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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جنوری ٢٩
  

  !پايان سخن ھنوز باقی ست
  

دم و  طی نوشته ای سؤال نموده اند که در شرايط کنونی که مر"سمع هللا نواب دوست"ھموطن بسيار عزيری به نام  

دليل اين تغيير "اشاره به مطالب شامل در مقالۀ [وطن ما در آتش ھای مختلف می سوزند، تجسس در بارۀ اين موضوع 

ی تاريخ اسالم را خوردن کدام گره از افسوس نمودن و حسرت دوره ھای طالئچه مشکلی را حل خواھد کرد؟ "] چيست

اطر داشته باشيم که افراطيون تروريست مسلمان نما ھم با جلوه خه ؟ اين را ھم ب...مصيبت ھای ما را باز خواھد کرد

دادن شکوھمندی ھا و دبدبه و جالل کشور گشايان مسلمانان، به تحريک، ترغيب و جذب مسلمانان به جبھات شان، از 

  .ی برای توجيه خود بھره می گيرندئشرح آن دوره ھای طال

به دور از ھر نقص و کوتاھی و مجزا از جوامع ديگر متشخص ی، بی عيب و ئجوامع اسالمی را در دوره ھای طال

ی که به ھر قربانيی و ئنمودن، خود نوع بزرگ بينی دينی را افاده می کند و رسيدن مجدد به آن را نوعی آرمان گرا

پرسش برانگيز است که نتايج تحقيق جناب شان پيرامون . ريختن ھر خونی می ارزد، در ذھن القاء خواھد نمود

  ..." ًضوع فوق چه رھنمودی جھت رفع مصائبی که مردم ما فعال به آن دست به گريبان ھستند، پيش کش خواھد کردمو

ً معزز و معظم مطلقا به جاست و ھم تشويش ھای شان در دو زمينه محقق "نواب دوست"بديھی ست که ھم سؤال جناب 

رداختن به ھمين چند موضوع که ايشان ياد نموده اند و يکی ًاصال مقالۀ دليل اين تغيير چيست، برای پ. و موجه می باشند

  . دو مطلب ديگر نوشته شده است

، ھمه "دليل اين تغيير چيست"مقاالتی که تا کنون از اين قلم به ارتباط مقالۀ ياد شده نوشته شده اند، به شمول خود مقالۀ 

ً دو اجبارا و برای پرداختن به سؤاالت دوستان  و يکی شکل مقدمه ای را دارند؛ يکی يا دو خواسته و از روی ھدف

  .  در زمينه ھائی خواھان توضيحاتی بودند ــ برای رفتن به اصل مطلب"نواب دوست"بسيار محترمی که مانند جناب 

نوری "، خواھر بسيار ارجمند ما، جناب "ماللی موسی نظام"ًاين مسأله را من قبال خدمت بزرگوارانی، مانند خانم 

 طی صحبت ھائی که با ھم داشتيم "موسوی صاحب" و استاد گرامی ام جناب "معروفی صاحب"جناب ، "صاحب

  .معروض شده ام

با آنھم به يک سلسله سؤاالت شان در اين جا، به اجازۀ خود شان، پاسخ می گويم، تا از يک طرف مسائل با گذر زمان 

  .نظريات، يا پرسش ھا فراموشم نشوند و از جانبی جزئيات برخی مطالب و  روی ھم انباشته نگردند
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ـ جنگ و کشور گشائی ھای مسلمانان، از نظر من، دليلی برای متشخص شدن آن ھا و دليلی برای متشخص شدن ھيچ ١

من تحت ھيچ شرايطی از خشونت و جنگ و قتل و قتال حمايت نمی کنم، حتی اگر در . انسان وھيچ کشوری نبايد باشد

ال انسان بتواند به بھترين شرايط زندگی و بھترين نظام ھای اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی ـ نتيجۀ خشونت و جنگ و جد

چيزی که در اثر تفاھم و مدارا و تعقل و آينده نگری، و اقناع و رضامندی ديگران به دست می . فرھنگی دست پيدا کند

  .  ل فشار و زورگوئی و تحميل باشدآيد، بيشتر عمر می کند تا چيزی که در اثر شدت عمل به دست بيايد و حاص

آنچه دليل تشخص مسلمانان در آن دوره شد، درک اھميت علم و ھنر، و به تبع آن حمايت از علم و ھنر و عالم و ھنرمند 

بود، با اضافۀ مدارا و تساھل و رعايت حقوق تمام مردم، مسلمان و ھندو يھود و نصارا و گبر و ترسا، و گرايش به 

خشونت و تحميل و جنگ، پديده ھائی ھستند که سبب تقليل و در نھايت باعث . ويا و دگرگون سازندهعقل سليم و پ

  .نابودی نسبی، و در بعضی مناسبت ھا و شرايط، نابودی کامل عقل و عقل گرائی و خوشبختی و رفاه می گردد

. د من از تصور و احتمال خارج استبه عقيده و از دي) برتری فرھنگی ـ تمدنی بر جھان(ـ رسيدن مجدد به آن موقف ٢

 اين را بايدکسانی که در آرزوی دست يافتن به برتری و دست يافتن به پرستيژ و اعتبار آن دورۀ مسلمانان ھستند، 

چرا؟ . بپذيرند که آن دوره را، برتری مجدد مسلمانان بر جھان را، حتی با دم مسيحائی ھم نمی شود دو باره احياء کرد

مدن فعلی غرب سبب می شود که اين تمدن نه فرسوده شود و نه به نابودی مطلق مواجه گردد، بلکه چون پويائی ت

از جانب ديگر اين تمدن چنان در سلول حيات مادی و معنوی کشورھا، . کماکان به رويش و پايداری خويش ادامه بدھد

 برگشت به تمدن اسالمی آن زمان برای مسلمان و غير مسلمان، و شرقی و غربی رسوخ نموده است که جائی برای فکر

کسی باقی نمی ماند، حتی اگر کسانی مانند طالب و داعش و غيره و غيره با خود فريبی در فکر احيای آن باشند و 

  . کسانی ترجيح بدھند، از روی نادانی يا خوش پنداری درصدد نفی تمدن رو به رشد موجود باشند

ی نيست که آن تمدن در زمان خود تمدن واالتری بود، اما با ھمه واالئی اش به تمدن امروزی و امتيازات بی شمار شک

  ! باشد برای حرف آخر که به زودی زده خواھد شد... توصيۀ من. مثبت متعلق با آن نمی رسد

د خورد و ھم افسوس و حسرت ـ در باب افسوس و حسرت نظر من اين است که ھم افسوس و حسرت آن زمان را باي٣

حسرت آن زمان را بايد خورد، چون خالف امروز ــ  وقتی زندگی ما افغان ھا را در نظر . آن زمان را بايد نخورد

ً اقوام و مذاھب و اديان و مليت ھا در کنار ھم به آرامی زندگی می کردند، مشترکا در آفرينش ۀبگيريم ــ در آن زمان ھم

صنعتی، در تدوين و تأليف و ترجمۀ آثار ارزشمند فرھنگی، در ترويج علم، فلسفه، اخالق گرائی و ھای ھنری ـ ادبی ـ 

 و حسرت آن زمان را نبايد خورد، چون امروز به مظاھر و  ايجاد مدنيت دوشادوش ھم تالش خستگی ناپذير می کردند

عمر انسان ھا . کدام در دسترس ما قرار نداشتندپديده ھای مفيد، ارزنده و بی شماری دست يافته ايم که در آن زمان ھيچ 

امروز در اثر اکتشافات و اختراعات و فعاليت ھا و خالقيت ھای متعدد و زندگی بھتر به مراتب و بار ھا نسبت به آن 

 و فاصله ھائی را که اجداد ما در آن ايام در مدت سه يا چھار ماه با مرکب و اسب. زمان آرام تر و طوالنی تر شده است

فکر نمی کنم يک آدم ... ، طی می کردند، امروز ما در يک يا دو ساعت طی می کنيم ویشتر، بعضی اوقات با پا

  .ھوشيار و منطقی به انتخاب آن روزگار در برابر امروز، حتی از روی اجبار، تن بدھد

 واقع گرا و ذھن تاريک و ذھن روشن، متجسس، تحليل گر، منطقی،.  عزيز"نواب دوست"ـ ذھن تا ذھن داريم؛ جناب ۴

  . راکد و بی حرکت و خيال پرداز و ناآشنا با منطق

اين ھا را با ھزار حکايت و داستان و . خود را دارند) ذھنيت ھای(افراط گرايان تروريست و غير تروريست، افکار 

 سياست زده و بندۀ پول و ًتمثيل و تصوير نمی توان به آنچه شما فکر می کنيد، متقاعد بسازيد ـ خصوصا وقتی اين ھا

 زندان ھای ۀفکر نمی کنم انسان ھای معقول به خاطر وجود چھار نفر آدم خوب و پيرو قانون ھم. بندۀ بنده شده باشند
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و يا به خاطر چھار تا دزد و بزھکار تمام شھر و کشور ... دند ونيک کشور را از بين ببرند و درب تمام دادگاه ھا را بب

بخواھيد يا نخواھيد اين ھا از جنبه ھای مثبت دين و . ر بسازند و يا ھر بنائی را به محکمه تبديل کنندرا از زندان ھا پ

تاريخ، گاھی ھم از جنبه ھای منفی آن با ارائۀ مثال ھای غير واقعی و داستان ھا و مطالب تحريف شده، برای پيشبرد 

بسياری .  تروريست و آدم کش و الت و بی معرفت نيستنداما ھمۀ مردم ما ھمين يک مشت. مقاصد خود استفاده می کنند

از انسان ھای معقول و شائسته و بامعرفت و ذھين و سالم الفکر، به خصوص جوانان عزيز ما که برای اولين بار با 

 رو می شوند، بدون شبھه پيرامون آن به تفکر میه مطالب شامل بحث مقالۀ دليل اين تغيير چيست و متمم ھای آن روب

ند، و آن چيز ھائی که باعث اثرؤپردازند و می دانند که تساھل و ديدگاه ھائی که در تعيين رفتارھای مثبت اجتماعی م

سعادت انسان و رشد و ترقی فنون و معارف و قوت و آبادی يک کشور می باشند، علم و دانش است، از چنين مقاالتی 

 و محيط اجتماعی خويش را که در آن زيست می کنند نيز به دانستن می آموزند و می کوشند نه تنھا خود، بلکه خانواده

  .چشم داشت و رھنمود آن مقاله ھمين است. و قبول اين مطالب ترغيب کنند

من با کسانی که نزاکت . ھر انسانی جنبه ھای بد خود را دارد. ـ شما دوست عزيز در مورد من بی انصافی کرده ايد۵

رفتار بد در . مام عرصه ھا مراعات کنند، با بسيار فروتنی و احترام متقابل رفتار می کنمھای الزم را در يک، يا در ت

با اين ھم از مدتی تصميم گرفته ام . غالب مواقع نتيجۀ يا عقبۀ رفتار بد است؛ مگر اين که انسان از عقل بی بھره باشد

کنند؛ منتھا بعضی از عادت ھا بسيار سخت که دست از درشت خوئی و درشت گوئی بردارم، ولو ديگران با من درشتی 

  . از عبارت اخير تان سخت خوشم آمد؛ ھميشه زنده و سالمت باشيد. جان ھستند و از بين بردن آن کمی وقت الزم دارند

بنويسيد؛ و . ـ حيف است با اين قلم رسا و فھم عالی از شما محترم در سايت ھای اينترنتی چيزی به چشم نمی خورد۶

 و متواضعانه هاز افکار و انديشه ھای سازندۀ شما مستفيد گردند ـ يک خواھش دوستان)  افغان ھاۀھم(ما ھا بگذاريد 

  !است

  پايان

٢٨/٠١/٢٠١٧  

       

 


