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 آقای آسیابان؛ پا از حد غالمی فراتر گذاشتید!

 چهارمبخش 
 ـ  در باب به وجد آمدن مخاطبان من:21

نوشته می کنید: "وقتی یک استعداد استثنایی از کدام محترمی متبارز می شود، مخاطبانش  از وجد یا از تعجب و یا 
 ناشی از هر حس دیگری به آفرین گفتن و توصیف این استعداد می پردازند..." 

به شما محترم به عنوان یک هموطن دلسوز توصیه می کنم که کمی در تقویۀ ذهن و منطق و متن خوانی و ـ  1
کشیدن معنی از یک نوشته و شیوه های مباحثه ای باضابطه و مستند تمرین کنید! اگر شما محترم چنین تمرینی می 

 داشتید، عمارت سخن را هرگز این گونه پی نمی افگندید! 
یک نویسنده همۀ مردم هستند. در برخی موارد نظربه موضوع بحث، مخاطب نویسنده می تواند  اصوالً مخاطب

یک شخص مشخص یا یک تعداد افراد معینی باشند. نوشتۀ اول من خطاب به کسانی بود که ازسطح واالیی از 
ایای پیچیده و مهم آگاهی، سواد، معرفت و فرهنگ برخوردارند، و به همین دلیل مسئولیت بیشتری در واکاوی قض

متوجه آن هاست، اما در قضیۀ قتل فرخندۀ مرحوم به جای استفاده از آگاهی وعقل ومعرفت، بیشتربه توسن احساس 
وعاطفه میدان دادند. نوشته های بعدی من، ارچند برای خانم بسیار بسیارعزیز و محترم، صالحه وهاب واصل، 

شمول شما محترم و دیگرانی که دراین خصوص با شما همعقیده  نگارش یافته بود، مخاطبه ای بود با همه، به
هستند. این نوشته ها، خالف گفتۀ شما محترم، همه را به وجد نیاورده است. و نه همه را متعجب ساخته است. نه 

های  همه به من آفرین گفته اند و نه همه مرا توصیف کرده اند! شما محترم، بطور مثال، عالوه بر این که از نوشته
من به وجد نیامده اید و از آن ها تعریف و توصیف نکرده و به آفرین گفتن من نپرداخته اید، با برافروختگی به آن 

تا مرد برخورد نموده با خشم به من تاخته اید! فکرمی کنید که شما محترم مخاطب من نبوده اید؟ راست گفته اند که "
  سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد!"

فکر می کنم شما محترم عالوه براینکه عادت دارید نوشته های دیگران را بطوراجمالی مطالعه کنید، به نوشته های 
خود هم از نگاه محتوا، حجت آوردن و انسجام چندان امعان نظر ندارید و هرچه به ذهن تان جاری شد، همان را 

به شهرت و توانایی قلمی شما لطمه وارد می کند، زیرا  بدون سنجش می گویید و نوشته می کنید!! این عادت به یقین
با چنین عادتی شما محترم هیچ وقت قادر نخواهید شد که فرایند تقویت فکر و استعداد نویسندگی تان را در سطحی 

 حفظ  کنید که بتوانید  اثار منسجم و پخته، و بلند و بالغ بوجود بیاورید! 
از نوشته های من می توان نتیجه گرفت که نوشته های من، آنگونه که شما در  ـ  از استقبال یک تعداد انسان ها2

باب آن ها قضاوت کرده اید، دارای عیب و قابل بد گفتن نبودند. هر کسی با نیت، اراده، اندیشه و هوش متفاوتی به 
 نوشته راشداوری آن پرداخته است. برای کسی که بدون در نظر داشت نام و تفکرات من، بی غرضانه و بدون پی

بوده اند، و یا کسانی که ملتفت شده اند که  مطلبخوانده است، و کسانی که در پی دانستن عمق، اساس و درستی 
بسیاری از باریکی ها پیرامون آن واقعه در نوشته های دیگران ناگفته مانده است، وقتی موضوعی، خالف برخورد 

رار می گیرد، جهاتی که قابل دقت بوده است، اما بدان پرداخته نشده، عمومی با آن، از جهات دیگر مورد ارزیابی ق
چون با نویسنده، با شناخت و بدون شناخت قبلی، نیت و اراده و اندیشۀ مشترک و هوش همسان ـ یا عالی تر از وی 

و مسئولی هستند  ـ دارند، از نوشته استقبال می کنند. این ها بدون تردید انسانانی صاحب اندیشه، با درد و با درک
که بین عقل و احساس شان همسنگی و تناسب وجود دارد و مرغ دل شان بیشتر برای صحت و صدق و صواب، و 
برای مردم و کشورشان می طپد و می دانند که کار مردم و کشورشان تنها با داشتن احساس و عاطفه سامان نمی 

د و در نتیجه از دیدن خیلی مسائل عاجز می مانند ـ یا یابد؛ خالف کسانی که عقل، یا احساس را، مطلق می سازن
 سر باز می زنند!
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قدر و شأن هر انسان باید بستگی بدان داشته باشد که چگونه و برای کی یا کی ها فکر و نوشته می کند؛ برای مردم 
رای بیرون کردن و وطنش، برای باز کردن کورگره هایی که در ذهن تقریباً اکثریت مردم جامعه اش وجود دارد، ب

مردم از باطالق تعصب، خودبینی و خودمحوری، خرافات و سنت گرایی مفرط و ناسودمند، برای نجات مردم و 
کشور از چنگال کرگسانی سیاسی ـ مذهبی، کسانی که تا فرق در لجن زار متعفن سنت های کهنه و بیگانه پرستی و 

رای چند همنشین و همپیشه و همفکری که صواب را فساد و اعمال ضد مردمی و ضدملی غرق هستند، و یا ب
ناصواب و ناصواب را صواب می خوانند؟ از اخالق حرف می زنند و نمی دانند که معنی اخالق چیست و پیش 

 نیازهای آن کدام است، یا برای تفنن و روزگذرانی قلم برداشته اند؟  
ایی و قاطعیت شما در این امر ساخت که چگونه و با ـ  نوشته می کنید: "نوشتۀ اخیر شما مرا سخت متوجه توان22

 چه توانایی و قابلیت قلمی می توان امرغیرقابل دفاع را با چنین زیرکی به دفاع گرفت."
سؤال من از شما محترم این است که من از کدام امرغیرقابل دفاع، دفاع کرده ام. مظلومیت فرخندۀ مرحوم مانند 

رفتن آن جرمی است که با هیچ استداللی نمی توان آن را مورد عفو قرار داد. قتل روز روشن واضح است. نادیده گ
وی نیز بدون برو و برگرد قابل مذمت و سرزنش است. عملی که اوباشان قاتل مرتکب شده اند، با هیچ منطق و 

از قاتلین، یا کسانی قانون، و درهیچ کتابی، آسمانی و زمینی، قابل دفاع نیست. در نوشتۀ من اصالً حرفی از دفاع 
مانند مال نیازی و سیمین ها، بطور خفی و جلی وجود ندارد. از چه امری، به نظر شما محترم، من، و به چه دلیلی 
مشهود و محسوس، دفاع کرده ام و چگونه؟! وقتی من می نویسم که فرخنده مرحوم در بروز آن غائله نقشی داشته 

ل حرفی نمی زنم؛ اما شما محترم برای متهم کردن من به دفاع از قاتلین غیر از است، دالیلی ارائه می کنم. بدون دلی
همین سخن من که قادر به درک آن هم نیستید، هیچ دلیل دیگری نمی آورید! آیا قضاوت در یک مورد بدون ارائۀ 

 ؟   دلیل و سند و مدرک می تواند پایۀ برای پذیرفتن داشته باشد؟؟ از چه چیزی من دفاع کرده ام
از وحشیگری مردمی که به لت و کوب، به قتل و باالخره به سوزاندن فرخندۀ فقید دست زدند؟ ازبی تفاوتی آشکار 
و شرم آور مردمی که از مسئولیت های خویش گریز نموده وظایف اجتماعی، اخالقی و انسانی شان را جدی 

همعقیده و همشأن قاتلین هستند و به همین دلیل نگرفتند؟ از الابالی گری پولیسانی که بیشتر شان از نظر فکری 
برای نجات آن مرحوم دست به عملی نزدند؟ از جبن و ترس عده ای از آن ها از اوباشان قانون شکن و متمرد، با 
آنکه در برابر امنیت و مال و جان مردم سوگند یاد نموده اند؟ از پندار و گفتار و رفتار و شخصیت آن پیر مرد 

؟ از تعویذ نویسی؟ از اعتقاد به تعویذ و زیارت، از خوردن خاک سر قبر توسط مردم به امید بهبود مزور و خرف
یافتن از بیماری، از خرفات و خرافی ها، از موهوم پرستان، از تاریک اندیشان و...؟ کدام یکی از این اعمال از 

 د؟ نظر شما می توانند، حتی برای یک انسان وجدان مرده، قابل دفاع باشن
بلی، آقای آسیابان! شکی نیست که رنگ قلب من، مانند رنگ قلب همه انسان ها سیاه است، اما با همه سیاهی قلبم 
من همواره و با تمام توان کوشیده ام آن را با بهتان و حیله و بدی و گناه، و با منفی بافی و سیه کاری و سیه پنداری 

 ر توانا بوده ام، آینده را خدا می داند!!نیاالیم!! تا حال به فضل خداوند در این کا
در نوشته های من، همه این مسائل با شفافیت و صراحت، و به سختی نکوهش و محکوم شده اند. چنین سند یا 
مدرک قوام االمری که با عقل و با حواس پنجگانه ثابت کند که من در صدد دفاع از قاتلین آن مرحوم هستم درهیچ 

ن وجود ندارد؟ حکم شما محترم تنها ساخته و پرداختۀ ذهن خیالباف و قصه پرداز شما است. جایی از نوشته های م
با ذهنی که عادت به ساختن صوری ابهام آلود از اشیا و وقایع کرده باشد، با ذهنی که با صحه و صدق و تصدیق 

ه خداوند صاحب آن را شفا هیچ ارتباطی ندارد، سوگمندانه هیچ کاری کرده نمی توانیم؛ جز اینکه دعا کنیم ک
 ببخشد!!  

من هیچ وقت شما محترم و دیگران را وادار به این نمی سازم ـ اساساً این توانایی را ندارم، آرزوی داشتن اینگونه 
توانایی را به گونه ای قهرآمیز نیز نمی کنم ـ که نقش و تقصیرآن مرحوم را درخلق مقدمه ای برای آفرینش آن 

 بپذیرید. حقیقت همان است که هست، وحقیقت باپذیرفتن یا نپذیرفتن من و شما عوض نمی شود!!  ماجرای اندوه بار
خیلی ازمسائل هستند که گویای نقش آفرینی آن مرحوم در آن غائله می باشند؛ از جمله این حقیقت مسلم که هیچ 

ن متخاصم ـ به وقوع نمی دعوایی بدون موجودیت موضوعی میان دو طرف دعوا ـ یا وجود کم از کم دو انسا
 پیوندد. وجهی خصومت این دو انسان، از دید شما محترم، چه می توانست باشد؟

برای دانستن این حقیقت که آن مرحوم عالقه و اعتقاد به موهومات داشته است و به همین دلیل با آن مرد مزخرف 
تن ایشان به زیارت و بگو مگوی شان را با به دعوا پرداخته و همین دعوا سبب مابقی ماوقع شده است، کافیست رف

 آن مرد فرتوت مطمح نظر و اساس تحلیل و قضاوت خود در باره قرار بدهیم. 
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نکتۀ جالب دیگر این است که شما می گویید دست یافتن به ضمیر آگاه و ناآگاه مردم برای اشخاصی غیر متخصص 
ید، پس این مطلب که یکی از "مقاصد پنهان" من دفاع ممکن نیست، اگر موضوع واقعاً چنین است که شما می نویس

و تبرئه از اوباشان است، چگونه برای شما محترم مکشوف گردید؟ مگر شما روانشناس، سخن شناس و منطقی 
 )کسی که به علم منطق تبحر و مهارت دارد( هستید؟ از نوشتۀ تان که نمی توان به چنین چیزی پی برد!!

این جا الزم می دانم که من کسی نیستم که تنها به خواندن ضمیر آگاه و ناآگاهی انسان ها  گفتن این مطلب را هم در
یا نوشته های آن ها برای شناخت ایشان اعتنا می کند. من از طرز خرامیدن انسان ها می دانم که آن ها چگونه فکر 

 می کنند و چه شخصیتی دارند؛ همان گونه که شاعری گفته است:  
 که خواهی جامه میپوشبه هررنگی 

 مـن از طـرز خـرامـت می شنـاســم.
مطلب دیگری را که در این خصوص باید خدمت تان به عرض برسانم این است که آنچه دربحث مذکور بیشتر تعین 
کنندۀ هوده و بیهوده یا حق و باطل است، منطق، معنی و مفهوم سخن و استداللی است که در نوشته ها به کار برده 

 است؛ نه قلم! قلم در بحث های تخصصی و تجسسی و علمی به تنهایی هیچ کاری را نمی تواند پیش ببرد. شده 
نوشته ها عمدتاً از دو بخش تشکیل می شوند: یک، لفظ؛ و دو، معنی! نوشتۀ شما چنین معنی می دهد که کسانی که 

، یا آنچه شما محترم نثر روشنفکرانه خوانده اید، از نوشته های من استقبال کرده اند، تنها به ظاهر نوشته ها، به لفظ
توجه داشته اند، نه به استدالل و معنی و مضمون آن! به نظر من قضیه، هم به ارتباط کسانی که نوشتۀ مرا تایید 

وده کرده اند و هم در ارتباط با کسی که من با ایشان تبادل نظر نموده ام، کامالً خالف آنچه شما محترم فرموده اید، ب
است. زیرا اگر قابلیت قلمی تعین کنندۀ حق و باطل می بود، خانم محترم صالحه وهاب واصل که شما به وکالت و 
دفاع از وی برخاسته اید، خیلی بیشتر ازمن قابلیت قلمی دارند. نوشتۀ زیبای "زبان بی زبانی، هویت بی هویتی" 

همه توانانی قلمی نتوانستند به دفاع از نظریات شان در باب ایشان به خوبی موید این مدعا است! چرا ایشان با این 
آن "آرزو" و... بپردازند؛ کسی که ظاهر نوشته های مرا خوب، اما سیرت)!( آن ها را بد دانسته است ـ همان حرفی 

ربان، را که شما محترم با اشاره و تلویح می زنید؟ علت آن ناتوانایی قلمی نیست، بلکه این است که این خانم مه
حساس و محترم به تفکر قانونمند ومستدل عادت نکرده اند و از واکاوی و ارتباط دادن مفاهیم با هم، مانند شما 

 محترم، عاجز هستند!
 ـ  در باب کلمۀ حریف:23

در جایی از نوشتۀ تان شما محترم خانم واصل را حریف من معرفی کرده اید. حریف از لحاظ لفظی بطور کل 
ی است: یک، همپیشه و همکار؛ دو، یار و همدم و محبوب؛ و سه، همآورد. تا جائیکه عقل کوتاه قد دارای سه معن

من قد می دهد و جریان تبادل نظر میان ما حاکی و مشعر است، منظور شما محترم از کاربرد لغت حریف در 
 ه باشد. نوشتۀ تان باید معنی "همآورد" )دو نفری که با هم به نبرد می پردازند( را داشت

عرض شود: آنچه میان من و خانم صالحه وهاب واصل رد و بدل شد، از نظر من، تنها تبادل نظر بود، نه ستیهیدن! 
من به ایشان، باوجودی که با ایشان از نزدیک شناخت ندارم، احترام دارم. آن ها چگونه فکر می کنند، صورت و 

است. توقع من از ایشان، اما همین است که خود را در زندگی  سیرت مرا دوگونه می دانند یا یکسان، کار خود شان
برای نقد هم آماده بسازند؛ زیرا انسان کامل نیست و هر آن امکان سهو یا خطا در کارهای وی متصور است. مطلق 

 گرایی در هر زمینه ای امری پسندیده ای نیست. تعصب از جهل و جهل از تعصب زاده می شود!
من با ایشان سر جنگ و ستیز ندارم! جنگ و ستیز کار انسان هایی است که هنوز در ذهن، در  همانگونه که گفتم،

روان و در شخصیت شان "کمپلکس" وجود دارد و خود را ستون آسمان می پندارند ـ تفکری که من با شدت مخالف 
باستان وجود داشت، دارم؛ این آن هستم. استنباطی که من از "خود را بشناس"ی که در تفکر یکی از فیلسوفان یونان 

است که اشاره این اندیشمند بزرگ به این امر بود که "قبول کن که نادانی!" پذیرفتن این امر، از نظر من، خود 
 دانایی است!

 ـ  در باب سعی من در اثبات تقصیر فرخندۀ مرحوم:24
چون مقالۀ شان از مسائل عدیده بحث نموده است، این حقیر به طور عمده آنرا به دو بخش که نوشته می کنید: "

 نگانده در مقاله اش از آن یاد کرده، زیر مداقه می گیرم:
 ـ  مساعی در اثبات تقصیر خود فرخنده در قتل مرحوم.

 ـ  علل فرهنگی و اجتماعی عامل در رویداد کشته شدن فرخنده."
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رهنگی و اجتماعی دعوا، آشوب، خشونت و قتل در نوشته های قبلی زیاد گفته شده است. فکر می در مورد علل ف
کنم تکرار آن ها حتی برای با حوصله ترین انسان ها هم خسته کن خواهد بود؛ اما در باب استعمال کلمۀ "مساعی" 

خواسته ام حقیقتی غیرقابل انکاری را  باید بگویم که من سعی نکرده ام که درستی این امر را به کرسی بنشانم، بلکه
که وجود خارجی دارد بیان کنم. همه انسان های ریزبین و متفکر می دانند و می پذیرند که آن مرحوم مقدمه ای قتل 
خویش را نادانسته خود فراهم کرد! برای اثبات یا قبول این گفته ها، کس ـ یا کسانی که کمی عاقالنه فکر می کنند ـ 

آوردن بینه، و طلب دلیل ندارند. مردم برای اثبات امری احتیاج به سند و مدرک و اقامۀ حجت دارند که  احتیاج به
 مکتوم و مجهول باشند، نه برای چیزی که مانند آفتاب تابان روشن است!  

می خواهم نظر شما محترم را در مورد یک حادثه ذهنی ـ حادثه ای که وجود عینی ندارد ـ و سمبولیک، که 
 بطورمثال خدمت تان عرض می شود، بدانم:

شخص سفید پوستی، با ساعت قیمتی و انگشتر و زنجیرسنگینی از طال، باالپوش پوست و مقداری معتنابهی پول در 
ـ  در نیویارک که خطرناک ترین نواحی در آن شهر هستند، با   Harlemو Bronxجیب به یکی از دو ناحیه ـ 

ن دو منطقه بسیار خطرناک هستند، می رود و در نتیجه هم ساعت و انگشتر و زنجیر، هم آنکه این را می داند که ای
باالپوش، هم نقدینگی اش را از دست می دهد و هم با سر و کله و دست و پای شکسته کارش به بیمارستان می 

باوجود این اگر  کشد. در این ماجرا کی را باید مقصر دانست؟ )این شخص باشندۀ شهر نیویارک امریکا است. و
نمی داند که آن دو ناحیه پر از اشخاص قانون شکن و مجرم جنایت پیشه و آدمخور است، عذری خواهد بود بدتر از 

 گناه.(
از نظر من اولین کس، یا مقامی که در این ماجرا مقصر است، دولت است که نتوانسته است به عنوان مقامی که 

مال مردم را تأمین کند و با اقدامات الزم و ضروری جلو بوجود آمدن چنین  وظیفه دارد امنیت شهر و امنیت جان و
مناطق، حاالت و افرادی را که در آن جا ها زندگی می کنند، بگیرد. دومین کس یا کسان، آنانی اند که با زور و 

ئولیت می کند و نه ضرب و شتم آنچه را که به آن ها تعلق ندارد، از مردم می گیرند؛ اما وقتی نه دولت احساس مس
اخالق آن آدم ها به حد الزم پاکیزه و پالوده است، به نظر شما آدم چه کار باید بکند؟ آیا این انسان ثروتمند، با آن 
همه طال و پول و لباس های گرانبهای خود در برابر حفظ و مال و جان خویش مسئولیت دارد یا نه؟ عقل شما 

ل و جان خویش، از نظر شما، او باید چه کار می کرد؟ آیا محتاط نبودن او محترم چه حکم می کند؟ برای حفظ ما
در قبال مال و جان خودش و در برابر اندوه فامیل و دوستان و هم نوعانش، سبب نمی شود که ما به مالمت کردن 

 او بپردازیم؟؟ 
بود که  2013ر می کنم سال در این رابطه می خواهم حکایتی را به عنوان مثال دیگری به سمع تان برسانم. فک

یکی از یهودی های شهر فرانکفورت با کارد یا چاقو مورد حملۀ یک جوان پانزده ـ شانزده ساله، یک مهاجر تندرو 
و متعصب و قانون گریز، قرار گرفت و زخمی شد. چون مرد یهودی "کپه ای" بر سر داشت و کپه مخصوص 

یزی بخاطر زورگویی های اسرائیل نسبت به فلسطینیان و چیزی هم عالمان دینی یهود است و جوان که از قبل، چ
بخاطر تبلیغات مبلغین شرانداز و سودجوی دینی خود شان، نسبت به یهودیان کینۀ به دل داشت، با دیدن وی، با آن 

ه طور کپه، می داند که او یک یهود است، به او حمله می کند و او را زخمی می سازد. این موضوع را رسانه ها ب
گسترده پوشش می دهند و با مراکز دینی مسلمانان، وهم باالترین مرکز دینی یهودیان در این مورد مصاحبه ها 
صورت می گیرد. حرف ها گونه گون هستند؛ اما مهم ترین حرف به ارتباط موضوعی که مورد بحث ماست، 

در جامعه ای که یهود  می شود. او می گویدحرفی است که از زبان باالترین مقام دینی یهودیان در آلمان شنیده 
ستیزان مهاجر و غیرمهاجرموجود هستند، بهتر است عالمتی که یهودی بودن یهودیان را نشان می دهد، حمل نشود 

 )نقل به معنی(!
شما چه فکر می کنید؟ آیا این مقام بلند پایۀ یهودیان آلمان مخالف دین و مخالف فرهنگ و مخالف یهودیان خود 

ت؟ یا از یهودستیزان در برابر مردمان خود دفاع می کند؟ یا می خواهد آن جوان مهاجر مهاجم را بی گناه دانسته اس
تبرئه کند؛ هرچند او را می بخشد؟ خیر! او جامعه را می شناسد؛ افکار ضد یهودی را در ذهن برخی انسان های 

ر خطر ایجاد کنند، می داند؛ با این هم در اولین اقدام و آلمانی و مهاجر که می توانند برای جماعت یهودیان این کشو
تا وقتی که آزادی و تفاهم همگانی به گونۀ بنیادی درجامعه همه گیر و شایع شود، کاری را که باید یهودیان همکیش 

ر و همدین و همآئین خودش بکنند، به آن ها، برای امنیت و آرامش خود شان، توصیه می کند. )خودداری از آشکا
کردن دین و مذهب خود در شرائط خاص برای حفظ جان، در مذهب شیعه هم بنام "تقیه" با جدیت توصیه می 

 شود!( 
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چنین توصیه ای هیچگاه حق دادن به یهود ستیزان نیست! حق و حق داشتن در این جا روشن و آشکار است؛ و آن 
می کند و می اندیشد، فکر کند و بیندیشد، یا هر این که: در یک جامعه آزاد هر انسانی حق دارد هر گونه که فکر 

 گونه که می خواهد لباس بپوشد و زندگی کند، لباس بپوشد و زندگی بکند. 
اگر در جامعۀ آلمان که هزار بار به نسبت جامعۀ افغانستان  آزادتر و آرام تر و قانونمندتر است مردم چنین فکر می 

 ظاری بجاتر و عقالنی تر نیست؟؟ کنند، آیا در افغانستان داشتن چنین انت
توصیۀ من به طور عام، با آوردن این مثال، این بود و است که همه کسانی که دعوای عقل و خرد دارند، بخصوص 
کسانی که ما آرزو می کنیم از خون شان هزارها انسان دیگرمانند آن ها بروید، برای رسیدن به هدفی، به شرائط و 

باشند و کوشش کنند، درصورت نامساعد بودن اوضاع وشرائط، به اصطالح سیاسیون، زمان و مکان توجه داشته 
خطوط قرمز را عبورنکنند و تابوها را طوری نشکنند که آواز شکستن آن ها در دل حامیان بیرحم و شمشیر بدست 

 سازد! تابوها خوف وهراسی سقوط و نابودی ایجاد کند و آن ها را برای کشتن هرچه مخالف است آماده ب
 ـ  در باب انتظار از آن مرحوم:25

بلی، وقتی آرزو می کنیم انسانی برای ما و بچه های ما به عنوان الگو، سرمشق، اسوه و یا نمونه قرار بگیرد، یا 
آرزو می کنیم که از خون آن انسان هزارها انسانی مانند وی زاده شود، باید او از هر لحاظ انسان، به نسبت 

ر و درست پندار و درست گفتار، و دانا و باهوش و نمونه باشد! همچنین طرز تفکر و شیوۀ زمانش، درست کا
رفتار و پیش آمد او با دیگران، بطور مثال در مواقعی که کمی پیچیده یا آمیخته با خطر است، باید عقالنی و احتیاط 

 د که سبب آشوب و شر و فساد گردد. آمیز باشد. با مسائل با خونسردی و متانت برخورد نموده وضعی را پیش نیار
آیا شما محترم فکر می کنید که آن مرحوم در بگومگویی که با آن پیرمرد خرف داشت با چنین متانت و خونسردی 
و سنجیدگی و نرمش الزم سلوک و دیدار داشته است؟ تصدیق عقالنی این است که قاعدتاً نرمش، نرمش و خشونت، 

 خشونت را در قبال دارد!
خواهم به مسئله ای تدبیر و دوراندیشی و استفاده از هوش، به شکل تمثیلی یا "فیگوراتیف" تماس گرفته به شرح می 

 مثال دیگری هم بپردازم:
به روز اول ماه می که فروشگاه ها و دکاکین بسته بودند، فرمان خانم این بود که برای غذای ظهر مهمانان نان تازه 

بیاورم. ساعت یازده و نیم بود. تنها دکان نان پزی ای که در نزدیکی های منزل ما در  و کشیده، مانند نان افغانی،
این روز باز بود و چنین نانی در آن پخته می شد، در محلی قرار داشت که قرار بود راست افراطی بخاطر 

ر نه ساله ای موجودیت یک مسجد در آنجا و نیروهای چپ بخاطر راست افراطی در برابرهم مظاهره کنند. دخت
مهمان که از صحبت شب گذشتۀ بزرگان درخصوص این مظاهره و محل آن اطالع حاصل نموده بود، به مجردی 
شنیدن فرمایش خانم، توصیه کرد که در چنین روزی من نباید به آن محل بروم. دکان نان پزی درست درهمان 

ت به مظاهره بزنند! پیداست که چه امری سبب محلی بود که نیروهای افراطی چپ و راست قرار بود در آن جا دس
 تشویش و ناراحتی آن دخترک خرد سال، ولی باهوش، دلسوز و دوراندیش شده بود!

غرض از یاد آوری این مثال این بود که یک انسان دور اندیش و صاحب عقل، حتی اگر نه ساله باشد ـ هجده سال 
ه مثبت و خواه منفی، دقت می کند. حرف من در تبادل نظر کوچکتر از آن مرحوم ـ، به کوچک ترین مطالب، خوا

با خانم واصل تنها این بود که موجبی وجود ندارد که ما آرزوی زاده شدن هزارها انسان دیگر از خون فرخندۀ 
مرحوم را، که باتأسف بویی از دوراندیشی نبرده بود، بنمائیم. من یکی که جداً آرزو می کنم بچه های ما با ذکاوت 
و هوشی مانند آن دخترک نه ساله و برادرش که چند سال پیش در ده ساله گی نخواست با پدر و مادرش به این دلیل 
که نمی تواند آن همه کودکان فقیر و محروم و بدبخت را در افغانستان ببیند، به افغانستان سفر کند، به دنیا بیایند! 

انی در تلویزیون، گفت و گویی را به این مضمون با پدرش به پسری که روزی بعد از دیدن بدبختی های اطفال افغ
 راه انداخت:

 ـ پدر، اجازه دارم یک سوال کنم؟
 ـ بگو بچپیم.

 ـ می گویید خداوند همه چیز را می داند و می بیند!
 ـ بلی، همینطور است!

 ـ مهربان هم است!
 ـ بلی!

 ـ قادرمطلق هم است!

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بگویی؟ ـ بلی، آخر گپت را بزن. چه می خواهی
 ـ اگر چنین است، چرا این اطفال اینقدر بدبخت هستند؟

پدرش چون جواب نداشت، و نمی خواست با بافتن قصه ها ذهن پویا و کاوشگر و شکاک او را به قصه گفتن و 
می دهم که جوابی درستی برای این افسانه سرایی عادت بدهد، بعد از لحظه ای سکوت گفت: نمی دانم؛ ولی قول 

 سوالت پیدا کنم. سؤالی که او خود بارها با آن درگیر شده بود، ولی نتوانسته بود جوابی برای آن بیابد! 
نمی دانم خانم محترم صالحه وهاب واصل و شما و عبدهللا از هالند چه هنری در فرخندۀ مرحوم دیده اید که چنان 

د؟؟ حتماً از کشته شدن آن مرحوم بدان قساوت، سنگدلی و بی رحمی لذت برده اید که آرزویی را به دل پرورانیدی
آرزوی زاده شدن هزاران فرخندۀ دیگر را از خون او کرده اید، تا آن ها هم با چنین شقاوت و بداقبالی به قتل برسند 

 و شما بازهم، و به تکرار، از دیدن آن ها با نشاط بیماران روانی کیف کنید!
رامون حرکتی که بنام آزادی زن، بنام حقوق و برابری زن و مرد بعد از قتل آن مرحوم به راه افتید، چنانچه شما پی

 و آقای عبدهللا و خانم واصل به آن اشاره نمودید، و یک سلسله مطالب دیگر، بعداً و در جایش صحبت خواهم نمود!
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