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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۲/۰۴/۱۴

یونس نگاه

فرمان مالحسن آخند
در ارتباط به غربگرایی

غرب در دوصد سال اخیر به دلیل پیشتازی در علوم و رشد سریع صنعت ،جهان ما را در تمام ابعاد فتح کرده و
مثل هر تمدن بزرگ آموزههای مثبت و منفی بسیار بههمراه آورده است .ما نیز از غرب بسیار متاثر شدهایم و اکنون
طوری که میبینید هیچ گوشهٔ زندگی ما از السپیکر مسجد گرفته تا راکت سنگر ،و ترازوی بازار و کمپیوتر اداره
از تاثیر ت مدن غرب فارغ نیست .تسبیحی که من به دست دارم ساخت ماشینی است که غرب اختراغ کرده ،برقی که
دفترم را روشن میکند مخلوق تمدن غرب است .این لیست طوالنیست و از بیخ گوش تا بند ناف جامعهٔ ما پراکنده
است.
هموطنان عزیز جنگ و تسلیحات کشنده یکی از میراثهای تهاجم غرب است .ما باروت ،دینامیت ،مواد انفجاری
پیشرفتهای را که در انتحار و بمگذاری بهکار میروند از غرب گرفتهایم .باید بکوشیم که ازین شر نجات پیدا کنیم.
پس ازین بکوشیم از کشتن ،انفجار و راکت پرانی دوری جوییم .بکوشیم فرزندان خود را با الگوهای جنگی و
تروریستی بار نیاوریم.
ت حاکم نیز محصول اداره و سنت اقتصادی غرب است .در غرب ده
تفاوت نجومی بین سطح زندگی مردم و اقلی ِ
درصد افراد برخوردار نسبت به کل نود درصد دیگر ساکنان از نعمات مادی و امکانات معنوی بیشتر مستفید
میشوند .انحصار چوکی و فریب مردم به شعارهای میانتهی نیز از سنت سیاست امپریالیستی است .ما در جهان
اسالم متاسفانه ازین جهت نیز بردهٔ ذهنی امپریالیستهای غربی شدهایم .حکومت من میکوشد این سنت را دگرگون
کند و با دوری جستن از انحصار قدرت و ثروت ،کشور را از تهاجم فرهنگی و سیاسی غرب نجات دهد .پس ازین
مقامات طالبان موترهای کالن و پرمصرف سوار نخواهند شد .معاشات چندلکی نخواهند داشت و دسترخوانشان را
با اوسط جامعه برابر خواهند کرد.
اما تمدن غرب ابزار ،وسایل ،ماشین آالت ،فرهنگ و هنر سازنده نیز دارد .ما باید از نکات مثبت تمدن غرب
بیاموزیم و آن را در خانواده ،محیط و اجتماع خود ترویج کنیم .یکی از جنبههای مثبت تمدن غرب آموزش است.
آموزش استوار بر تجربه و آزمون ستون فقرات تمدن غرب است و برتری آن را بر سایر جهان تضمین کرده است.
ما نیز باید این الگوی مثبت را تمرین کنیم .پیر و جوان و کودک به آموزش علوم روی آوریم و عقبماندگی خود را
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جبران کنیم .مکاتب افغانستان باید هر روز حداقل سه شفت فعال باشند تا از امکانات زیربنایی محدود ما بیشترین
استفاده گردد .دختران ،پسران ،مادران و پدران همه درین جهاد آموزشی سهم بگیرند .خانوادهها و مراکز آموزشی
به کودکان پاکی ،صفایی و حفظالحصه را بیاموزند .نگذارید فرزندانتان با یخن پاره ،پایلچ و شکم گرسنه به مکتب
بروند .به آنان یونیفورم بپوشانید تا صاحب انضباط و نظم بار آیند.
چیز دیگری که از تمدن غرب میتوانیم بیاموزیم کار است .غرب با کار آباد شده است .در غرب مرد و زن کار
میکنند .ما نیز باید آستین برزده در قریه ،شهر ،وطن و دیار هجرت همه کار کنیم .کار را مهمترین عبادت بپنداریم
و اگر الزم شد برای تکمیل کار نماز را قضا کنیم.
شادی و تفریح نیز سنت مثبت غرب است .باید به هنر ،ورزش و تفریح مثل کار ارزش قایل شویم .جامعهای که
در آن فرصت شادی و تفریح نباشد ،ذهنها خسته و بیمار میشوند .مردم خسته و بیمار تصمیم درست گرفته
نمیتوانند .انسانی که قادر به تصمیمگیری درست نباشد ،فریب میخورد و ابزار سیاست و بربادی میشود .باید
هنرمندان را تشویق کنیم .موسیقی ،رقص ،آواز و جشن را چون داروی روحی همیشه با خود داشته باشیم.
فریب تبلیغات چلیها را نخورید که میگویند موسیقی و شادی حرام است .خدای بزرگ اگر شادی را حرام
میکرد ،بهشت را نمیساخت .بهشت الگوی دولت من است .میخواهیم افغانستان را بهشت سازیم ،پر از زنان و
مردان زیبا و شاد!
بیاموزید ،کار کنید و شاد باشید!
مالحسن آخند ،مالی نوین شما
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