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 هشیارگردیم تا شویم خنثی 

 
 پا یگراند باالی خود فکری و ذهنی های بافته و یافته تحمیل و اثبات برای پس. ماست ذهنی های یافت دست سوای حقیقت،

 و عقل یانیپادرم با خواننده یا شنونده که بگذاریم و بگذریم و بگوییم فقط حالی چنان در. نبندیم کار به اجبار و نفشاریم
 است نممک زیرا. نشنید یا شنید که مباش آن فکر در: حافظ گفته به. کند می ردش یا پذیرد می را میگوییم ما آنچه خردش

 بدهیم دست از گوییم می و اندیشیم می امروز آنچه به نسبت را خود باور ،خود ما فردا،
 هضتن پیشتازان از کسانی ها گذشته در. لغزیم می روزی که نفشاریم پا اما و بگذریم و بگوییم را خود های دانسته پس

 انش هرکدام ها، سازی زمینه و ها پافشاری حتا و اشتیاق و شوق با که شناختم می را راست و چپ مختلف فکری مکاتب

 یها جاده در گادی های اسپ ایشان از حقیقت در و کشاندند بدنبال و کشیدند خود فکری مکاتب مسیر در را جوانی ها ده
 .اند گردیده اشتیاق و باور بی ها ایده و افکار آن به نسبت ها همان بزرگ بخش امروز ولی ساختند، طرفه یک

 رد کاباره و میخانه راه امروز کردند، می جلوه کعبه معتکفان و مساجد راه راهنماهای دیروز که کسانی است، عجیب چقدر
. کردند پیشه را توحید و وحدانیت راه بعدا   بودند شکاکیت مکاتب قراوالن پیش دیروز که هم کسانی و کس و اند، گرفته پیش

 که ودب پرسیده ازش نشسته می مجروح بهأالدین استاد صنف در فلسفه آموزش غرض کابل دانشگاه در زمانی که دوستی

 و ینشیب بُعد لحاظ از وی که بود گفته شاگرد بجواب استاد استی؟ فلسفی فکری مکاتب از یک کدام پیرو خودت استاد
 آورد دنخواه ببار پشیمانی آینده در که است فکری درجه ترین عالی بودن خنثی نیز دیدگاه ازاین. است خنثی باورمندی

 در بلکه زنی، نه و است کار نری نه دنیا درین زیرا ؛نماییم سازی خنثی را آیندگان تا است این خدمت بهترین اینکه دراخیر
 سازی خنثی فرهنگ که زمانی تا پس. است فکری روش بهترین هشیاری، و بودن خونسرد و بودن خنثی موارد همین

 در تاریخی و فلسفی ابعاد در سازی خنثی فرهنک وقتی. گردیم پذیر گریدیک مردمی تا رسد می نظر به بعید نیابد گسترش

 و فکری اختالفات هم و باخت خواهند رنگ نژاد، و قوم و زبانی مسایل ها گام نخستین در گردید، حاکم جامعه اذهان
 های لوژیایدیو به ریشه نیز ها پراگنی نفاق این بیشتری. شد خواهد مقدار بی و رنگ بی بتدریج نیز دگر ایدیولوژیکی

 انش پایه بی فکری اختالفات آتش در را ملت این شد دهه چندین که دارد گذشته فکری مکاتب کاران کهنه همان نادرست
 .سوزانند می دارند
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