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 جنگ با خدا 
 

 داشت یاد ،افغانستان جهان و دۀ پر توان  و تحلیل گر برازنده و محقق اوضاع سیاسین)جناب ملک ستیز نویس

 نشر "کابل ناته"دارد  که در سایت زیر عنوان "یاد داشتهای چند"  ۀهای کوتاه ولی بسیار پر محتوا وآموزند

 ها را تقدیم بینندگان ارجمند ویب ستیز این یاد داشتملک گردیده. با سپاس از این ویب سایت و با اجازۀ جناب 

 (سایت آریانا افغانستان می نمایم

 

 نگ با خداج - 1
 

گذاران این  شود. سیاستمی است که با خدا راه اندازی  هایی مسجد و در ماه رمضان ترسیمی از جنگحمله به 

کنند. می اندازی  دهند و آشوب اجتماعی را راهمی ها آماج حمالت قرار  گاه ها، خدا پرستان را در عبادت جنگ

خاطری خیلی  بشری دارد. این جنگ به ۀجامعریخ درازی در أایر ادیان نیز تجربه شده است و تاین روش در س

دهد، می که چنین جنگی را سازمان  شود. هر نهادیمی اندازی  خاطر خدا، بر ضد خدا راه خطیر است که به

باوری شهرونداِن  ها از خدا گان این جنگ دهنده های دین ندارد. سازمان ترین باوری به خدا و ارزش کوچک

مالت د. حنکنمی ها و اهداف خود شان  ها را قربانی ارزش برند و آنمی ابزار تاکتیکی استفاده  ۀگناه به مثاب بی

ستیزی مطلق تلقی  هند، خدامی گناه را هدف قرار  انتحاری در مساجد و محالت مزدحم که شهروندان بی

ساز میان انسان متدین و خداوند شناخته  خدا را دارد، گذرگاه رابطه ۀمسجد که در دین اسالم حیثیت خانشود. می 

گان و  کننده رو حمله سازد. از این می« شهید»است. حمله به این خانه، رابطهء انسان با خدا را  شده

 .گان این حمالت عمال با خدا در جدال هستند دهنده سازمان

ان رایج دینی در افغانست های میان مکتب اندازی نفاق در سال پیش در ویدیویی گفته بودم که داعش از راه من دو

ور ن هستم. من به این بائداعش و طالبان مطم ۀستیزان این روش خدا شدت به تاکتیکی خواهد کرد. من به ۀاستفاد

 نانیآ توانند نابود کنند. سربازان واقعی خدامی و طالبی را فقط سربازان واقعی خدا ستیزان داعشی  هستم که خدا

 دیگر ماش برای ه روانه خلق نکنند. خدا و دین ابزاری نکنند و برای دین تفسیرهای تند ۀهستند که از خدا استفاد

ها  که به این ارزش بشریت را دعوت کرده است. هر قدری ۀمندی هم دوستی و سخاوت پذیری، تعادل، بشر

 .شودمی تر  باوری گسترش تر و مفاهیم خداگان با خدا محدود جنگنده ۀتر شویم، دامن مند باور
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 مبودم تا شب ظهور قرآن را تجلیل کنم. راستی امروز، روز با صفایی بود. اصال نفهمید شب عجیبی بود. من آمده

کردم، انگار قدرت می روز را با خدا و نیایش سپری کردم. وقتی کراچی را کش  یی که چگونه سپری شد. همه

 ۀآمدم به خان سا  أفهمیدم. از مندوی رمی گی رمضان را ن شد و گرمی تابستان و گرسنهمی علی بر بازوان نمایان 

که به درگاه خدا بر نماز  باری گفتم. هرمی زدم و با شما وداع می خودم  ۀبار سری به خان کاش یک خدا. ای

ما که در هوای آرامش سرم، برای کودکان معصوم خانه دعا کردم. برای تو هم ایستادم، برای آرامش این غم

باره،  . یکش حمله کردندن اکه دشمنان خدا بر خدا و پیروا نفس بکشند. تازه نشسته بودیم تا دست دعایی باال کنیم

لزهرا خوابیدند. دیگر ا های بدنم به هر سو پاشان شدند. چشمانم در منبر مسجد جا را خون گرفت. پارچه همه

های مسجد کوبیده شدند. قلبم را برای تو  توانم. دستانم به دعا برای کودکانم به پنجرهمی چشمان زیبای ترا دیده ن

شب برایت ندارم. به کودکانم،  اش کردند. مرا ببخش عزیزم چیزی از این بهتر در این نیمه سپردم اما پاره پاره

ی ها باران شدند. از من چیزی نمانده است تا خانه بیاورم. سر خونینم را در کنار پارچه یرآرزوهایم را بخشیدم که ت

گذارند تا گوری برایم درست کنند. من برای عبادت خدا آمده بودم. گناه من همین بود، فقط می از بدنم به جنازه 

نام  کشان به شان قصه کن که این آدم شان از دشمنان خدا قصه کن. برای همین! وقتی کودکانم بزرگ شدند برای

کشان  این آدم« جهاد»ام تا قربانی جنگ و  شان بگو که من پیش خدا رفته کشند. برایمی پرستان را  خدا، خدا

 .شوم

دانم می نام کودک ما را که در پوست تو جا دارد، شگوفه بگذار. اگر پسر بود اسم من را سرش بگذار، صفدر! 

های آسمان  بینی. من در رگمی ها به مهتاب نگاه کن، مرا  شب پیدا نخواهی کرد. اما نیمه نشانی گور مرا

 !تنهایم همسرکنم. به امید دیدار، گریه نکن می جا گیسوان زیبای ترا نوازش  شوم و از آنمی جاری 
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دالری انواع گوناگون سالح تعرضی، دفاعی و استخباراتی را به  ملیون ۵00 ۀامریکا طرح فروش محمول سنای

ملیارد دالری دولت دونالد ترامپ  110عربستان سعودی به تصویب رسانید. این محموله نخستین بخشی از فروش 

د، آیمی دید سالح مدرن به حساب  ترین و مجهز دولت خاور میانه از به سعودی است. عربستان سعودی که مسلح

 آید. این کشور تاثیرات کالنی را برمی ژیک کاخ سفید به حساب یستراتترین شریک  در پهلوی اسراییل مهم

دارد. عربستان سعودی که پس از امریکا، روسیه،  می ژیک اسالیستراتهای  تامین منافع امریکا در سایر دولت

 ۶0های تسلیحاتی است، ساالنه در حدود  از دید هزینه می ه هفتمین دولت نظاچین، انگلستان، جاپان و فرانس

ی ساز سوی نظامی کند. عربستان با خرید این محموله، گام دیگری بهمی ملیارد دالر را مصرف منابع جنگی 

های  و آزادی دانند که وضعیت حقوق بشر، حقوق زنانمی ها به خوبی  یئدارد. امریکامی ها بر  دولت سعودی

ها با فکری که دولت  دانند که سعودیمی ها  یئشهروندی در این کشور چه سان است. از سویی هم امریکا

  .آورندمی کنند چه بالیی بر جهان اسالم می عربستان را اداره 

ژیکی یستراتیک و یدیالوژآهای  گران مهم در جهان اسالم است، با دشواری از سویی دیگر ایران که یکی از بازی

را با روسیه آغاز  ها از همین حاال مذاکرات شان زند. ایرانیمی ها دارد، دست به اقدام مشابهی  که با سعودی

و استخباراتی خود را تقویت کنند. ایران که در  می ها میزان تسلیحات دفاعی، رز کرده اند تا در برابر سعودی

کند که با استفاده از قدرت تسلیحاتی، منافع و فکر می ا دارد، تالش جهان اسالم حامیان مکتب فکری خود ر
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های مهمی چون عراق، سوریه، لبنان و یمن که مرز جنگ و امنیت جهان را ترسیم  سیاسی خود را بر دولت

 ۀهزینملیارد دالر  12ساالنه کنند، تقویت کند. بر اساس مطالعات موسسه تحقیقاتی صلح در استکهلم ایران می 

تر  ها تالش دارند تا بیش رو ایرانی تر است. از این برابر کم ۵نظامی دارد که در مقایسه با عربستان نزدیک به 

گاه خود را در جهان اسالم حفظ  یدیالوژی جنگ حاکم شوند و از طریق ترویج اسالم انقالبی جایآبر فکر یا 

  .کنند

فروش برسد، به  دهد که هر قدری سالح بهمی تی جنگ و صلح نشان آموزه های علوم سیاسی و نهادهای تحقیقا

ها باید هدف و یا ماموریتی را برای خود  جاست که جنگ یابد. از اینمی ها گسترش  جنگ ۀهمان پیمانه دامن

جویان دینی برگزیدند و  ها سالح فکری خود را از میان جنگ یئف کنند. در دوران جنگ سرد امریکاتعری

ری در میان فک برند. بهترین گزینه برای تجارت سالح، ایجاد تشنجاتمی روز این تاکتیک را برعکس استفاده ام

ها بر جان  ترین زمینه برای استفاده این محموله ها به این باور هستند که مسلمانان آسان یئادیان است. امریکا

کری اسالمی راه برای این هدف های ف ویژه مکتب بهی فکری میان مسلمانان ئگرا دیگر هستند. نبود هم یک

سازد. می گان سالح را در جهان برآورده  این هدف کالن تولید کننده 21 ه ییسازد. بدین ترتیب سدمی  هموار

شینان ن های غنی و شیخ ها و دولت های ضعیف مسلمان قربانی این جنگ در این جمع مسلمانان فقیر به ویژه دولت

های  اصلی این جنگ غول ۀخواهد بود. برند 21ونین در سده گران جنگ اسالمیزم خ های متمول بازی خوندو آ

 .تولید کننده و انحصار کننده اسلحه در جهان خواهد بود
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ها رایج شده است. فحش سیاسی بر فرهنگ سیاسی  آیا توجه کرده اید در این روزها چقدر فحش سیاسی در رسانه

که یک  قدری آورد. هرمی های ارزشی را پایین  گذارد و سطح اثرگذاری گفتمانمی یک ملت تاثیر ناگواری 

شود. شاید او با فحاشی توجه می اش بر اذهان عامه محدود  گذاری فحاش است به همان پیمانه تاثیر سیاستمدار

غر، ، کثیف، لندههای متعصب، فاشیست گذارد. ما واژهمی تری  گر اثری کم های پرسش بر فکررا جلب کند اما 

فحاش سیاسی  عۀکه جام کنیم. اما اینمی یگر استفاده مدگی پیرامون ه کار را به ساده ن و جنایتئدزد، شغال، خا

اند تومی گذارد. نقد می ما تاثیر بدی  ۀجامع. این کار بر ادبیات سیاسی تفاوت هستیم آوریم، بیمی ر با را به

ند زمی شود. فحاشی اخالق سیاست را صدمه می ه شود اما فحاشی چیزی جدا از نقد پنداشته ئمدلل و مستند ارا

کند. در زیادی از جوامع انسانی، فحاشی سیاسی، می فرهنگ سیاسی جامعه را حمایت  ،که نقد سازنده در حالی

  .طلبدمی حقوقی  پیگردشود و می  اتهام پنداشته

 .شود شناسایی کنیممی ها  را که سبب پیدایش آن ییها ها آسیب رایگان این واژه ۀجای استفاد شاید بهتر باشد به

 ستیز و ویب سایت کابل ناته(ملک )با سپاس مجدد از جناب 

 

 
 

 

 


