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  ۲۰۱۶ جون۰۶         حضرت.غ

 

 "ترس"  رندانۀ ُرخسار به جسورانه نګاهی
 

ترس " عاجزم، شاید تعداد تعاریِف ترس به اندازۀ موارِد " ترس" بوده باشند،  با اینهم بنده از ارائۀ تعریف علمی " 
می خواهم بګویم که " ترس " به حالِت ګفته میشود که هر موجود زنده جان را مؤقتاً وادار به تسلیمی به هر آنچه 

که هر زنده جان حد اقل یک مرتبه خالف میل و ارادۀ درونی اش باشد،  می نماید. " ترس" یا ترسیدن پدیدۀ است 
در طول حیات آنرا تجربه نموده،  البته موازی با این پدیده،  ترساندن نیز در بسیاری موارد ملزوم ترسیدن میباشد ، 

 بهر حال " ترس" جزء الینفک شعور انسانی و شعور حیوانی و حتی نباتی محسوب می ګردد.
ترس تلخ،  ترس تُرش،  ترس طبیعی،  ترس غیر طبیعی و تصنعی،   " ترس" انواع ګوناګون دارد. ترس شیرین، 

 ترس مؤقتی،  ترس دائمی،  ترس مقطعی،  ترس وحشت ناک،  ترس نرم،  ُخالصه دو کم یک میلون نوع ترس.
ترس ) شیرین(  از پدر و مادر در مقطعِ از ِسن،  ترس ) بسیار شیرین از همسر،  در صورتیکه همسر ، بچۀ آدم 

، ترس از ضرر مالی و اقتصادی،  ترس از مرګ،  ترس از ابتالی مریضی ) اعم از خفیف یا صعب باشد( 
العالج( ، ترس از صدمۀ عزت و آبرو،  ترس از شکست،  ترس از دست دادن مقام و منزلت اجتماعی و حکومتی،  

دۀ غم های والدین و اوالد ترس از عدم تحقق آرزوها،  ترس از وقوع حادثۀ غیر منتظره و طبیعی،  ترس از مشاه
و دوست و عزیز و رفیق،  ترس از خدا، ترس از جهنم،  ترس از معبود ) در کلیسا و کنیسه  و بُت خانه و آتش 
کده ( ترس از متهم شدن به انحراف از افکار مترقی ! ) اعم از لبرالیستی و مارکسیستی و نازیستی و راسیستی و 

 ترس از استیال و ادامۀ ترس.فاشیستی و تروریستی(  ، ُخالصه 
ګر چه از نظر مکانیزم درونی و برونی انسان و حیوان، ترس یا ترسیدن یک امر طبیعی می نمایاد ولی فرق بین 
انسان و حیوان درینست که حیوان نظر به شعور محدوِد که دارد،  ترس را همیشه و در هر زمان و مکان،  یکسان 

س بګریزد یا بر آن فائق آید ولی انسان با اینکه ضربۀ ترس را شدید تر و جدی درک می کند و تالش می کند از تر
تر از حیوان،  درک می کند اّما به ُحکم بعضی باور ها و اعتقادات خود مشتاقانه حاضر میشود که با قبول کردن 

یباشد، بنماید. در هر نوع ترس و نتایج سنګین آن ترس،  خود را قربانی اهدافیکه برایش بزرګتر از همه چیز م
بسیاری از جنګهای ملی و میهنی مشاهده شده که مثالً یکی دو تا سرباز پیش آهنګ بخاطر مهیا ساختن پیشروی 
همکاران و هم قطاران خود،  خود را در مواضع دشمن منفجر نموده اند،  که اینکار نه از روی ضعف قوۀ عشق با 

بلند بخاطر فتح قله های تسخیر شده از سوی دشمن نا مرئی )  زندګی صورت ګرفته بلکه از روی انګیزۀ همتِ 
 ترس( انجام می یابد.

در تحوالت سیاسی جوامع بشری " ترس " و " ترساندن " جایګاه مخصوص دارد،  یعنی اینکه " ترس" در تمام 
نیز هیچ روِل جوامع بشری ) بشمول جوامع امروزه( وجود داشته و دارد، چګونګی جوامع عقب مانده و پیشرفته 

در تولید یا عدم تولید عنصر " ترس " ندارد.  ترسیکه مثالً یک قرن پیش بر هستی سیاسی و اجتماعی بشر حاکم 
بود ، امروز نیز در هر جغرافیۀ سیاسی حاکم میباشد منتهی فورم و شکل و کیفیت و کمیت آن تفاوت دارد،  مثالً 

بلس و صنعا و استانبول و کراچی از ناحیۀ حملۀ انتحاری!  احساس ترسیکه امروز در کابل و بغداد و دمشق و طرا
میشود،  با ترسیکه در مغرب زمین بخاطر بیان حقایق وجود دارد،  هیچ فرق ندارد و یا ترسیکه بخاطر از دست 
دادن یک شغل مستولی میګردد با آن ترسیکه بخاطر عدم حصول یک لقمه نان برای یک افغان ترسیم شده،  هیچ 

 رق ندارد.ف
بازیګران بزرګ جهان امروز امواج کوبندۀ از " ترس " را در قلوب و ارواح و روان بشریت رها نموده که واقعاً 
وحشت ناک است ، وحشتناک ازین بابت که غیر طبیعی و تصنعی است.  آدم ګاهی اوقات تعجب می کند از الف 

چطور نتوانسته یا نخواسته این پدیدۀ موهوم " ترس " زدن های پیشرفت بش ) که در هر زمینه صورت ګرفته(  که 
را از وجود پاک بشریت بزداید،  این چه که حتی بعضی ها می خواهند این بالی موهوم و ذهنی را با هزاران 

دسیسه،  به یک بالی واقعی و عینی تبدیل کند. صحنه های آتشنیکه امروز در کشور ما و منطقه مشاهده میشوند،  
آمرینش کسانی اند که از هیچ چیز و هیچ کس نه می ترسند فقط از کمی خالی شدن جیب های خود می عاملین و 
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ترسند ، به نظر میرسد که به شکل جابرانه و ظالمانه تقسیم وظیفه نموده،  یعنی وظیفۀ خودش ترساندن و وظیفۀ ما 
 و مردم ما را ترسیدن،  تعین نموده باشد.

اطر این بیان نمودم که ما خارج نشینان و قلم سواران و سایت خوانان و تلویزیون بینان این عرایض فقیرانه ام را بخ
و رادیو شنوانان مثلیکه بعد از سکونت درین سرزمین آرام،  مجهز به دستګاه های خنثی کنندۀ امواج " ترس زا  " 

وقف اجتماعی و اخالقی و......... شده ایم و با خاطر بسیار آسوده بدون اینکه مراعات و مالحظۀ علمیت و ِسن و م
یکدیګر را داشته باشیم،  بدون ترس یکدیګر را با انحای ګوناګون تحقیر و توهین می کنیم،  و بزرګترین و بهترین 
توجیه ما درین مورد اینست که " من " محبوب ترین اوالد مادِر وطن هستم،  بی خبر ازین اصل که در دنیا هیچ 

ه فرزندان خود اجازه بدهد که بخاطر تکریم مادر خود،  یکدیګر را نفرین کند،  ازین اصل مادر وجود ندارد که ب
 مهم نیز بی خبریم که دعوای فرزندان یک مادر،  بر غم و اندوه و اشک ریزی مادر چقدر می افزاید.

و نا جوانمردانه ) پیشنهاد بنده اینست،  همانګونه که فرد فرد هموطن عزیز و ګرامی ما امروز از مرګ ناګهانی 
کشته شدن( می ترسد،  همانګونه که فرد فرد هموطن عزیز و ګرامی ما از عدم توفیِق تهیۀ یک لقمه نان برای خود 
و اوالدش میترسد،  همانګونه که فرد فرد هموطن عزیز و ګرامی ما از از عدم ثبات و تأمیِن همه جانبۀ وطن خود 

ه وقوع نه پیوندد( ، ما خارج نشینان و مدعی فعالیت فرهنګی و ملی نیز باید می ترسد ) که اُمید وارم این ترسش ب
از نتایج اعمال ناسنجیده و احساساتی خود بترسیم و نه ګذاریم که در فردای درخشان وطن و هموطنان خود در 

لی استعداد و سیاهی ) ِسواد ( هزاران صفحه نوشته های بیهوده،  محو ګردیم. اینرا باید بپذیریم که مرکز اص
شګوفائی نوشتن و خواندن در انګشتان و حتی مغز قرار ندارد بلکه در قلب و روان و ایمان و عشق قرار دارد ، بناً 
بهتر است فقط  ترس شیرین را به رسمیت بشماریم،  مبنای ترس شیرین هم زیاد پیچیده و مشکل نیست،  فقط برای 

مومی تعین کنیم ) البته این معیار قبل از تولد ما تعیین شده،  ما باید عشق ورزی به مردم و وطن باید یک معیار ع
آنرا محترم بشماریم ( آن معیار عبارت از عدم استعمال ترازوی اشخاص تاریخی میباشد،  صریح عرض شود 
سنګینی و سبکی اشخاص مطرحِ تاریخ از قبیل حاکمان ګذشته به هیچ صورت معیار وطن دوستی کافۀ مردم این 
سرزمین شده نمیتواند بلکه معیار وطن دوستی همانا حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و احترام ګذاشتن به فرد فرد این 

سرزمین ) از هر تباِر که باشد( میباشد که هیچ شخص بزرګ یا کوچک حق تصرف و تعین مکلفیت در آن ندارد،  
بلکه قدردانی و حفظ استقالل ) اګر واقعاً برای یک وطن دوست راستین مثالً محصل استقالل ارجحیت ندارد 

استقالل داشتیم(  ارجحیت دارد که این قاعده در مورد تمام تسلسل بعدی ) تا به امروز(  صدق می کند ، البته این 
بدان معنی نیست که کارنامۀ یک شخص استقالل طلب را مورد بی مهری و کم لطفی قرار بګیرد بلکه مسئله 

 .ارجحیت امور میباشد
سخن آخر اینکه نباید ګذاشت که از صبح تا ظهر توطئه زده باشیم و از ظهر تا شام تاریخ زده ، زیرا ادامۀ 
رضائیت به این امر ، ما را از ساختن حال و آینده بی نصیب می سازند. نباید به این ساز ګوش خراِش مؤرخیِن 

طه دارد،  اګر این فورمول غلط را القاء کنیم باید به تاریخ زده توجه کنیم که می ګویند ماضی با امروز و فردا راب
سؤالهای بسیار مهیب و ال جواب،  جواب بدهیم،  که نمیتوانیم. امروز و فردا را باید مطابق واقعیت های امروزی 

 ساخت نه دیروز و پریروز. بلی.
 پایان                      
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