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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 دگروال احمد قندھاری

 ٢٠١٣ جوالی ٢٠

  "رمضان المبارک"ماه 
 به ارتباط ماه رمضان و »ستان آزاد افغان-زادآافغانستان  «سندگان محترم پورتالي نو که چندين مقاله به قلم رسای نآبا 

 ضياع   تکرار يقين که مورد مطالعه قرار گرفته و بيکاری در کشور ھای اسالمی به نشر سپرده شده، و به فقر و سطح

  .باشد وقت می

  واند دشامل علم نمیرا  موضوعات دينی ، که نظر به تعريف علمی پروفيسران و علمای کرام ولی نظريه پردازان،

تضاد طبقاتی چيزی بفھمند تا   طبقاتی وۀبا علوم اجتماعی سرو کاری ندارند که از علم مبارزدينی علمای کرام   بنابران

 روشن  مبرھن و. نمايندن تنظيم آ اسالمی را بر وفق   و احکام و قوانينابعاد ديگری را نيز احتوا نمايدشان  علميت

 اکنون ھم استثماری و در خدمت    و غاز طبقاتی بوده،آ ھم از طبقاتی بوده و قوانين اسالم است که قوانين اجتماعی

 . جامعهمی باشد و در خدمت سروران ست لذا طبقاتیاطبقات حاکم 

 سال قبل را ياد ٣۵ ۀ خاطر يک) ٢٠١٣ / ١٢ / ٧( قای جاويد تاريخآ محترم ۀسندي علمی و پر محتوای نوۀبه استناد مقال

ه تنھا فقر ھمگانی گريبان گير ن و سمعی امروزی  بصری  ھای رسانه ھایشوم، اگرچه نظر به راپورتاژ  ورمیآ

 بودن به مواد مخدره بر فقر شان افزوده   جانب مافيای سرمايه معتاد  ديگری ازۀ اسالمی می باشد بلکه تحف کشورھا ی

 . استشده

لند باال بودن و قدسيت اين ماه چه تبليغات رسانه ھای تصويری راجع به ببه اساس   )رمضان ( م با حلول ماه روزهأتو

  .شدن گوشھايم کر    و شنيديمن نبود که
  :ولی از ديد و نظر اين قلم

   ماه مھمانی الھی برای سرمايه داران و ستمگران -

   ماه رحمت الھی بر جنگ ساالران و زورگويان -

  .ماه بخشش و آشتی برای جنايتکاران اجتماعی -

  .ندگان خدان حقوق با گذشت بر ناقض  ماه -

  .ما ه دعا و نيايش برای دکانداران دين -

  .ن برای مدارس طالبانیآ نزول قر  ماه -

   چه ؟ء شما فقراۀ اما برای زحمتکشان و تھی دستان و به گفت و -

  .ماه بيکاری و گرسنگی

   . یئ سرمايه داران مافياۀ سفر  بر سر  غذا ھای متنوع  از ديدن   نا اميدی ماه  -
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 ) بندگی نخواھد بود  اميدی و  نا  د ديگرنا خيزاگر به پ(

 . )توھين (    خود شان به معنیۀ اخذ صدقه و خيرات از مال دزديده شد  ماه -

 .ماه مريضی و خستگی -

 .ماه اطاعت به قانون زورمندان -

 . زحمتکشان مسلمانان سراسر جھان ۀسمانی بر گردآماه حلقه شدن قانون  -

باز ھم در   سال٣۵ تاريخی ام با گذشت ۀھمه ساله خاطر) رمضان المبارک(و به اصطالح   با فرا رسيدن ماه روزه

 :ن زن تھيدست خدمهآ جواب   ۀخاطر: شود ھنم زنده میذ

و زندگی از  خرين سرحد فقرآورد که دھقانان فقير و تھيدست کشور عزيز ما در آ ھموطنان با درد به ياد خوھند ۀھم

که بعداز مسکن  شدند، ای خانواده و با دستھای خالی عازم سفر به طرف شھر ھا میروستاھا و يا دھات با اعض

تعمير ھای نا تکميل و گراج ھا   حقير فقير نشين پس کوچه ھا و يا ھم بعضی  گزين شدن در پياده خانه ھا ، خانه ھای

 اه جوار مرد ھا زنھا و حتو ب غاز به کارھای روزمزدی و يا ھم جواليگریآ مرد ھای خانواده اً،در کابل مخصوص

    روزینه شباۀصورت کفاف نفق که مزد حاصل شده به ھيچ. شدند کودکان به يک مزد بسيار نا چيز مشغول کار می

 .ورده نمی ساختآبر را شان

 دست معيوب مشغول کار جواليگری در بازار محل بود و خودش در  نھا مادر موسی بود که شوھرش با يکآيکی از 

 . بود   بسيار نا چيز و کم در کارھای خانگی مشغول کار  محل به يک مزد ھای خانه

توانست کمی پول   انجام کارھای متفرقه میا ما روزانه به چندين خانه سری می زد و بۀمادر موسی در محله و کوچ

 معلمی داشت ھمکاری ۀمد و در کارھای خانه با ھمسرم که وظيفآ ما می ۀلذا ھمه روزه به خان. وردآدست ه مزدی ب

 .کرد می

 نه خبری از برق بود، و نه روزی در ماه به اصطالح مبارک رمضان که ھوا بسيار گرم بود و به نسبت شرايط جنگ

  :، اين چند سؤال و جواب بين ما رد و بدل شدو چون مادر موسی حامله بود از يخ

 مادر موسی آيا روزه داری؟: سؤال

 .گيرم اری که روزه دارمتوانم روزه ن يا میآ :جواب

 خوری؟ چه می) پس شبی (  سحری:الؤس

  .بدون شک چای ھم تلخ استکه  زدم س حد. چایهھمرا)  جواریۀپل (  دی جواب گفت که پولهطور عا

  چرا پله ؟:الؤس

 .از نان خشک بھتر و ارزانتر است :جواب 

 .بدھمجواب خدا را چه  به جواب برايم گفت   وقتی برايش گفتم روزه نگير،

شنيدن آن چند جواب چنان بر  . محروم ساخته  را از رحمت نعمتش   مطيع و فرمان بردارشۀی که اين بندئھمان خدا

 ماندم و شاکی    به ياد رحمت و ماه مھمانی خدا.م بسيار متاثر و پيشيمان بودم خود نزد   االتمؤکه از سمن اثر گذاشت 

 چای   نھا به پله وآکه  گردد و يا اين نی خدا بر مادر موسی ھا عطا نمیبودم ازعدالت الھی که چرا اين رحمت و مھما

  .ھستند تلخ مھمان

 : ال اين قلم از جناب محترم داکتر صاحب سعيدیؤاکنون س

 ً   مطالعه نمودم چون که از ايام جوانی مطالعات دينی و فقھی مقاالت فقھی شما را راجع به ماه مبارک رمضان دقيقا

  .ارمذ مکتب اسالم احترام ميگ  پيروان پنج مذھب را در   تفاوت که من  با يک  جا ماندهه ھنم بذکمی در 
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توانند که  له نموده ايد که با نداشتن توان و انرژی میأح مس مورد کھن ساالن و شيوخ فانی و يا بزرگ ساالن شر  در

  میء غذا به مساکين و فقرا   معينهۀورند که آن ھم توزيع اندازآ به جا فديه   ولی در عوض پرداخت نگيرند روزه

  . نا گرفته را بپردازدۀ روزفديۀتوانند که   روزی را ندارند چطور مینهکسی که خود غذای خوردن شبا. باشد

 راجع  االتمؤدر مورد ستمنا دارم تا قای ازاد ل که ارزومندم صحت ياب شده باشند آ  و ھمچنين از دانشمند گرانقدر

 .دن بدور ساز ھی بنده را از گمراھی رحمت و عدالت ال به

وارگی در ميھن عزيز سرنوشت مادر آ کشتار و   دانم که بعداز گذشت اين ھمه بدبختی ھا و گذشت چند دھه نمی

روزيش بود و در آخصوص فرزندی که به ه رزو مندی حيات شان را دارم و بآ بود،   موسی و پدرموسی چه خواھد

 م که به ايشان مساعدت ھای انسانی ھمسر  . جوان برومند و دستيار مادر باشد  ) جاننصير( وردآسالھای جنگ به دنيا 

 .کندی وری مآنھا ياد آ ھميشه از  داشت

 .به اميد پيروزی زحمتکشان بر ستمگران جنايتکار

   -  .ق. ا. د

٠٧/١۶/٢٠١٣ 

  

  :يادداشت

ن که مطلب ارسالی شان دير تر به  از اي»قندھاری«دگروال صاحببا ابراز پوزش خدمت ھمکار گرامی ما آقای 

  :ميچاپ رسيده است، خدمت شان عرض می دار

، به ارتباط سؤال ايشان راجع به چگونگی پرداخت فديه از جانب »سعيدی«ھمکار گرامی ما آقای داکتر صاحب 

 جوالی در ١٨، ارسال داشتند که به تاريخ »جاويد« ھمکار گرامی ديگر ما آقای بغرباء مقالۀ مبسوطی را به جوا

  .يمانتوجه تان را در مورد خواھ. پورتال خودتان امکان نشر يافت

  : ديگر طرح اين سؤاالترخو اما 

، مشاھدۀ زندگانی روزمرۀ مردم زندگانی می نمايند» قندھاری«و » جاويد«آنھائی که در داخل افغانستان چون آقايان 

ز اين قبيل می کشاند، تا بيدردانی که در ساحل آرام نشسته غريب و درماندۀ کشور، آنھا را بيشتر به طرف سؤاالتی ا

انقالب «  جنگ آسيابھای بادی رفته به زعم خودشان جھت تحقق بهير نشئۀ بيرھالندی دون کيشوت گونهير تأثز

چنين طرز ديدی صحت اين ضرب المثل قديم مردم را .  عليل و بيمار شان را مصروف می سازندھای مغز»جھانی

دود از جائی بر می خيزد، که «و يا » جائی می سوزد که آتش بااليش افتاده است«:  به گوش ما نھيب بزند،می تواند

  »فتاده ابر آن آتش

 AA-AA ويراستار مطالب اعتقادی پورتال

 


