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 ۲۶/۰۷/۲۰۱۷غالم حضرت                                                                                                  

 اگر خاموشی اختیار کنیم!!

 .با عرض سالم
 

خوانندگان محترم در همین پورتال نوشته بود که )قریب به مضمون( " اگر خاموشی اختیار کنیم و روزی یکی از 

 ." یک حرف نا خوشآیند بشنویم، طاقت نمی آوریم که به خاموشی خویش ادامه بدهیم یا بدهم

 :راجع به بحث داؤد خان که در دو سه روز اخیر دوباره داغ شده عرض شود

 رابطه با قضاوت ها در مورد دو دورۀ شاهی و جمهوریت، عمدتاً از چهار گروه تشکیل شده؛افکار و سالئق در  - ۱

الف: گروهی که فقط دوران شاهی را بیشتر از دیگر مقاطع تاریخی با توجه به دالئل خود شان، تحسین و تمجید می 

 .کند

ارائۀ دالئل خود شان، تحسین و تمجید ب:  گروهی که فقط دوران جمهوریت را بیشتر از دیگر دوران ها با توجه به 

 .می کند

 .ج:  گروهی که هر دو دوران را یک دوران طالئی می نامند و یا حد اقل بهتر از دوران بعدی می دانند

د:  گروهی که هر دو دوران را تقبیح و سرزنش و جمهوریت را ادامۀ همان سیستم شاهی اّما با کمی تغییر شکل، 

 .می دانند

چهار گروه در بسیاری موارد با در نظرداشت تحلیل واقعیت ها، قرین به حقیقت می باشد و اگر این  استدالل هر

انسانی پاک در پهلوی هم قرار داده شود نه اینکه منبع ادامۀ اختالف و  -دیدگاه ها را با هندسۀ معقول و نیات ملی 

ه ها و در نهایت، کسب فرصت جهت بهبودی وضع احتماالً دشمنی تلقی می گردد بلکه باعث نزدیکتر شدن همه دیدگا

 .فعلی می شود

البته گروه دو سه نفرۀ پنجم نیز وجود دارد که معتقد به این اصل می باشد که حالت فعلی محصول دوران شاهی و 

جمهوریت نی بلکه محصول بازی های طّراحی شدۀ یک قرن پیش توسط بازیگران بزرگ می باشد، در واقع این 

نجام کودتای ثور یا شبیه به آن در انتظار گروه می خواهد بگوید که اگر کودتای سرطان صورت نمی گرفت باز هم ا

ما بود و همچنین این گروه پنجم می خواهد بگوید که اگر شخص داؤد خان منسوب به خانوادۀ سلطنتی بود و در زیر 

سلطنت همین خانواده منحیث صدراعظم مصدر خدمت )هر چند ناچیز( شده بود پس این به معنی این است که سلطنت 

ایشان سهیم می باشد، تحلیل شخصیت سیاسی داؤد خان در بیرون مدار خانوادۀ سلطنتی یک امر نیز در افتخارات 

غیر منطقی به نظر می رسد و نکتۀ دیگری که درین بین به چشم می خورد آنست که داؤد خان و دستگاه جمهوری 
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چرا به خود اجازه می اش هرگز دهان به بد گوئی از رژیم شاهی نگشوده پس بعضی طرفداران احساساتی ایشان 

 .دهند که با مشاهدۀ ویدیوی ده سال پیش ذوق زده شوند، البته با عرض معذرت

ما دو مقوله داریم، یکی به نام "اختالف" و  دیگر به نام " دشمنی". اعضای سالم و دلسوز یک جامعه یا یک   -۲

 .خانواده هرگز این آرزو را ندارد که  "اختالف" منجر به  "دشمنی" شود

یک فضای "اختالفی" ممکن یک قرن بر روح و احساسات اعضای یک خانواده یا جامعه حاکم باشد ولی با درایت و 

تدبیر می توان این فضای "اختالفی" خوب را مدیریت نمود تا منجر به خونریزی و آبروریزی نشود اّما یک فضای 

دیریت درست منجر به خونریزی و منجر به تولید " دشمنانه" می تواند در مدت یک هفته یا کمتر در صورت عدم م

 .نفرت دیرپا گردد

اختالف" برادران جمهوری و شاهی ما باید از جنس اختالف نوع اول باشد، نگذارند که این اختالف البته اختالف  "

 .نظر منجر به ایجاد و تراکم عقده ها و دشمنی های آبرو ریزانه شود

ی باشد که تاریخ مقطعی نصیب شان شده، به این معنی که یک دوران تاریخی در ملت ما از معدود ملت هایی م  -۳

دوران بعد از خودش اصالً ذوب و تبخیر شده و در دوران بعدی هیچ اثر از دوران گذشته باقی نمانده که این امر 

 رک می تواند بناًء اصرارمسلم و بدیهی و عینی و واقعی نیاز به توضیح ندارد و هر خوانندۀ عزیِز بالغ، منظورم را د

بر حقانیت فالن دوران و فالن دوران به مثابۀ تجمیع و تدوین آن کتاب باشد که سه ورقش در قُلۀ سپین غر و چهار 

ورقش در قُلۀ کوه پامیر و پنج ورقش در چاه بابل و شش ورقش در جیب نجار باشی دربار غزنوی باشند )مثالً(. 

انیت این یا آن دوران به درد امروز ما ) که درد بسیار طاقت فرسا می باشد، نمی خورد نتیجتاً بحث در مورد اثبات حق

و به جز اینکه بعضی از ما با ادبیات سخیف و به دور از شأن افغانی باعث رنجش خاطر اشخاص مؤقر و موسن 

 .شویم دیگر هیچ سودی ندارد

ن سرزمین بودند و هستند پس اعضای این چهار گروه اگر حاکمان و رهبران دو صد سال اخیر ما متعلق به همی  -۴

 فوق الذکر نیز متعلق به این سرزمین و فرزندان این سرزمین می باشند:

  این یعنی فرزندان یک مادر وطنږ 

  این یعنی خواهر و برادر باهم، اختالف نظر حتی بین دو  برادر یک امر معمولی می باشد ولی شمشیر

 .ختن خون یکدیگر باعث روسیاهی دهرین خواهد شدکشیدن بر روی یکدیگر و ری

 ."دوستی ورزیدن"  و  "پرستش" دو مقولۀ جداگانه می باشند   -۵

دوستی ورزیدن با یک شخص یا پدیده یا حالت یا شئ )مادی یا معنوی( شاید حق مسلم هر کس باشد و می تواند طوعاً 

ش شود، اّما پرستش یک چیز فانی باعث گمراهی و گیر یا کرهاً معترف و حتی مفتخر به توضیح علت دوست داشتن

ماندن در گل عدم قدرت جواب دهی می شود، اوالد و وطن شاید شیرین ترین داشته هایی باشند ولی اگر از سرحد 

"دوست داشتن" عبور و داخل قلمرو "پرستش"  شود نتیجه اش آن چیز خواهد بود که امروز بشریت گرسنه و بی امن 

 .و مریض و ُمفلس و بی خانه و آواره از دست همین "وطن پرستان" می چشندو بی عزت 
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