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نیـــــــــز ازیاد  ازاغی که رفتاِر کبک را نیاموخت ورفتاِر خودر
 دبـــــُر

 
 
 

ه بود خرام خوشاینِد کبـکی را که سخت دلربا بود تماشا میکرد وپنداشت که اگر  میگویند زاغی که برفرازتپه ای نشست
شیوهٔ رفتاِر اورایادمیگیردوبه همان زیبایی ودلربایی  دبه دنباِل کبک به راه بیفتد وازشیوهٔ رفتاِراوتقلید کنـد زو

ارکبک را نیاموخت وشیوهٔ رفتاِرخودرا کرد وبه دنبال کبک به راه افتاد شیوهٔ رفت داورفتارمیکند.بدبختانه هرچه تقلی
 .ازیاد بُرد ودرنتیجه چیزی ازکبک نیاموخت وهمان رفتاِرخودرا نیز ازدست داد زنیــــ

افغانستـــان شایـــدیگانـه کشوِردنیاست که غیرازدوسه سال محدود هرگزمستعمره نبوده است وهیچ قدرِت استعماری  
هرگز به معنای واقعی کلمه آزاد نیزنبوده است زیراکه  ولی ایـن کشورِ  به شیوهٔ مستقیم برآن حکومت نکرده است

اسیربوده وهمانند همان زاغ به دنباِل کبکی به راه افتاده است ودرفرجام رفتــاِرکبک  ن همیشه درزنجیِرتقلید ازدیگــرا
وبه فرمان همین مقتضیات هرجامعه مقتضیات خاِص خودرا دارد . نیاموخته ورفتاِر خودرا نیز ازیاد بُرده است ار

این تقلید  دهای خاِص خود عمل کند واگر ضروراست)که بالطبع ضروراست(ازدیگران تقلید کنـ هبایددرتاریخ به شیـو
استفاده کند ولی درافغانستان تقلید  ررا چنان با شرایط ومقتضیاِت خود بیامیزد که بتواند ازتقلیدبایک درجه ابتکـا

ما همانجا استیم که بوده ایم. یکی ازمصیبت های تقلید این است  ادمه زده است وامــروزمــهمیشه نیروی ابتکاررا ص
خاص رفتـــارهای خـــودراآموخته ایم ودررفتاراجتماعی مان هیچگونه هماهنگی وجود ندارد  که ما هر کدام شیــــوهٔ 

انداخته ایم وبالطبع درسنگردفاع  گبه جنوما درذهن های خود قهرمانان فراوان ایجاد کرده واین قهرمانان راباهم 
مالمت می اندازیم. پُرسش نُُخست این است که ما به چه دلیل   رازاین یا آن قهرمان نشسته ایم وبه سوی همدیگر تیـ

وقتی همـــه افــراِدجامعــه درزنجیـِرتقلیـداسیرباشندویک نفردریک بُّرشگاه خاص تاریخ عملی   ؟این همه قهرمان داریم
جامعــــــه فلـــج باشد تعـداد قهرمانان  کتاً فوق العاده انجام داده ولقِب قهرمان گرفته است.هرقدرنیروی ابتکار درینسب

درآن فراوان تر میشود.مشکل این نیست که تعداد قهرمان دراین گونه جوامع زیاد میشود بلکه این است که افراِد  
 دمی را درتاریخ ازیاد میبرندوبه قهرمان شخصیِت مطلق میدهنمیشوند وروش تحلیل عل تپرس قهــــرمان  جامعه

ودرنتیجه افرادیابه طورمطلق خوب استندویابه طورمطلق بدوهیچ وقت خوبی وبـدی را باهم ندارند وشامل افراِد  
ِث  معجزه ها ایجاد میکندوتاوقتی مادرگرداب حواد نعادی جامعه نیستند وذهنیت های معجزه ساِز مـــــــابرای شا

 وما گذشته سرگردان می چرخیم وازحـــال وآینـــــده غــافل استیم سیِل رویدادهای دردانگیزماراباخـودمی بََرد
ابتکاِرعمل ازمیاِن ماکوچیده است.سیاستمـــداراِن  . که مهدی منتَظری فرازآید وخارستان مارا ُگلستان سازد منتظریم 

 نیز وانستند لقمهٔ خودرابَه سوی دهـــن ببرندوطالباِن راسِت ماچپ گرابــدون مشورهٔ هزاران مشاوِر روسی نمیت
تــــربرای   هزاران مشاور پاکستانی ودیوبندی راباخودآوردندتاآنانرامسلماِن چاندی بسازدوکلمهٔ شهادت رابه شیوهٔ تازه

 امریکایی سپرده شان تبلیغ کند.تکنوکراتهای مانیزبدبختانه معنای دموکراسی راسخت کج فهمیده وگوش به مشاورانِ 
اندومشاورامریکایی هم برای شان میگوید »هرکس که برخالف منفعِت امریکاباشدتروریست است.«آری برای امریکا 

یاغی«وآزادیخواهان فلسطین نیز»نیروهای ارعـاب ودهشت افگنی است وهنگامی  -آزادیخواهاِن ویتنام »ویتکانگ 
خودبر جبیِن شان تاپـهٔ سیاه تروریسم کوفته بودمصالحه کندآنانراشب که امریکامجبورمیشودتا باهمان دسته های که 

خودازقاموِس همسایه وارِددنیای  »تنظیم« و »تحریک« الفاظِ  درمیان»تحریِک طالبان«میسازدوماغافل ازاینکه حتی
روزگاری بودکه سرمایه داری صنعتی . اصطـــــالحاِت سیاسی ماگردیده است وما به تلقیِن مشاوران آنرا پذیرفته ایم
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انکشاف نکرده بودونیازبه بازارفروش مطـــرح نبودوهیچ کس بامقوله های»ملت«؛»ملی«؛»ملت خواهی«؛»بازاِر  
»وطنخواهی« وباالخره »دموکراسی« آشنایی نداشت ومردم به اساِس عقیده های دینی ؛«وطن« ملی«؛»تولیِد ملی

کاتولیک؛اُرتودوکس؛هندووغیره  ه عنی مسلمان؛عیسوی؛ یهودی؛ سنی؛ شیعیامذهبی ازهمدیگرتفکیک میشدندی
وخصوصیِت بارِزآن روزگارفتوحات وجهانگشایی بودبه  توجودداشت ولی ملِت افغان؛ایرانی؛وغیره وجودنداش

فتــوحهٔ  برمیخاست ودرایران دارا راازتخِت سلطنت فــرومی افگنــدوایــران سرزمیـِن م هطوریکه اسکندری ازمقدونیــ
بودند وخودرا رمه وپادشاه  هاسکندرمیشد که ازجانِب خود برآن والی می گماشت ومردم نیزباهمین شیوه خــــوگرفت

رمــــه مشورت کنـــد.انکشاِف سرمایه داری صنعتی  ارا شبان می پنداشتند وضرورنبود که شبان درآنچه میکردب
 .قوالِت رایج سیاست افزودمقوله های وطن؛وطن پرستی؛ملت وملت گرایی رابرم

پس ازشکسِت ایدیولوژیهای کمونیزم؛فاشیزم واسالِم سیاسی که هــرسه مبتنی برنـوعی افراط گرایی بودومعتقدان این 
  ؛ »ملحد« دشمن«؛ باورداشتهارامطلق ساخته بودندومخالِف خودرابَه نامهای »ضِدانقالب«»جاسوس« و»عامل

داِد زندگانی راازمردم بازمیگرفتند.شکسِت ایدیولوژیهاارزشهای اعتقادی  خدا »ُمرتد«وغیره میخواندندوخلـــعتِ 
افرادی را که بَدوِریک عقیــده گردآمده بودندبرباددادواحزاب سیاسی راتیت وپاشان ساخت و درآن جوامع که  

ه وجود آورد وبرخی  مانعِ اتحاد ملی را ب ی هنوزسرمایه داری صنعتی برمناسباِت قبیلوی غلبه نکرده بودعقیـــــــده ها
وغیره واداشت وبه جای اینکه پیشرفت میکردندعقبگرد کردند وعملیه  یهارا به بازگشت درغـــوزه های قومی؛ لسان

دردادوبدبختانه   اودولت سازی راازسرگرفتند وآنهم با عقبمانده ترین معیارها که آتش جنگهای داخلی ر یهای ملت ساز
کردن گرفتند.عامِل تعصب وتنگنظری نوعی زباِن رکیک ومستهجن تحقیروتوهین   منابع اقتصادی همدیگررانیزویران

راکه شیوهٔ خاص چپگرایان بودبازمعمـول ساخت وحتی شخصیت های تاریخی به اساِس معیارهای قومی وزبانی 
ه بازمیکند. نفاِق ملی معموالًپای مداخالِت خارجی رادرکشورهای استبدادزد .مـــورِد ارزیــابی دوباره قرارگرفت

همین اکنـون افغانستان؛ یمن وسوریه هرسه درتنوِر حامیاِن منافِق خارجی میسوزند زیراکه هرکشوِرتقسیم شده به  
گروه های مخالف باهم میجنگندوبرای خود حامیان خارجی پیدامیکنند واین حامیاِن خارجی نیزنقِش دایه های 

خواستاِرتغییروتحول رافَلَج وقریحه های تغییروتحوِل تدریجی  مهربانترازمادررابازی میکنندوابتکاِرعمل نیروی
راگرفتـاِربالی تقلیدوکاپی برداری میکنند وهماننِد زاغ شیوهٔ رفتاِرکبک را یاد نمیگیرند ورفتاِر خودرا نیز 

ولِت ملی  ازیــــادمیبرند.بَطوِرمثال چنانکه قبالًیادکردم درهندمسلمانان درشرایطی که هنوزمقــوله های ملت ود
وجودنداشت مدتی درازحکمروایی کرده بودندولی پس ازپایاِن استعماِربرتانیه درهندمقوله های ملت ودولِت ملی به  
وجودآمدمسلمانان درآنجـــابه یک اقلیـــــِت ملی بدل شدند.اقلیتهای ملی درحفِظ عقیدهٔ دینی وفرهنگی خود بسیارمحافظه 

نگیِرشان است که مبادادین وعقیــــدهٔ شان ازمیـــان بـرود به همین دلیل موالنا وهمیشه این تشویش گریبا دکارمیشون
  :دخالصه کردن زمفتی حسن دیوبندی ودیگرهمکارانش فکِر مدرسهٔ دیوبندرادرپنج چی

 
 یاجتناِب کامل ازکلیٔه رسوِم شرک آلود وکفر(۱
 
 د عشِق الهی یعنی توحی(۲
 
 )ص( محبِت نبی اکرم(۳
 
 ی بخشهای زندگ  اجرای سنت درتمامِ (۴
 
 ن انگیزٔه خدمت به دی(۵
 

به آزادی رسیده ودموکراسی   هاین فکردرمیان اقلیِت مسلمان درهندشکل گرفته بودومحصوِل روزگاری بودکه هندتاز
محافظه کار روبه روبودند وتاحدی حق داشتند که محافظه  ندرآن قوام نگرفته بودومسلمانان باسختگیری های هندوا

  ر که ابتکاِرعمل را ازمسلمانان سلب وآنان رابه گروهی عقبگراوضد ترقی بدل کنند.اگــ  نانه تابــداکارانه عمل کنندام
کامل از کلیٔه   »اجتنابِ  که مآن پنج اصل مبتکراِن مدرسهٔ دیوبندی رابادید انتقادی بنگریم به سادگی مشاهده میکنی

اِن ذهنی میشودوبه مبالغه دردین منجر میشود فراو یرسوم شرک آلودوکفری«حقیقتی ُکلی است که تابعِ تفسیرهـا
وکفری«است واینگونه برخوردهای عــــام  یعنی مطلق از»کلیهٔ رسوم شرک آلود  «زیرااینجا صحبت از»اجتناِب کامل

وهرگونه حرکت های  هبه تفاهم متقابل میاِن ادیان صدمه میرساندوهرُمالمیتواندازاین تعبیراِت کلی سؤ استفاد یوُکل
عشق الهی« رانیزنمیتوان ازعشق باانسان ودیگرمخلوقات جدا »  .جلو را»شرک آلود وکفری« تلقی کند رو به

الهی عشق به انسان است وهمین عشق است که با لطف ومهربانی توأم است ومسلمان را مثِل  نیست.یکی ازمظاهـــرِ 
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نبی کریم)ص( نیز همین حال  .محبتِ دمیکن اعالی همزیستی با دیگران میسازدومردم رابه سوی حقیقت دعوت
 یرادارد.امامسألهٔ اصلی اینست که همین پنج اصل دیوبند

که مسلماناِن هند یک اقلیِت  دشاگرداِن دیوبندی پاکستان ازهمتایاِن هندی خودکاپی کردندوآن اصل عمده راازیادبردن
هیچ گونه خطرآنرا تهدید نمی کرد ونمیکند اکثریت بود و  دینی بودند وحال آن که اسالم درپاکستان وافغانستان دیــــنِ 

 زنیــــ  پنج اصل دیوبند را کاپی و به طالبان ما نیزکه شاگرداِن سربه زیر پاکستان بودند  هاما طالبان پاکستان کروکوران
حالیکه دختراِن پاکستانی تا  ر عرضه وکرسی نشینان آی.اِس .آی طالبان رادراین محافظه کاری تشویق نمودنـــد ود

  .دختراِن افغان را ازسواد وتحصیل محروم کردند داالترین سطح درپوهنتون های اروپایی درس میخـــــواندنب
خداوند)ج( انسان رابرگزیدتا خلیفهٔ خدابرزمین باشد.انسان نه خلیفهٔ قبراست ونه خلیفهٔ اخرت وخدا انسان را ازمبالغه  

به فرمان فطرِت افراط گرای خوددرهرامرنیکوبه افراط   نساوافراط درهرامر وحتی دین بازداشت امابدبختانــه ان
رومیبََردوان امِرنیک رابه زشتی وپلشتی میکشاند.آنان که دین وعقیده رابَوسیلهٔ آزاروشکنجه بدل میکنندپیش ازدیگران 

کشیشاِن افراطگراییهای  .وبیش ازدیگران به دین وعقیدهٔ خودخیانت می ورزند واسباِب شکسِت آنرافراهم میکنند
وکمونیزم استالین به دلیل زیاده رویها دراستبدادومردم   رعیسوی درقرون وسطی کمکی به عیسویت نکردوفاشیزم هتل

وبنیادگرایی افراطی دراسالم نیزمسلماًازمیــان میرودونتیجه اینکه پشتیبانی ازیک  دآزاری باسقوط روبه رو گردیدن
 ندیوبندی که دین رادرغوزهٔ پیله اسیرمیکندوجلوهرگونه تحرک وآزادی رامیگیرد همــا ماسال

ب برای  تنگ وترشی که طال افراطی خوارج است که بااعتدال ومیانه روی سِرسازش نداردبنابراین پشتیبانی ازجامهٔ 
میبندد ونسِل آینده رانیزگرفتارُدشواری های امروزیان   یجامعه میدوزد زنجیر جامعه را برمیخ تعُصب وتنگنظـر

پیام افراطگرایی وجزمیت برای جامعه بسیار ساده وروراست است.آنچه را من   تمیکند.موضوع بسیــارساده اس 
قبوِل عقیدهٔ خود مجبورمیسازم .آیا شمابه طفلی که لغتک میگویم بپذیرید ورنه من شمارابه زوِر انتحاروانفجاربه 

میزند وخواسته های ُمحال رامطرح میکند تسلیم میشوید. جامعه بایدازحالِت زاغی که رفتار کبک را تقلید میکرد 
م.نسل بالندٔه وقتی ما ابتکار رادرزنجیر تقلید بسته ایم همین استیم که استی ابیرون آید وشیوهٔ رفتاِر خودرا یاد بگیرد.ت

خانه باید بجوییم   نداردکه این خانهٔ کهنه وویران راآبادوآزاد به نسل آینده تسلیم کند.آری سعادت را درآ  هامروز وظیف
ما تضمین میکند نه تقلیدکورکورانه  یکه پسربهترازپدرباشدوامسال بهترازپارسال واین کاررارفتارابتکــار

 !واسالم دیوبندی. خود باش وشیوهٔ رفتاِر خودرا بیاموز یامریکای ازسوسیالیزم روسی وچینی یا دموکراسی
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