
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 12/۰1/2۰2۰         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 انسانی چه می دانیم! حماقتاز 
 

 دو چیز بی نهایت است،"البرت آینشتاین" را از نظر گذرانده ایم، که گفته است: " از آن لحظاتی که این نقل قول 

زیر غرق تفکر می گردد، ناگ ا  دائمنویسنده  .".تا اکنون کامالً مطمئن نیستم کائناتانسانی، لیکن در مورد  حماقتو  کائنات

ها و خیانت های "سیاسیون" و "مسؤولین" کشور ما هم می گردد، زیرا با درک اساسات ریاضی و  حماقتمتوجه 

فزیک، تا حدی با مفهوم "بی نهایت" که "نابغه" آنرا بزبان آورده است، آشنا است. در ریاضی نیز "سیمبول" خاصی 

برده است، بزبان انگلیسی با معانی زیادی  را برای آن بکار می برند کلمۀ آلمانی ای را که "البرت آینشتاین"، بکار 

"، با "بی شعوری"، "کندی" ، حیوانی، پستی, نادان، جاهل، حماقتمطابقت نشان می دهد، که درین جا در پهلوی "

ابله، مزخرف، احمق و غیره نیز، یاد شده است. بارها، تأکید صورت گرفته است، که مسائل سیاسی و کلتوری را، 

 در نظر گرفت. باید از هم مجزا،

 

انش د"آینشتاین"، فیلسوف نامدار متوفی، "کارل رایموند پوپر"، با عبارت دیگر، گفته است که: "در شباهت با اظهار 

 "ما فقط محدود است، در حالی که آنچه که نمی دانیم، الزاماً باید بی نهایت باشد.

فغان بدست افغان و مسلمان بدست مسلمان د. ازجنگ دوامدار می سوآتش کشور ما بیش از چهل است که در یک 

تنها ست: "ائی گفته اجکشته می شوند. این سرزمین کهن را یک کشور "کثیراالیتنی" تعریف نموده اند. "افالتون" در 

" حال پس از کشته شدن یکی از "سرلشکرهای افراطی شیعئیزم"، هستند کسانی که مرده ها، انجام جنگ را دیده اند.

بی ارزش بوده، در تالش اند، تا بر طبق آهنگ "عقیدوی" پیروان آن نزد آنها، مرگ مسلمانان خاک خود آنها، 

ا  خود آنان را ضبع ،تعریف کرده اند، با وجود آنکهدر ماتم که نشسته سازمانده  و "قاتل" هزاران انسان بی پناه، 

زنجیر های مراسم، ماه  "سنی" هم می دانند، با سپاس از دریافت "بوجی های دالر" در زمان "جهاد"، آماده اند تا

 می که آینشتاین"( )"البرت اظهار و علمی ارزیابی بنابر که شوند نمی متوجه درینجا  زنند.ب"محرم" را هم، بشانه 

 انسان وقتی گردد: می مصؤون نا اندازه همان به کشور کند، می تولید اسلحه کشور یک که ای اندازه هر بهگوید:"

 ".گیرد می قرار حمله  هدف دارد، سالح

 

استفاده می سوء هر فرصت، از احساسات و معتقدات مذهبی در این افراد در تالش های عادتی آنها، در همه جا و 

تالشی که جنت را بر روی زمین تحقق  بای تأریخی "کارل رایموند پوپر"، که می گفت: " کنند و برخالفاین ارزیاب

 ."نده ابخشیدن می خواستند، دائماً دوزخ بر پا کرد
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اینها  که حال در ماتم هواداران یک "تروریست دولتی"، اهل "تشیع" شریک اند، تمام سخنان آنها را با کلمات "مذهبی" 

مناسبات اجتماعی سیاسی در داخل  و خارج معیار قضاوت آنها را به ظاهر امر، فقط بر اساس تزئین می بخشند. در 

دست های پرخون  ،خود در کشتن هم دین و هم عقیده که وجوه مشترک در عقاید مذهبی مدعی می شوند. در حالی

ر بزبان آورده شود، کیفیت بهتدارند، ممکن فکر کنند که به هر پیمانه که یک نادانی و پستی از جانب تعداد زیادی 

 ،( که می گفته استFrance Anatole "اناتول فرانس"چنین مغزها ممکن است که از اظهار نظر " خواهد شد.حاصل 

 ."می ماند حماقتمی زنند، با وجود آن هم  حماقتمیلیون انسان کدام حرف  ۵۰وقتی بی خبر باشند: "

و  "میلیون ها انسان در سوگ سلیمانی نشسته اند" و یا اینکه "ستارۀ درخشان جهان  اسالمسلیمانی کلمات چون "

انسان "کارل پوپر" همیشه می گفت که: "  .."دولت امریکا راه معقولی را در پیش گیرد"یا اینکه امیدوار است، تا 

" از نزدیکی "فرهنگی"، "زبانی"، "جغرافیائی" و "تأریخ مشترک" در حل ن تعقل و قدرت یک انتخاب دارد.فقط بی

  انتظار داشت. ، اثر مطلوبهر نوع مسئله نمی توان

ی ب یوقتی چهره های آنها، بیاد می آید، و دیده می شود که در مسایل سیاسی و در مناسبات انسان و انسانیت، تا حد

یت اینست که وقتی از "میلیون ها ماتمدار" نام برده عواقمغز و نادان اند، به این نمی ارزد که از نام آنها، یاد شود. اما 

می شود، این وجدان را ندارند، تا در عین حال از "میلیون ها" انسان، یادآور شوند که در کشته شدن این فرد، معلوم 

هم معتقد می شوند که آخرت قاتل هم چنان با قتل می انجامد. این چنین افراد وابسته  الحال، تنفس راحت کرده اند، باز

  "در عین حال یک استعداد طبیعی است. حماقتو بی شعور و خود خواه، باید از "ویلهیلم بوش" می آموختند که : "

 

بر فرمودۀ "اولیور هاسنکمپ" بدون شک، مفید واقع می شد، هرگاه این چنین افراد زرنگ و درعین حال نادان، بنا

 "نیست. حماقتخود را شناسائی کردن، شاید دردآور باشد، اما به هیچ صورت یک  حماقتمتوجه می شدند که: "

حکومت ها،  حماقت:  "که با صراحت توصیه می نموده است صدر اعظم معروف آلمان()متوفی "هیلموت شمیدت" 

  ."الزم است، هیچگاه ناچیز شمرده نشود

 پایان

 

 

 تذکر:

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر
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