
 ملی و نگاه مادی به آن !سرنوشت                    

پیوسته به گذشته بخش یکصدو چهل وششم :
 دزدی که حین دزدی از پشت بام یک خانه پنجاه طبقه ای به پققائین افتققاده بققود وقققتی بققه طبقققهمیگویند

بیستم رسید شکر خدا را کشید و با آواز بلند صدا زد که خدا را شکر تا اینجا که بخیر گذشت . 

با دریغ وتأسف باید گفت که بیماریی  برخی ازدالالن روشنفکرنمایچنانچه در مباحث قبلی نشان دادیم 
 بنام افغانستان اشباع میشوند چنان واگیرو با سرعت و شدت بققه همققه معتاد و طماعی که درشفاخانه ای

سوپراگنده میگردد که ازهراندیشه وتفکری که سالهای سال در سینه هققای خققود پرسققتاری میکردنققد  نققه
تنها عبور نموده اند بلکه بسیاری از دو آتشه ترین فعاالن احزاب و حرکققت هققای چققپ وراسققت مققذهبی
که ریشه در تاریخ باستانی ما دارند با شعار ها و هدف های ایدیولوژیک خویش وداع گفته اند و پیوسته

شعار خدا حافظ مردم سر داده اند .

https://www.youtube.com/watch?v=gThRFIAPgYc

کققه چگققونه اکققثر نیروهققای کققه هققر شققام بققا شققعارهایشما در همیققن افغانسققتان امققروزی تققوجه کنیققد  
همرنگ جمققاعت شققدند وایدیولوژیک  چپ دردفاع ازحقوق زحمتکشان و بینوایان دم  ازعدالت میزدند 

به نرخ روز آنرا نوعی ارزش در راه تکامل انسان میدانند ، درحالیکه انسان محکوم به تکامل و تحققؤل
بوده اما تحمل حقارت و ذلققت را تکامققل تققاریخی انسققان دانسققتن منطققق معیققوبی اسققت کققه همققه میداننققد

 پنداشته میشوند . قرن مامحصول مغز بیمار روشنفکران تریاکی

https://www.youtube.com/watch?v=DYhVzgbSwGM
وقتی جناب محمد اشرف غنقی دومیقن متفکرجهقان ورئیقس حکقومت وحقدت ملقی افغانسقتان ایقن تحفقه

Johnفرسوده جان کری   Forbes  Kerryرای ا ب ده امریک االت متح ه ای ت کریمی ارجه دول  وزیر خ
تقویت و استحکام مدرسه  دیوبند  یکی از مراکز علمققی و دینققی کقه روزگققاری پققاتوق علمققای مبققارز و

استقلل طلبی همچون شاه ولی ال دهلوی وده ها تن دیگرضد استعمار انگلیس بودند 

https://www.youtube.com/watch?v=DYhVzgbSwGM
https://www.youtube.com/watch?v=gThRFIAPgYc


اما با هزاران درد و دریغ که تقاضای  شرائط عینققی و اجتمققاعی  کشققور هندوسققتان چنیققن اسققت کققه از
تبدیل نمودن خشونت ازقوه به فعل بصورت طبیعی جلوگیری نمایند درغیر آن از لحاظ مذهبی  دانشگاه
دیوبند نیز درعصر کنونی پابند با همان  قرئققت مققذهبی فقهققی انققد کققه درعصققر حاضققرهواداران دولققت
اسلمی عراق و شام یا همان گردانهای از داعش  مانند شمشیربر گلون دیگر اندیشققان و مخالفققان نهققاده

میشوند و آنانرا با صورت فجیعی میکشند و سر می برند 
 

داستان بال دیگری از نظام حاکم برکشورکه با قرئت سنگواره ای و غیرعقلنی و اجتهادی  از مققذهب 
مانند شمشیر خونین بهره میبرند این گونه گروه های شبه مذهبی که مانند مغازه های تجاری هرصققبح و
شام با نام هقای جقذاب و فریبنقده ای در جقامعه ظهقور میکننقد و سقبز میشقوند نهقایت درد نقاک اسقت .
واقیعت این است که این طققائیفه ای از شققوالیه هققای مققذهبی  کققه کشققتارو تجققاؤز برمققال و نققاموس  بققی
گناهان را رسالت و فریضه الهی و دینی خود می پندارند همان گفتمان و قرئت مذهبی را پیروی میکنند

در سرتاسققرعالم سققرهای ازبققی گناهققان بریققده میشققوند ، مققن بققه عنققوان مقدس جهادکه با مسخ کلمه 
شاگرد کوچکی از این حوزه اعلم میدارم که نه تنها دامن اسلم به مثابه دین کامل از لکه های جنایققاتی

انجام می یابند پاک است بلکه قلمققرو تمققامی ادیققان(ص) که در عصر حاضر بنام دین و شریعت محمدی 
الهی و آسمانی از انجام چنین جنایات مبرأ میباشند . زیرا قبل از آنکه انسان ظرفیققت هققای خلفققت آنهققم
ه برمبنای عقلنیت متعهد در زمین را دریابد در یک گفتمان و دیقالوگ میقان  پروردگقار بقا ملئکقان ک
وی نیزازجمله فرشته گان بود فساد و خونریزی را به عنوان پدیده های زشت اینگونه بیان می فرمایند .

هها  لل ففی ججهع ةة هقاللوا هأهت هخفلیهف فض  جر هجل فعلل ففي ا هجا هكفة فإنني  همهلفئ هك فلجل هربب هل  فسققلد  هوفإجذ هقا ههققا همن لیجف هء ففی هما لك الققند جسققفف لنهوهی جحقق هوهن  
هن لمو جعهل هما هال هت جعهللم  هل فإنني هأ هك هقا لس هل هولنهقند هك  هحجمفد لح فب هسنب  )۳۰(   لن

https://www.youtube.com/watch?v=PCRmSxOtj00

https://www.youtube.com/watch?v=PCRmSxOtj00


براه انداختن چنین دیالوگ که از سویی پروردگارالهی تنظیم و با ملئکان مطرح میگردند  بدون شققک 

 زده میشود . آنچه را که من ازاین دیالوگفساد و قتلبرپاکیزه گی تمامی ادیان توحیدی مهر برئت از 

 در زمیققن بققهفسادو  قتل بشششرزیبای ذات پروردگاربا ملئکان استخراج میکنم این اسققت کققه مسققأله 
عنوان ایجاد موانع در راه تکامل و پیشرفت بشرپدیده هققای مققذمومی تلقققی گردیققده انققد کققه دامققن تمققامی
ادیان توحیدی و ابراهیمی از آن پاک است . البته باید گفت که برای دریافت چنیققن برداشققت از هسققتی و
انسان در زمین ضروری است فهم سنتی رابطه آفرینشی انسان با هسققتی و کائینققات را نیزبایققد پققاالئیش
دهیم  تا بتوانیم در حوزه زندگی بشر پاسخ بسیاری از پرسشها را دریافت . واقیعت این است کقه تمقامی
نیروهای که از سیستم لبرال  مافیائی  شبه بورژوائی حاکم بر افغانستان دفاع میکننققد هرچنققد شققعارهای
ایدئولوژیک  متفاوتی را حمل میکنند سرانجام هرم تحقیقاتی هردو مسققیر بقه نتائققج واحققدی میرسققند کققه

ماسوا از نگاه مادی به تاریخ نه میتوان آنرا به اسم و مفهوم دیگری نامگذاری کرد . 


