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صالح محمد فطرت

عــقــده انسانرا به بیراه میکشاند
من سالها قبل با صفحه افغان – جرمن آنالین آشنا شدم ،نویسندگان توانا و محققین توانا را دران یافتم و من هم دران
جهان سپاس از برگرداننده گان این صفحۀ
زمان اگر فرصتی برایم دست میداد یک چیزی مینوشتم و میفرستادم ،با
ِ
زیبا که آنرا نشر میکردند .اما از دیر زمان است ،که من چیزی نه نوشته ام و نه فرستاده .اما هر روز سری میزنم
به این صفحه ،چون دوست دارم از استادان و نویسنده گان چیره دست و محققان بزرگ و نامور چیزی بیاموزم.
استادانی بزرگواری که میتوان نامبرد مانند  :سید هاشم سدید ،عبدالخالق رشید ،استاد بزرگوار کاظم ،استاد بزرگوار
سیستاني ،استاد بزرگوار و خواهر توانایم صالحه واهب واصل ،استاد بزرگوار فارانی صاحب ،استاد و شاعر توانا
عبدالباری جهانی ،محقق بزرگوار و دوست داشتنی ام عبدالحنان روستایي و استاد زمانی و استادان بزرگ دیگر که
با تروشات فکری و علمی شان قلوب بایر را بکر میسازند و آماده پذیرش تخم محبت و انسانیت.
دران زمان من از انجینیر صاحب معروفی نوشته های را میدیدم ،ناب و دلنشین و شاید با من همنوا باشید درین
مورد .اما بعد از روزگار ی نه نوشته ای را از وی یافتم و نه هم حتی در آرشیف نویسندگان نام ویرا یافتم .بعد از
مدتی دریافتم که وی نوشته های دارد ،که در صفحه ای "افغانستان آزاد" به نشر میرسد و اما زمانی نوشته های
ویرا باز کردم شما یقین کنید ،که به خواندن نمی ارزید و من نهایت آزرده شدم ازینکه شاید انجینیر خلیل هللا
معروفی دچار کدام مریضی عصبی شده است ،که به  ۱۸۰درجه از شخصیتش انحراف نموده که نباید چنین میشد.
امروز من صفحه را باز کردم و از یکی از گرداننده های پیشگام افغان – جرمن آنالین نوشته ای را دیدم ،که در
مقابل نوشته خلیل هللا معروفی نوشته بود .واقعا متاسفم ازینکه جناب خلیل هللا معروفی الفاظی را به کار گرفته است
که یقینا ً الفاظ کسانی است ،که شب و روز خود را در قمار خانه ها یا رقاصه خانه ها سپری کرده باشد و
شخصیتش تا این اندازه سقوط کرده باشد ،به گفته برادرد توانایم قیس کبیر مانند بودنه بازان حرف زده است.
من به جناب خلیل هلل معروفی پیامی دارم و آن اینکه:
•
•
•
•
•

•

جناب انجینیر صاحب:
عقده و کینه در اسالم مردود است و نباید با برادر مسلمان خود چنان کدورت ورزید ،که به دشمنی ابدی تبدیل گردد
و نباید اضافه از سه روز با برادر مسلمان خود قهر کرد ،یعنی حتی اگر کدام منازعه صورت میگیرد در طول سه
روز تصمیم باید گرفت و برادرش را عفو باید نماید.
استفاده از الفاظ رکیک – خداوند ما را از استفاده الفاظ رکیک و دشنام منع فرموده و هر آنچه در مقابل برادر
مسلمان خود و حتی اگر مسلمان هم  ،باز هم انسان دارای کرامت انسانی است و باید احترام شود .در مقابل هر لفظ
بد و گفتار بد ماخذه خواهیم شد.
استفاده از الفاظ رکیک شخصیت انسان را به کلي مصدوم میسازد و شما که انسان آگاه و هوشیار بودید و من نوشته
های شما را با یک عالم تشنگی میخواندم.
چرا به جای دشنام و بد گویی عــفو را پیشه خود نمیسازید ولو اگر برادر مقابل تان گنهکار هم باشد .هللا پاک عفــو
را دوست دارد نه دشمنی را و درین مورد آیات و احادیث بیشماری وجود دارد.
و دیگر اینکه وقت خود را بیجا ضایع ساخته اید ،انسان باید مفید واقع گردد نه مضر .من یقین دارم که چیز های
مفیدی نیز نزد شم ا موجود است که میتوانید آنرا به جامعه انسانی عرضه کنید ،مانند اساتید و نویسنده گان دیگر که
با وجود همه مصروفیت ها و مشاغل دیگری که دارند ،باز هم تالش میورزند که آنچه دارند خدمت مردم عرض
کنند.
خداوند ما همه را هدایت فرماید.
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شاید این جنگ خانمانسوز تاثیرات منفی اش را شامل حال آنهای نیز ساخته  ،که در بیرون از وطن زندگی میکنند،
چون ذهنا ً درینجا [وطن] قرار دارند .پس واضحا ً که به شکلی از اشکال از جریانان بد روزگار هموطنان خود نیز
در امان نمی مانند.
خداوند رحم کند.
تشکر
صالح محمد فطرت
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