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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٢ نومبر ٢٩

  

 ! بحث ساديسم و مازوخيسمۀبه ادام
  

 .از کار ھای بزرگ ماندن است به چيز ھای کوچک خود را گرفتار کردن،

 »کنفوسيوس«

 ۀشی از ضعف روحی کسانی است که قادر نيستند نامالئمات را تحمل کنند و فکر می كنند كه به طبقانتقام نا

اجتماعی ديگری تعلق دارند و با ارزش ھای اخالقی و اجتماعی متفاوتی زندگی می كنند كه شخص حسود ھرگز 

  .نمی تواند خودش را به آنھا برساند

 اخالق اجتماعی چيست

  

 خفت و هگردد و به پرتگا می گردد انسان فاقد کرامت ر انسانيت از قاموس آدميت تھی میکه گوھر و جوھ زمانی

؛ اين سازد  از وی يک موجود بی ارزش میگرديدهتحقير و اھانت سقوط کرده و به ضعف اخالقی دچار  فضاحت،

 .ماعی برخوردار استعلمی و عقيدتی قرار دارد و از چه پايگاه اجت بدان معنا نيست که وی در کدام سطح فکری،

کشند و اما اعمال و کردار آنھا انسانی نبوده و مخالف با تمام معيار ھای  بعضی انسانھا در کالبد انسان نفس می

باشد، تا زمانی كه انسان از نظر اخالقی و فكری، رشد نيابد و تربيت نشود دارای ضعف  ھای  پسنديدۀ انسانيت می

 .سازد  را از اجتماع آدميت رانده و مردود میاخالقی بوده و اين کمبودی انسان

معنی ضعف اخالقی ه جای شک نيست که انسان در  يک مقطع زمانی دچار لغزش و اشتباه نشود و اين لغزش ب 

پذيرد که در  گی صورت مینبوده و از روی بی تجربشود زيرا بعضی حرکات انسانھا عمدی  اش شمرده نمی

صوب ه توان از لغزش  وسقوط ب رار نکردن آن درجھت ترميم اشتباه  می و تکاصورت دانستن و پذيرش خط

 .ضعف اخالقی جلوگيری نمود

 به اين مسير رھنمون می  احساسات خشک و خالی اين ھا رابعضاً  گردند، که به ضعف اخالقی دچار می کسانی 

باشد و ريشه  ول نامناسب فاميلی مینابسامان اجتماعی  و  يا ماح محيطۀ سازد و يا عقده ھا و حس حقارت ھا که زاد

طرف ه که ب اين جایه  ب را افسرده ساخته و با گذشت زمانزندگی دارد ، روح و روان چنين افراد در گذشتۀ 
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انتقام ناشی از ضعف روحی . کمر می بندند طرف انتقام کشی از افراد جامعهه اصالح سازی گام نھند ب/خودسازی

 اجتماعی ديگری تعلق دارند و با ۀمالئمات را تحمل کنند و فکر می كنند كه به طبقنا کسانی است که قادر نيستند

بدين لحاظ برای مقام ارزشمند انسانی ارج ننھاده و توھين  ارزش ھای اخالقی و اجتماعی متفاوتی زندگی می كنند؛

 .ستيک رکن مھمی از فرھنگ زندگی اجتماعی شان تبديل شده اه کردن به انسان و انسانيت ب

ھم چشمی، شھرت پسندی و  گردند شعله ھای پر شرار حسادت، در وجود افرادی که به ضعف اخالقی دچار می 

ھر نوع اعمال نا مطلوب و ه  خاطر شان بیخاطرارضاه کشد و اين چنين افراد ب  زبانه میجويانهحس برتری 

 تھمت و افتراء بستن بر ديگران برکرسی  کنند که با توھين و تحقير نمودن و می زنند؛ فکر منزجر کننده دست می

مردود و باالخره  دانند که خود شان در اجتماع منفور، زنند و اما نمی شھرت تکيه  زده و بر عرش آرزو ھا قدم می

 .شوند منزوی می

 اين که با دھند و در حالی شکست می کنند که حريفان را اينگونه افراد بيمار به فحش و فحاشی رو آوردن خيال می 

مصاف شان ه مجبور شده اند که با زبان خودشان ب» حريفان«شوند که  خيال خام و واھی بعد از چندی متوجه می

 .نگون ساخته استسررا  شتافته  و طشت رسوائی  ھائی شان

 :حضرت ابولمعانی بيدل چه خوش فرموده است

 در مـــزاج بـد رگــان جـــز فـحـش کـم دارد اثـر

 زخم سگ را بی لعاب سگ چه سان مرھـم کـنـم

منطقه و امپرياليسم جھانی  فرا ۀ تاريخی افغانستان در ميان امواج آتش جنگ تحميلی ارتجاع منطقه و ھين برادر 

در دو  .افغانستان قربانيان  اصلی اين جنگ کثيف تحميلی اند دفاع  ين جنگ خانمانسوز مردم بیاسوزد و در می

ام و دستآورده ھای   انرژی و توانم را در داخل کشور معطوف داشته-وليت ميھنی تمامی توجهؤر مسسال اخير بناب

 اثر مشکالت ه نداشته و  به ایبه جنگ زرگری ھيچ عالق. خيلی مثبتی ھم دارم که اگر روزش برسد خواھم نوشت

م و از اوقيانوس بی قرارعلم قطره م را با  چنگ زدن به مطالعه باال ببرتئوريکزياد کوشش دارم تا سطح علمی و 

گاھی آرزو  ھيچ. دارد ای بردارم  تا بتوانم مصدر خدمت شوم ، زيرا پشت سر ديدن انسان را از جلو رفتن  باز می

بدون  واالی انسانی کسی حمله نابخردانه  و شخصی کنم و تھمتھای عاری از منطق و ندارم که به شخصيت و مقام

 .ثبوت بزنم و ببندم

اما متأسفانه اکثريت مردم ما در  کنند و روز يکعده ای استند که از دور ھای دور دکتورين و انقالب صادر میام 

دسترسی ندارند تا .....زير خط فقر و در ناگوار ترين شرايط تاريخ زيست دارند و به انترنت و کامپيوتر و

که استثمار شده  ه ھا در شرايط فعلی در پھلوی اينزيرا تود انقالب را بگيرند و دست به سالح بزنند،» رھبران«پيام

 آنھا فقط و فقط  پيدا ۀد ھمچنان پا برھنه و شکم گرسنه اند و مبارزنکن می  وحشت استعمار زندگیۀاند و در ساي

و  هپس بدون رفتن درميان توده ھا و در غم و  اندو. کردن نفقه برای سير کردن شکم  فاميل ھای شان  است وبس

 توان انقالب کرد؟ دموکراتيک ننمودن چطور می ۀشدن و مبارزنرنج شان شريک درد و 

 آيا  ديدن سرابھا رسيدن به آب است؟ 

ه اجتماعی و فرھنگی و  حضور  داشت نيرو ھای ارتجاعی مذھبی  و تا ب -  اثر تمامی مشکالت اعم از سياسیهب 

 کشور ارتجاعی و ۴۶يات  و حضورداشت مت پوشالی کرزی و ھمچنان در والمسلح در دولت و حکودندان 

-تکنوکرات  فرزندان صادق و انقالبی افغانستان اعم از زن و مرد که اکثريت شان، به نظر من بايدامپرياليستی

با زرق و برق  دنيای سرمايه .....   امريکا و کانادا و- از اروپادر سطوح مختلف اندماستر ھا و تحصيلکرده ھا  
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برای آزادی ملی و رھائی توده ھا  ه با فشرده ساختن صفوف رفتمازادگاه اجدادی   و بهنديمبوداع گفته رخت سفر 

 خدمت نه اين که با دروغ و افتراء به دوام استعمار و و ارتجاع ، نمائيم از قيد مظالم ارتجاع و استعمار مبارزه

می انديشند و بھروزی انسان آن  وطندر جھت رھائی  که  فرزندان برومند وطنآندرود و ھزاران درود بر. نمائيم

 .و شجاعانه جھت تحقق آن گام می گذارند

و برای نجات کشور از  شر  استثمار و استعمار شده ای افغان  برای رھائی انسان رنجديده،که واقعاً  آنانی از تمام

و برقراری   بين المللی و تجاوزگران و اشغالگران منطقه ئی و تاجيکستان،پاکستان ،دست درازيھای خاينانۀ ايران

را در شرايط فعلی   توان و انرژی ھای شان -کنم که تمامی توجه کنند، تمنا می  بی طبقه تالش و مبارزه میۀجامع

خرچ دھند تا روزی اسمای شان در کتيبۀ تاريخ سرخ مبارزاتی خلقھای ه به افغان و افغانستان معطوف داشته و ب

 .مان درج گردد

 پايان 

 

خاطر تشويق  ه بخويش را  سپاس و امتنان بی پايان ."آزاد ل"جا دارد تا از مبارز انقالبی و استاد دانشمند  ينجا  ادر

 .نمايمابرازتاريخی،  مبارزه و افشای حقايقه ھای شان ب

 ميرويس ودان محمودی

 
 

 


