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يادآوری دو ـ سه نکتۀ ضروری
يک :نوشته ھای مرا عنوانی محترم "قيس کبير" نصيحت ھای پدرانه خواندن انديشۀ مناسبی نيست .زيرا آنچه من به
ايشان نوشتم تنھا وجھه توصيۀ دوستانه را داشت .از اين نکته که بگذريم ،توصيه ـ يا نصيحت در موارد خاص ـ تنھا
کار پدران نيست ،بلکه کار ھر انسانی می باشد ،که خواھان حفظ ارزش ھای اخالقی ـ اجتماعی ،کاستن کشيدگی ھا
ميان انسان ھا ،جنبۀ رھنمائی و اصالح برخی نقيصه ھا در ديگران ،به خصوص در آنانی که رابطۀ نزديک تر با
ايشان وجود دارد ،است.
دوستان ،خواھر و برادر و مادر و ،...حتی اعضای خرد و کالن خانواده ھای يک يا دو پايه دور تر و بزرگان و ريش
سفيدان نيک پندار و پاکيزه خوی گذر و محل ،در جوامعی که بيشتر معنوی ھستند حتا کسانی که اصالً با ھم شناخت
ندارند به ديگران ،خواه بزرگ و خواه کوچک ،از توصيه ھای الزم و نصايح ضروری ،حسب يک مسؤوليت اخالقی ـ
دينی دريغ نمی کنند ـ خالف بعضی از ريش سفيدان امروزی که خود موجب بروز آزردگی و کدورت و اختالف و گاه
گمراھی می شوند.
ھدف من رفع غائله ميان دو ـ سه سايت بود .چندين ھفته قبل از اين که به جواب يادداشت کوتاه آقای "قيس کبير"
بپردازم ،به سايت "آريانا افغانستان" نوشته بودم که اگر ممکن باشد در زمينۀ مبارزه با تھاجم فرھنگی بيگانه که مبنای
آن درحال حاضر و در سايت نامبرده نوشته ای بود از آقای "سراج وھاج" عزيز ،با صاحبان سايت ھای ديگر ،ازجمله
با آقای "قيس کبير" ،در تماس شوند و کار مشترکی را آغاز نمايند ،که ايشان آن نوشته را که برای دريچۀ نظريات
نوشته شده بود ـ سومين يا چھارمين نظر ـ با مالحظاتی که نزد خود شان موجود بود ،نشر نفرمودند.
بھررو ،اگر آنچه را من با آقای "قيس کبير" در ميان گذاشتم ،نصيحت پدرانه ھم بوده باشد ،به فکر من کار نادرستی
نبود که آن را مورد طعنه يا نکوھش قرار بدھيم .فکر می کنم خواباندن ديو شر به مراتب بھتر خواھد بود از بيدار
کردن آن.
من با اخالق آقای "قيس کبير" کدام مشکلی نداشتم؛ گلۀ من از ايشان ھمواره اين بود که اجازۀ نشر بحث ھائی را در
افغان جرمن می دادند که سبب بروز اختالفات بيشتر و در نتيجه به انحراف کشاندن کار سالم و سازندۀ قلمی ـ فکری و
ضياع وقت پربار نويسندگان سالم الرأی می شد!.
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دو :من در مورد "شاه امان ﷲ خان" مرحوم ھميشه نظر مثبت داشته و دارم .شاه خوبی بود که ما قدر او را ندانستيم ،و
گذاشتيم جامعۀ دکاندار و متعصب دينی ما که يا برداشت دگم و بسته از دين داشتند و يا امتيازات و منافع شان را در
خطر می ديدند و افراد ملوث بيگانه پرست در تبانی با جاھل ترين انسان ھا وی را خلع قدرت نموده از کشور بيرون
کنند.
سه ـ در باب دين نيز اگر به تعليمات دين به نيکی و در روشنی اندوخته ھای علمی جھان معاصر دقت شود ،بدون حب
و بغض ،بدون خوش بينی و بدبينی جاھالنه ،آيات زيادی در باب قتال و جنگ و بستن و خشونت و ستيزه خوئی در
کنار آياتی که به نرمخوئی و گذشت و ترحم و بخشش و مدارا و عطوفت دعوت می کند ،وجود دارد.
من در ھيچ امری موضع دوستی و دشمنی کورکورانه را اختيار نکرده و نمی کنم .ھميشه مخالف خشونت ھستم و
مخالف خشونت باقی خواھم ماند ،حتا اگر دين مبلغ آن باشد .ياد آوری از تعاليم اخالقی ـ انسانی موجود در قرآن چيزی
است که من به عنوان واقعيت غيرقابل انکار ھميشه مصرانه بدان اھتمام ورزيده ام؛ زيرا پايبندی و عمل بدان اگر
نگويم صد در صد ،بدون اغراق قسمت بسيار زيادی از مشکالت ما را حل می کند.
به فکر من تنھا دروغ نگفتن ،اگر جدی گرفته شود ،يا بھتان نبستن ،که ھر دو باتأسف امروز در ميان ما مانند آب
خوردن شده است ،سبب خواھد شد که جامعه نه به پوليس احتياج پيدا کند ،نه به شاھد و قاضی و محکمه و زندان و
زندانبان! ھيچ کدام ،نه دزد و نه راھگير و سياستمدار و تجار و دکاندار و غيره و غيره ،برای اين که مجبور به دروغ
گفتن نشوند ،دست به دزدی و ...نخواھند زد .ھيچ کس به پوليس بيرون از خود احتياجی نخواھد داشت ،زيرا پوليس
درون وی ،ھمان معنويت و اخالق و وجدان و عاطفه ،که وی را متحول ساخته است ،او را به راه راست ھدايت می کند
ـ نه سيدی تعويذ نويس وجود خواھد داشت و نه مجددی استخاره گر و نه مالئی که مدعی تبديل کردن دختر به بچه در
بطن مادر است و...
بنابراين نه در باب دين و نه در باب "شاه امان ﷲ خان" مرحوم يا مسائل ديگر در تفکر من چرخشی ديده نمی شود .من
ھمواره طرفدار اين بوده ام که ارزش دين را ،خصوصا ً امروز که چيزی از طرف افراط گرايان ،چيزی از طرف آن
ھائی که سود شان را در آلوده ساختن فضاء می بينند ،چيزی از طرف آن ھائی که با افراط گرايان ھمآوا ھستند و اميد
دست يافتن به کرسيی را در صورت پيروزی آن ھا دارند و چيزی ھم از طرف سياستمداران فاسد و خودمحور روز به
روز نظريات منفی پيرامون دين اسالم افزايش می يابد ،با پرداختن به جنبه ھای اخالقی ـ انسانی اسالم باال برد و وجه
ديگر آن را به از خود و بيگانه نشان داد ـ اسالم "ادھم" و "ابوسعيد" و "موالنا" و امثالھم را ،نه اسالم داعش و طالب و
"حقانی" و "مجددی" و "کرزی" و "محقق" و "عبدﷲ" و آخوند ھای ايران ،موالنا ھای پاکستان و شيخ ھای عرب و
نظائر شان را .چرا؟ چون جامعۀ ما يک جامعۀ مسلمان است و ما راه ديگری نداريم جز از تن دادن بدان چيزی که
جامعه خواھان آن است ،حتی اگر به تمام معنا با آن موافق ھم نباشيم.
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