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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  )افغانی-سعيدی(داکتر امين الدين سعيدی

  )افغانی- سعيدی(داکتر صالح الدين سعيدی

 ٢٠١١ جوالی ١٨

  

 اسالماز نظر دين مبين تعصب 
  

 !ان خواھران وبرادران مسلم

 آن از برکت ديموکراسی قالبی و غير تعريف شده،  مداخالت ۀ افغانستان  عزيز ما و ملت ستمديده و بال کشيدامروز

ان ، تجاوز نظامی ، فرھنگی، مذھبی و در نھايت   امروز کشور مردم ما به سبب دوری از گغير اسالمی  ھمساي

  که دشمنان از یين مبين اسالم  به خطر ھای بس عظيمجاء از رھنمود ھای ده دساتير  قرآنی و فھم درست و ب

 .سالھا است  برای تحقق آن نقشه  ريخته اند، مواجه شده  است 

حت نام تعصب قومی،   تیاين بال ھا ومصيبت ھا به اشکال مختلف و از جمله در شکل مرض مزمن و خطرناک

ه  اصطالح  تعدادی  از  روشنفکران ما را باين مرض مزمن که  دامن به. ی شدت يافته  استلسانی و منطقه ئ

 سر میه ت  وبيکاری به وسوسيال  در خارج کشور در عطاله از برکت خيرات ادارت خيريی راکخصوص  آنان

 . است بيشتر مسموم ساختهورفته ،  گفراموش نمودهرا   خويش یدنيا دين و برند  و

  

 !   محترم و معززۀخوانند

 تخريب ومصيبت گردد، اختالف زبان ورنگ يکی  از  قتل و درگيریبايد داليل برای  وقوم ن رنگ،زبان  اختالف

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِکْم َو أَْلَوانُِکْم إِنَّ فِی َذلَِک  «.نشانه  ھای قدرت پروردگار است  َو ِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

يکی از آيات قدرت الھی خلقت آسمان ھا و زمين است و يکی ديگر اختالف زبان ھا  - روم ۀسور( »آَليَاٍت لِّْلَعالِِميَن 

  ). صنع و حکمت حق برای دانشمندان عالم آشکار استۀ که در اين امور نيز ادل انسانھا و رنگ ھای شما 

انسان ھا را نه ين در ب اختالف زبان و رنگ :يد ، پروردگار ما ئدر فھم معجزه اسای  ايـن آيات متبرکه دقت فــرما

  . را دعوت به تفکر و تدبر به آنھا نموده است عالم بشريت تنھا از نشانه ھای خود ذکر کرده بلکه ھمۀ

پيامبر  بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم   چھارده قرن  قبل از اين مصيبت خطرناک که اُمت اسالم را در 

 :م داشت بر خواھد گرفت با  شعار عالی  انسانی  اعال
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 »يس منا من دعا الی عصبيه و ليس منّا من قاتل عصبيه و ليس منّا من مات علی عصيبهل«

 مانيست کسانيکه  از روی  ۀکه مردم را به تعصب دعوت کند ، از جمل  ما  کسانیۀنيست  از ما ، نيست از جمل( 

 ).. بر تعصب بميردکه  تعصب می جنگند ، واز ما نيست کسی

  

 !خواھران  وبرادران 

وضاحت  پيامبر اسالم  با تمام  صراحت و.   فھم  تعصب با اصول  اساسی  دين مقدس اسالم سازگار  نيستاً اساس

 يعنی  دعوت به تعصب نمايد يا از روی تعصب بجنگند يا بر تعصب بميرد از امت من کسانيکه : اعالم  داشته است

 .محسوب نمی شودامت مسلمه 

ھم  در ن ـ آيا ايم  فاميل خود را دوست داشته باشيامبر صلی هللا عليه وسلم پرسيد، يا رسول هللا اگر من صحابی از پ

يکی از روش   اين تعصب نيست اما، صلی هللا عليه وسلم فرمود نه خيررود؟ پيامبر  شمار میه  بتعصب  ۀجمل

  )هللا اکبر (.ری نمايدھمکاھم  کردن با فاميل خود ظلم  در  شخصی است کهھمين ھای تعصب 

 :ھمچنان در روايتی آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است 

 : ؛ برادرت را کمک کن چه ظالم باشد يا مظلوم، شخصی عرض کرد»انصر اخاک ظالماً او مظلوماً «

 می کنم اما در در صورت مظلوم بودن، من او را کمک»  انصر مظلوماً فکيف انصره ظالماً  هللا رسوليا  «

تمنعه من الظلم فذالک نصرک   ( :رمودـ ف پيامبر صلی هللا عليه وسلم صورت ظالم بودن چگونه او را کمک نمايم؟ 

  ). تو او را از ظلم کردن منع می کنی و اين کمک تو به او می باشد()  .اياه

برد وما نه تنھا  سر میه قتل ، تجاوز بتش ظلم وبيداد مصيبت  تعصب ، ظلم وبيداد  جنگ ، آامروز ملت مظلوم در 

 خالف وخالف ارشادات پيامبر اسالم ، ، بلکه خالف  دساتير قرآنئيم نما ن  سعی  وکوشش میآدر خاموشی 

 .زنيم  خواست اکثريت قاطع ملت شـريف افغان  در تشديد اين آتش دامن می

  

 !رامیگھموطنان 

 اندازند و ازين وضع با تجارت به خون و اشک مردم افغانستان که ملت را به جان ھم میرا ی ئبرماست تا آنھا

ين ا ھم دره ایکنند و عد تجارت ھای قومی و لسانی برای خويش جای پای درحاکميت باز میا برند ب منفعت می

 . کنند به موقع افشاء و قربانی چنين دسايس نبايد شد خاطر دستور اجنبی کار میه راستا ب

 خويش ھدايت نيکی  می!  دانشمند؟!!!  اول برای خود ودر قدم دوم  برای روشنفکران از پروردگار با عظمت

 .يمخواھ

  

                                                        ومن هللا  التوفيق

  ی از مرکز کلتوری د حق الر ومرکز مطالعات ستراتيژيک افغان گ                  به نمايند 

  صالح الدين سعيدی  و امين الدين سعيدی .                    د            

   ٢٠١١  جوالی ١٣                                                 

  

 


