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  4002اپریل  30 احمد زكى حسینى

                    

 معلول جهالت و خشونت مهره هاى سوخته،

 ٤١٠٤-اپریل-٤ متفكر ونویسنده بزرگ مصرى استاد محمد قطب، برادر نظریه پرداز شهیرسید قطب، بتاریخ
( دار فانى را ترك گفت.آثار این دو نویسنده متفكر،از كتب مهم و موج آفرین درجهان اسالم بوده ٠١٣١-حمل٠١)

است. اصوال مصر مهد تمدن با شكوه و تراوش اندیشه هاى جدید بوده وعلماى آن تاثیرممتاز در جهان اسالم 
را به  ز این بزرگان، سبك اسالم سلیقه اى وبومى شده ى خوددارند.اگر چه تعداد ازمنادیان محلى تاثیر پذیرى ا

 خورد جامعه داده ودر واقع موج سوارى نمودند.

استاد محمد قطب عقیده داشت: "سیاست باید متبنى بر"اصول قوى  ودانش كافى اسالمى" باشد. وقت این كمبودوجود 
میجویند، به خوداسالم نسبت داده میشود. داشته باشدخطاها وناكامى هاى سیاستمداران كه به اسالم توسل 

سیاستمداران این زحمت را به خود نداده اند كه "اهداف و ابزار" خودرا به صورت "تمام عیار" اسالمى بسازند. در 
عوض آنها عملكردهاى سیاسى خودرا مبتنى بر سركوب و آزارو اذیت مسلمانان ساختند."شایدبعض از خوانندگان،با 

ارد كنند كه چرافعالین مسلمان اینقدر با آرمان هاى دینى شان فاصله دارند؟! ولى این اشكال، سوء ظن اشكال و
 اشكال مشترك الورود بوده و پیروان همه مكتب ها را شامل میشود.پاسخ مختصر را ازقول موالناى بلخ نقل میكنیم:

 صد هزاران انبیا ورهروان       ناید اندر خاطر آن بد گمان

سپنتامبر وزیر خارجه قبلى و وزیر مشاور فعلى در مقاله تحت عنوان"سیاست مداران دیروزین و  داكتررنگین
 ٠١٣٤عقرب  ٤٣صبح مورخ  ٨سیاست مداران امروزین كشاكش بر خاسته از ساختارها" در روزنامه 

مانى وواقعیت درمورداشكال فراگیرفوق چنین توضیح داده است:"همواره میان قاعده هاى ارزشى ویا هنجارهاى آر
دموكراسى جدایى وجود دارد.سیاستمداران زیادى آنچه را كه به مردم میگویند، منظور نمى دارند ویا وعده میدهند 
وعمل نمیكنند ویانمیتوانند آنچه راكه وعده كرده اند در عمل پیاده كنند.سیاست شناسان براى رفع این دو گانگى بین 

 ت شهروندى دموكراتیك راسازماندهى میكنند."آنچه است و آنچه باید باشد، مبارزا

علماى اصیل دینى مسؤولیت عمیق در معرفى و سمت و سو دهى فعاالن و دست اندركاران نهضت دینى داشته و  
شایسته وبایسته است كه موردالهام وپذیرش قرار گیرند. پیامبر بزرگوار اسالم )ص( نیز میفرمایند: "امرا بر مردم 

علمابرامرا." تحقیقات نشان داده استكه هر قدر دانش وبصیرت مسلمانان سیاسى كمتر باشد خشن حكومت میكنند و 
تر وتند ترعمل نموده و هر قدر دانش و بینش بیشتر داشته باشند معموال؛ متین ترو مالیم تر عمل مینمایند.البته كه 

كم عقل. على )ع( این مظهر علم و از این منظر، یك شخص ممكن است باعلم و تحصیل باشد ولى در عین زمان 
عقل میفرماید:"كسیكه علم اوبیشتر از عقل اش است،علم اش باعث گرفتارى او میگردد." نفرت در بیشتر 
موارد،یعنى یكى از درجات مخالفت كه در اثر فهم ناقص امور پدید مى آید.وقت خشم ،طمع،مستى وشهوت شدت 

شقدمى در خشونت یعنى عقب ماندگى و بى مایگى در میزى مذاكره. مییابد؛عقل وخردبه ضعف كشانیده میشود.پی
 واین ناشكیبایى وعصبانیت معلول ترس است زیرا حكما گفته اند:"صبرازشجاعت است."

وجه مشخصه ى رسول خدا مالیمت و مدارا بود ونه خشونت ودعوا.این در حالیستكه نام هاى چون حكمتیار و 
انفجارمیباشد.این گونه اشخاص وجریانات چهره زیبا وبلكه دلرباى اسالم را نزد افراد طالبان ...تداعى كننده كشتار و

شمه از این رهنمودهاى دلربا ازقول  سطحى نگر زشت نشان داده وبزرگترین جفا را درحق خداانجام میدهند. به
 -د بهتر است تا در مجازات پیامبر خوبیها وزیبایى ها در این رابطه توجه فرمایید:" اگر انسان در عفو اشتباه كن

كسیكه علم اش، حلم ببار  -انسان به كمال ایمان نمیرسد مگر اینكه ستیزه جویى را ترك كند ولو حق با او باشد
جاهل  -شك عالم از یقین جاهل با ارزش تر است  -براى اصالح دیگران خودرا فاسد نسازید  -نیاوردازمانیست 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_az_aan_mamela_gari_ha_election1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_az_aan_mamela_gari_ha_election1993.pdf
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رنگ قلم  -صبح و شام بر مؤمن نمیگذرد مگراینكه بر خود گمان خطا ببرد-ند وقت میخواهد اصالح كند، فساد میك
 عالم از خون شهید با ارزش تر است..."

 به تصریح منطوق قران كریم،خداوند رحمت را بر خود واجب ساخته كه مفهوم آن عدم وجوب خشم بر خدااست.

اینگونه آیات وروایات در ادبیات ما نیز  براساس نگرش خداشناسى اسالمى،لطف خدا بر قهرخدا سبقت جسته و
 جایگاهى مشعشع دارند:

   حافظ:     نا امیدم مكن از سابقه لطف ازل            تو پس پرده چه دانى كه كى خوب است و كى زشت

 (مولوى:    گفت پیغمبركه اى مرد جرى                  آن مكن باهیچ مخلوق مرى        )مرى یعنى ستیزه جویى

 اقبال:     زندگى را رسم و آیین است عشق           اصل تهذیب است دین، وین است عشق

 ولى با كمال تأسف باید گفت:

 "هر چه است از قامت ناساز بى اندام ماست         ورنه تشریف تو بر باالى كس كوتاه نیست"

صرار بر اعمال زور براى تسخیر كابل داشت، نقل شده است كه در آستانه ى انتقال قدرت به مجاهدین كه حكمتیار ا
مرحوم محمد قطب با دشوارى وكهولت سن به پاكستان آمده و طى یك مكالمه تلیفونى، به حكمتیار چنین نصیحت 
كرد: "شما در مقطع حساس تاریخى قرار دارید. حاال كه مسعود نسبت به خودت پیشدستى كرده و در كابل استقرار 

قل و شرع حكم میكند كه از جنگ دست كشیده و همه براى نجات افغانستان كوشش كنید. و غلبه حاصل نموده،ع
تالش هاى زیاد براى بدنام سازى زحمات مردم افغانستان در جریان است. هر نوع تصمیم غیر عالمانه بر كل پیكره 

صدمه دیده و هردو نهضت اسالمى ضربه سهمگین فرود خواهد آورد. تمنا میكنم از جنگ دست بكشید والى ملت 
حذف خواهید شد و..." متأسفانه حكمتیار به توجیه عملش پرداخته و طبق معمول از موضع خشونت وزور حرف 
زد.محمد قطب وقت اصرار حكمتیار برادامه جنگ را متوجه شد،  با "بغاوتگر" خواندن او، تلیفون را قطع نموده 

افتخار را داردكه ادعاكند بدنبال سقوط دولت ماركسیستى،اولین وبا درد عمیق پاكستان را ترك كرد. حكمتیار این 
شخص بود كه با رگبار انبوه بمب وراكت،كابل را به ماتمسرا تبدیل كرد.اوبجاى توسل به"دالیل،قوى باید ومعنوى" 
تمسك به "رگهاى گردن به حجت قوى" جست. ظریفى در تعریف بمب گفته است:"استدالل دشمن براى تسلیم كردن 
طرف مقابل. كارایى این روش در این استكه براى زنان و كودكان ما هم قابل فهم میباشد."حمالت لجام گسیخته مثل 
راكت پراكنى وخودترقانى ازسر بیچارگى و درماندگى مرتكبین آن میباشد. به همین علت كار حكمتیار بجاى رسیده 

حكمتیار از جوانى واز دوره پوهنتون،  نمى كند.است كه مخفى و مطرود شده و كسى بصورت علنى از او دفاع 
اهل بزن و ببند و بكش بود. این در حالیستكه اگر عقیده وطریقه جامع داشته باشیم به تعبیر قرآن كریم،" عاقبت از 
آن متقیان است " واین همه ترس و تهاجم وشتابزدگى چرا؟! در پوهنتون كابل آن زمان، به ندرت بین جریانات 

اظره و مذاكره بوده و بیشتر منازعه و مقابله مطرح بود. تعداد قابل مالحظه از آن جوانان؛ چپ زده و سیاسى من
چپ گرا بوده و به مفهوم دقیق كلمه چپى نبودند. از ماتریالیزم دیالكتیك آگاهى نداشته واقعا مى خواستند به كشور 

م لیننیزم سراش نشده و میگفت:"هدف ما خوب و خدمت كنند.براساس یك ارزیابى حتى جنرال قادرچیزى از ماكسیز
روش ما غلط بود."ولى حكمتیار بامشى ریاست طلبانه و جنگجویانه،حتى با هم حزبى هاى خود نیز مشكل 
پیداكردچه رسد به دیگران.اوحتى تحمل چاپ عكس معاونش را نیز در نشریه شهادت نداشت و سرانجام نیزمتوارى 

چوجه جنبه عقده اى وشخصى ندارد بلكه هدف،روشنگرى پیرامون یك دیدگاه وگذرگاه گردید.نكوهش این آقا به هی
 است در كلیه اشكال آن. 

اندیشمندبزرگ امریكایى پروفیسر حامدالگار مشرف شده به اسالم ومسلط به ده زبان،استاد اسالم شناسى وعلوم 
در جلسه بارهبر فعلى ایران بودیم كه چند سیاسى دربرکلی یونیورستی امریکا در كتاب "وهابیگرى" نوشته است:"

نفر از فرماندهان افغان یكى از احزاب مقیم ایران مطالبه امكانات علیه طالبان كرد. آقاى خامنه اى آنان را محكوم 
 نموده و گفت:"همان وحشىیگریهاى را كه طالبان انجام دادند شما نیز انجام دادید..."

طر كم دانشى و بى بینشى شان بوده و همانطوریكه  از نام شان پیداست، طالب خشونت كور و بى منطق طالبان، بخا
اندونه عالم. بى جهت نیست كه هیچیك از علماى برجسته افغانستان با آنان همگام و هماهنگ نمى باشند. اجراى 

این ادعا است. عملیات انتحارى از طریق خورد ساالن و كم سوادان و نا آگاهان از تعلیمات دینى ؛ شاهد دیگر 
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اخیرا خبر نشر شدكه حاكى از سوءاستفاده از انتحارى هاى است كه هنوزپشت لب شان سبز نشده است! كشتن افراد 
بیگناه و قطع بینى وگوش،مظهر مسخ مجریان آن است ولو بنام دین باشد. دیندارى اگر توأم با خردمندى نباشدارزش 

:" تا عقل كسى را نیازموده اید به ایمان آوردن او وقعى نگذارید." وامام ندارد.پیامبر بزرگوار اسالم)ص( میفرمایند
جعفر صادق )ع( میفرمایند:"به نماز خواندن افراد فریب نخورید زیرا ممكن است براساس عادت نماز بخوانند؛ 

مقدسى.  ببینید چقدر امانت دارند." بر این مبناخرد مندى وامانتدارى شاخص دیندارى است ونه خشونت وخشكه
 باكمال تأسف خامى وخشونت جریان هاى متعدد چپ و راست ، مردم ستمدیده مارا به خاك وخون كشاند.

به همین منوال ،در جمع ماركسیست هاى تیپ روسى ؛ میر على اكبر خیبر یك سروگردن چیز فهم تربوده و با 
بعدى، فهم او و جهل سایر رفقا را به  طرح كودتاى هفت ثور موافقت نكردولذا كشته شد. رویداد هاى خانمانسوز

ثور بوددرموردرهبرى براندازى نظام سلطنت گفته  ٧سرطان و ٤٢اثبات رساند. .جنرال قادركه از فعاالن كودتاى 
بود: "به نظر ما هاشم میوندوال گزینه مناسب بود ولی وقتی با او دیدار کردیم، پیشنهاد او این بود که منتظر تاریخ 

 خود را به مسیر تاریخ بسپاریم تا مردم افغانستان با سواد شوند و بعد تغییر خواهد آمد." باشیم و باید

اما قادراین روند را زمانگیر می دانست و عجله داشت: "ما تصمیم گرفتیم که مسیرتاریخ را به جبر تاریخ تبدیل 
دخان ازاین پیشنهاداستقبال نموده داو کنیم.با سردار داود پیشنهاد رهبرى كودتا را نمودیم كه وى قبول كرد."

سرطان را رقم زدند. غافل از اینكه به تصریح پیامبر بزرگوار اسالم:"كسیكه تیغ ظالم را  ٤٢وماجراى كودتاى 
صیقل دهد خود قربانى آن میگردد." یارگیرى عناصرتندروومستبداز عوام وخواص پیشینه طوالنى و پردسیسه 

وبكرصدیق )رض( خلیفه شد ابوسفیان نزد حضرت على )ع( آمده و با دارد. مشهور است كه وقت حضرت اب
برترى قائل شدن به نجابت خانوادگى بنى هاشم و طرح اولیت على به خالفت پیشنهادبیعت و"قیام" داده و گفت:" 

دشمنانش اگرخواسته باشی مدینه را برایت پراز سواره و پیاده مى كنم." امام كه "تیر از كمان جسته اللهى بر چشم 
بود فرمود:"اى ابوسفیان! هنوز نیز دشمنى اترا با اسالم فراموش نكرده اى ؟!"ابومسلم خراسانى هم به امام جعفر 
صادق پیشنهاد رهبرى قیام علیه امویان را داد. ولى از آن جاى كه براى خردمندان، مشروعیت و معقولیت مقصد 

 ده و به ابومسلم فرمود:"توازمردان ما نیستی."ومسیر؛ حیاتى است امام دچاروسوسه ریاست طلبى نش

واقعیت اینستكه خامى وخشونت از كسانى كه داعیه ى دینى دارند زشت ترو ونا مناسب تراست. تندى وعصبانیت 
كارافراد نا آگاه و نیمه آگاه بوده و امام تمام آگاه،على )ع( میفرمایند: " مجاهدان ما، بینش هاى خود را بر روى 

جاهل یا در حالت افراط است یا  -خوارج به خاطرى جهالت شان، سخت گیرند -ى خود حمل میكنند شمشیر ها
                                تفریط."

بلى خواننده عزیز! این شبه مذهبى ها تنها من و تورا آماج قرارنداده اند بلكه سرانجام یكى از همین جهال مذهبى و 
 رساند.خشن،امام على را به شهادت 

 سخت گیرى وتعصب خامى است           تا جنینى كار خون آشامى است

 تجویز توسل به خشونت،كار هركس نبوده و به قول مولوى:  

 گرولى زهر خوردنوشى شود                 گرخوردطالب سیه هوشى شود

 جنگ پیغمبر مدار صلح شد                  صلح این آخر زمان زان جنگ ٌبد

ت استكه "بزرگى به عقل است نه به سن" ولى سران و صفوف طالبان،جوان و خام بوده وبه سهولت میتوان با درس
احساسات شان بازى كرد.این خصوصیت آنانراسخت آسیب پذیر ساخته وكهنه كاران استخباراتى خارجى نیزآنان را 

 ملعبه توسعه طلبى هاى خودساخته اند.

ع(: "عقل هاى مردم رااز سخنان كه فى البدیهه میگویند بشناسید" لذا سران )صادق از آن جاى كه بقول امام جعفر 
طالبان اكثرااز حضور در برابر رسانه وایراد بیانیه در مظهر عام منع شده اند.به روسای ضعیف توصیه میشود كه 

ر ترین وبهترین فرد كم صحبت كنند.ایندرحالیستكه به اقتضاى عقل و شرع ، زمامدار باید دانشمند ترین وبصی
برای اینکه به "مغالطه کامل نامیسر" نیزسقوط نکنیم حداقل ارزشمند و دانشمند كه باشد.وجه  جامعه اش باشد.

مشترك بین حكمتیار،مالعمر،مالبرادر،بن الدن،بیت هللا محسود و حكیم هللا محسود... احراز ریاست بطور غیر 
بودن آنان است.تعامالت استخباراتى ونه صالحیت علمى واخالقى،  طبیعى، مشكوك ودر هنگام جوان بودن و خام



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان 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

 

این جوانان راباال كشیدوپایان نیز میكشاند.معامله گرى استخبارات پاكستان بر سر بن الدن كه تاریخ مصرف اش 
سوال  بپایان رسیده بود شاهد این ادعاست.فعاالن دیگرمثل نماینده طالبان در كشور امارات، معتصم آقاجان بطور

جنون قدرت طلبى در این جوانان  جوانى شعبه از دیوانگي است." میفرمایند:" برانگیزجوانند. پیامبر بزرگوار اسالم
نهادینه شده وودر سنین بعدى آنانرا  مسخ مینماید.این سقوط راخود نیز اکثرا متوجه نیستند. البته كه "سنت پیش 

د. چه بسا جوانان كه نسبت به كهن ساالن شایسته تر باشند.ولى این انداختن شیوخ یا كالن ساالن" نیز غلط میباش
 جوانان خام وخیره سرهم سن وهم سویه ى بسیاركم داشته ولذا آله دست قرار گرفتند. 

آى اس آى به برگ بازنده تبدیل  مرحله جدید مستلزم مهره هاى جدید وبازهم خام است.وقت حكمتیار از نظر
برایش داده شد.این گماشتگان با شروع غیر طبیعى ورشد سمارق گونه، پایان غیر طبیعى را كنار رفتن  شددستور

بدنبال خواهنداشت.این حلقه ها این اصل را نقض كرده اند كه"بهترین تعامل، تعامل و آمیختگى بین جرأت یك جوان 
لماى طرازاول در این شبكه ها از و تجربه یك كالن سال است زیرا هركدام خالیگاهی دیگرى را پر میكند.." نبود ع

عوامل اصلى وابستگى وتندروى شان میباشد. بیهوده نیست كه حداقل سن براى احراز مقام ریاست جمهورى در 
 بسیارى از كشورها سن چهل بوده وچهل سالگى را سن غلبه عقل بر احساسات نامیده اند.

كتور شریعتى را محكوم میكرد كه چرا بجاى مبارزه در ایران نیز سازمان جوان مجاهدین خلق شخصیت هاى مثل د
مسلحانه با نظام شاهى،از قم وحسینیه ارشاد و... به ایراد سخنرانى وچاپ كتاب میپردازند.این جوانان احساساتى و 
سطحى نگر، اصرار داشتند كه در آستانه سقوط شاه، رهبریت انقالب ؛ مبارزه مسلحانه علیه شاه سردهد تا تأیید 

ى نظامیگرى شان باشد.این مطالبه مورد پذیرش علماى دینى قرار نگرفت. خشونت هاى بعد از انقالب این  برمش
سازمان نابالغ،سر انجام آنان رامتوارى ومنزوى ومفلوج ساخت. گروه فرقان، متفكران بزرگ مثل استاد مطهرى را 

: بزرگترین خطرى كه جامعه بشرى را تهدید به شهادت رساند و خود نیز مضمحل گردید. آیت هللا مطهرى گفته بود
میكندانفجار بمب اتمى نیست؛بلكه استحاله ماهیت انسان است."این مجموعه استحاله شده اند.گروه فرقان توسط 
شخص افراطى و نا آگاه و بازهم جوان تحریك و تشجیع میشد.بیهوده نیست كه درتعریف طنز آمیزجرأت دادن آمده 

نیزگفته بود:"من ی بلخ یكه عنقریب به خودش آسیب میرساند."شیخ الرئیس ابن سینا است: "شیر كردن ابله
 ازگاومیترسم كه زور داردو عقل نه."

بنابراین رابطه مستقیم بین خشونت بیشتر وجهالت بیشترازیك سو و مالیمت بیشتر و معقولیت بیشتراز سوى دیگر 
ى سارى وجارى است وهم دراموراجتماعى و جهانى. یك وجود دارد.این اصل حیاتى هم درامورفردى و خانوادگ

جامعه هم به قیچى داكتر ضرورت دارد و هم قلم دانشمند.ولى قیچى راه حل آخرى است و نه اولى. بدرستیكه نیمچه 
داكتربالى جان ونیمچه مال بالى ایمان و نیمچه انجنیر بالى خانمان مردم است." ملت افغانستان ممنون دانشمندان 

محمد قطب اند كه پیام آور تفاهم خردمندانه اندونه تخاصم نا بخردانه. والى از دهان افراد خشن وعصبى،آتش  چون
شعله ور میگردد كه اولین قربانى آن ؛ خودشان میباشند.در عالم سیاست ازاین افراد ورشكسته به عنوان "مهرهاى 

عانه مردو زن در انتخابات، مهره هاى بیشتر سوخته" یاد میشود. تحوالت اخیر از جمله حضور چشمگیر وشجا
راسوزاندوامیدهاى نو پدید آورد. بریدن سرو بینى و گوش؛مردم را به حاشیه نراند بلكه آواز هارا پر طنین ترو 
حضور هارامتین ترگردانید. چنانچه سیاست ضد موسیقى طالبان، موسیقى را گسترش داد ورقاصگى را نیز چاشنى 

 قلم شكسته را قلم هاى برنده تردیگر پر خواهد ساخت.آن ساخت. جاى هر 

 خشونت بیشتر طالبان خبر به سرنوشت حكمتیار مواجه شدن شانرا میدهد.

هموطن وهمسایه طالب! خفته اى برخیز! ازسرنوشت برادران پیشقراول در این پرتگاه عبرت بیآموز. اربابان پشت 
 پرده ترقاندن تان را میخواهند وما ترقى تانرا! فاین تذهبون!! 

ى اكثرا ناپلیون گفته بود:"در طول تاریخ دو نیرو در برابر هم صف آرایى كرده اند: یكى شمشیر ودیگرى تدبیر. ول
 غلبه با تدبیر بوده است." 

اگرنیروهاى خرد گرا،مدبر و متعادل از جریانهاى مستقل ومختلف، جبهه ى مشترك تشكیل دهند، مهره هاى را كه 

 .به سر عقل نیامداند، بزباله دان تاریخ خواهند سپرد

 


