و خود مراقب و ناظر و هادی بنده خود جماعت و در
ی تبديل شود که ا رابطه ای انسان و خدا بايد به يک رابطه . نبايد به يک موجود انتقام جو و خشن تبديل گرددميباشد

  .  مشناسند و ميفهمند؛ و همه جا و هميشه به همديگر نظر دارند رک ميکنند ويک ديگر را حس ميکنند، د
  

 و مردم ما در طول اين همه سال با تعبيرهای گوناگون. دين را وسيله و ابراز برای رسيدن به قدرت قرار ندهندـ  
. اسالم سياف.  اسالم ربانی.اسالم حکمتيار. اسالم  طالب. خورد های متنوع احزاب اسالمی با اسالم آشنا شده اندبر

استفاده  علت اين همه تعبير ها فقط در . هريک تعبيرخاص خود شان را ازاسالم دارند.اسالم کرزیدوستم واسالم 
بايد ده ها حزب بوجود بييآيد و ده ها . مسند قدرت يکی و متقاضی قدرت ده ها تا. ابزاری دين برای کسب قدرت است

  .  شودتعبير از اسالم
  
 ۀ به طور قظعی مرده است و ما به دور چپ و راست، دينی و غير دينیمارت و سلطنت و نظام های استبدادیاـ 

 در عرصه دين بايد .سرها بيرون شود استبدادی بايد از فکر باز گشت به دوره های گذشته .جمهوری پا گذاشته ائيم
دينی بوجود آيد  ۀبد و جريان های سالم و روشنگرانخودکامگی و استبداد رهبران دينی و رهبران احزاب دينی پايان يا

جريان اين همه سال دين بزرگ ترين عامل برای بی اعتبار   در. کنندیمعرفمنش سازنده دين را تا چهره اخالقی و
برای رفع . ساختن خود، با کار نامه های غير دينی متوليان دين و رهبران به اصطالح احزاب اسالمی، تبديل شد

بايد از خرافاتی که در دين .  ور افکار و جريانات دينی مردم قرار گيرندنی انديشه های سالم دينی بايد ابشخشبهات دي
 بيان داشته اند و چهره دين را  دين  لوح آن ها را کشف و بنام هطول ساليان دراز صبغه دينی ندارند و دلسوزان ساد

 در يک  .بدور ريخته شوند  که بنام دين معرفی شده اند بايدسنت ها و اعتقادات غير دينی. مکدر ميسازد پاک گردد
 و   و هدايت جوهر دين عبادت .   گسترده و وسيع و سالم و متفکرانه و روشنگرانه و روشنفکرانه است دينکار کالم

تبارمی سياست دين را لطمه ميزند و بی اع. دين بايد ازسياست جدا شود.  و تعالی و کمال انسان است تهذيب اخالق
ده سال پيش همانگونه که نز  و؛درستکاری باشند اخالق و  از نمونۀ رهبران دين بايد. وظيفه دين هدايت است.  سازد

، آن زمانی که هنوز احزاب اسالمی بر توسن مست موفقيت سوار "الصبح"  در هفته نامه دريکی از مقاالت خويش
حرکات . ( گفتار و کردار همآهنگی بوجود آورند بپرهزند، و ميانگفتار و کردار  از دوگانگی در بايد، نوشتمبودند،

 و وظيفه دولت  بايد حفظ امنيت و آزادی و ). بوده است در همان زمان نيز مورد انتقادعمل کرد های اين ها حتیو
 کشور و  در امر اداره و سازندگی و هدايتو نهاد به معنی آن نيست که اين دجدائی دين و دولت اما. عدالت باشد

 همکاری سالم است که ميان اين دو نهاد تعاون و يک جامعه وقتی آباد، قوی و .مردم با هــم همکاری نداشته باشند
خوانده می ... "  و لکم دين کم ... ال اکراه فی دين " از يک طرف آياتی  اگر. يايدهماهنگ و صادقانه و مفيد بوجود ب

  . شودن فراموش  وشدهنناديده انگاشته  اصل امر به معروف به دين وشود، بايد از طرف ديگر دعوت 
  

در اخير يک بار ديگر ضمن تائيد از اين حرکت اميدواريم که اين حرکت به يک حرکت قوی ملی در سطح کشور و 
ه ی ـ اسالم نما ها ـ با پشتوانو در برابر تمام حرکت های غيرملی ـ غيراسالم ودـدر تمام اليه های جامعه تبديل ش

  .  همچون درختی تنومند و استواری استوار و سبز گردد،اتکای قوی مردمو
  

  پايان
  

*************  


