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

چرخه بلوای عربیخوان ها
ٔ
در مدارس دینی آموزش زبان عربی مهمترین بخش تعلیم است .با ارزشترین روز های عمر
طالبان به آموزش لغت ،صرف و نحو عربی می گذرد .بعد از آن وقتی اصول ،فقه و تفسیر هم
شروع می کنند بیشترین وقت آموزش به ظرافتهای کالمی زبان عربی صرف می شود .قرائت،
تجوید و حفظ قرآن کریم هم تمرین عربیست تا دینداری ،اخالق ،اقتصاد و مدیریت.
مالترین آدم کسی است که بتواند نوشته های عربی را خوب بفهمد .اختالفات مذهبی و فرقهای نیز
اگرچه ریشه در تفاوت های فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی دارد ولی تبارز آن در کالم عربیست.
یکی بین دو عبارت واو«و» قایل است ،دیگری کامه .یکی حرفی را زبردار تلفظ می کند و
دیگری آن را زیردار می خواند تا راه ها جدا شوند ،شمشیرها مضمون پیدا کنند و خون ها توجیه
گردند.
نامگذاری های طالبان نمونهٔ خوب ذهنیت مالیی و مدرسهای است که زبان را عین دین می خوانند.
حکومت را امارت می گویند اگرچه کارکردش هیچ به امارت نمی ماند و تشکیالتاش حکومتی
است .صدراعظم را رئیسالوزرا می گویند تا اسالمی به نظر برسد .نام های تندر ،سیالب ،میوند،
کابل و پامیر را به الفتح ،منصوری ،عمری ،البدر و امثال آن تبدیل کرده اند تا کشور را اسالمی
کنند.
در آخر خودشان از دین و هم از حکومت می مانند و مردم از همهچیز .تنها شکست مردم ما در
ساختن حکومت ملی و دمکراتیک را حساب نکنید .شکست مال ها را با آن همه نهاد های ریشهدار
چون مدرسه ،عشر ،زکات و حمایتهای دوامدار غربی و عربی و پاکستانی در ساختن نظامی که
غیر از کشتار چیزی بلد نیست نیز بشمارید .آنان را کمک های فراوان مالی ،نهاد های ریشهدار
مالی که در خانهخانه و فردفرد مردم ما از قرنها قبل کاشته شده اند ،سرپا نگه داشته و توانایی
ویرانگری داده است .اگر نی آنان نه دین می دانند ،نه دولت بلد اند .نه اقتصاد می فهمند و نه
مدیریت را ارزش میدهند .این بار نیز مالبازاری دیر نخواهد پائید.
این ناپایداری حاکمیت شاگردان و معلمان مراکز آموزش زبان عربی به هیچوجه امیدوار کننده
نیست ،زیرا به معنای احتمال دوام چرخش ملک ما برمحور هیچ میباشد .اگر اینبار بعد از
برچیدهشدن خیمه های عربی دوستان ریشه های مشکل باقی بمانند دوباره بعد از مدتی بلوای
عربی بهراه خواهد افتاد و آنان سرک ها را به کورهراه ،شهرها را به قریه و قریهها را به چراگاه
مبدل خواهند کرد.
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