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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
   »افغانیسعيد – دیـيـسع«  امين الدين داکتر:تتبع ونگارش 

   يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

 
  مــم  ظالــظلع ـــدف

  

  
 

باشد ويا به  می يش ظلم وتجاوز صورت گرفته المظلوم از مادۀ ظلم، به معناى ستمديده است و به اصطالح کسيکه با

  . حق و حقوقش، تعدى و تجاوز شده باشد، اطالق مى شود

  :ن ، كلمۀ مظلوم، صرف يك بار آمده است أدر قرآن  عظيم الش

حق (؛ و آن كسيکه مظلوم كشته شده است براى ولى اش سلطه قد جعلناهُ لولِيه ُسلطاناً َو َمن قُتَِل مظلُماً ف... « 

  .»  قرار داديم) قصاص

جار  اعالم شده ، زر وانــکه  از ظلم  وتجاوز وستم ، تنف  دين مقدس اسالم  ھمانطوریورھنمود ھای در ارشادات 

  .ت عمل آمده اسه  ب صريح از تسليم شدن به ظلم ظالم نيز نھی
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حيث يک وجيبه شرعی  ه ، ب مظلـوميـن ھمچنان دستگيری و دفاع از ستمديدگان و مظلومان و يارى رساندن به

  .ويک مکلفيت دينی مسمی  گرديده است 

يِن فََعلَْيُكُم النَّْصرُ ... « :   انفال فرموده ۀقرآن عظيم الشان در  سور  جماعتی  و؛ اگر گروھى... إِِن اْستَْنَصُروُكْم فِى الدِّ

  ومساعدت  شان  يارى کمک ، است كه بهواجب ، بر شما  وکمک بخواھد از شما يارى خويش به خاطر حفظ دين

  » .بشتابيد

وضاحت مسلمانان مکلف گرديده  شود که  با تمام  صراحت و   متبرکه  دقت فرمائيد ديده میتـآياگر به مفھوم اين 

ۀ  وجيب،د ودر موردنبشتابدينى خود كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند، يارى برادران  کمک ومساعدت و  بهاند تا،

  . نمايد يش را عملی دينى خو

جاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلداِن « : فرمايد  پروردگار با عظمت  می ِ َو اْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ َو ما لَُكْم ال تُقاتِلُوَن فِى َسبِيِل هللاَّ

چرا در  (  »َن َربَّنا أَْخِرْجنا ِمْن ھِذِه اْلقَْرية الظَّالِِم أَْھلُھا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَك نَِصيراً الَِّذيَن يَقُولُو

  نمى]نمی کشيد[ پيكار مبارزه وتضعيف شده اند،) به دست ستمگران(و در راه مردان و زنان و كودكانى كه  هللا راه

ما را از اين شھر كه اھل آن، ستمگرند، بيرون ببر و براى ما  !   هللا: كه مى گويند ) ستمديده اى(كنيد ھمان افراد 

   » !از طرف خود، سرپرست قرار ده و براى ما از طرف خود، يار و ياورى تعيين فرما

  ۀودر مورد مصلحت چنده روز ،ابندمظلوميــن وستمديدگان نمی شت  متبـرکه کسانيکه به کمک وياری تدر اين آيــ

ی که باالی امت مسلمه دانند ودر مورد حوادث پست دولتی وعيش ونوش  دنيوی را مقدم می  منزلت و، ، مقامنيوید

ھد ، پروردگار آنان را  کند واز خود بی تفاوتی نشان می دش در جريان است  سکوت مصلحتی میوھموطنان

  . دھد   قرار میاخذهؤسرزنش نموده ومالمت ومورد م

شود   متبرکه چنين  معلوم  میتی اين آيااز فحو: نويسند  متبرکه  میتاکثريت مطلق از مفسران در تفسير اين آي

 عزت،  گرفتار ظالمى شده،ش حظه نمودند که برادر مؤمن ومسلمان زمانی  مالبر مسلمانان واجب است اگر که 

کار شود ودر رفع ودفع شر ه  دست ب بايد تمام توان وقدرت خويش ، به ابرو ودينش مورد تجاوز قرار گرفته است

   . اقدام عملی نمايد

، واين  است تھديدینوعشود که اين آيه متبرکه    متبرکه  معلوم میتکه از سياق  آي: نويسند  ھمچنان  مفسرين  می

  و مسلمانان ديگر، ز قرار داشته باشد ، ظلم وتجاو، تحت شكنجه اگر برادر مسلمان  :ن کهآنوع تھديد  عبارت از 

، ولی  با آنھم در مورد تجاھل وسھل ندد که برادر مسلمان را از تجاوز وظلم نجات دھنتوانمندی آنرا داشته باش

 در موقع حساب پروردگار با عظمت مى شوند و متبرکه  ت تھديد اين آيد ، با تمام صراحت مشمول نکن انگاری  می

  .د کرد خواھخذه ؤا مار وجزا آنان

 کلمه : ، راغب اصفھانى مى گويد»َو الَِّذيَن إِذا أَصابَھُُم اْلبَْغُي ھُْم يَْنتَِصُرونَ « :  شورى مى فرمايدۀقرآن كريم در سور

و كسانى كه ھرگاه «:  اين مى شودت آيۀھر دو به معناى طلب يارى است، لذا ترجم» استنصار« و » انتصار«

  ».دو يارى مى طلبن» ليم ظلم نمى شوندتس«ستمى بر آنھا رسد، 

ظف به مقاومت و ايستادگى در برابر ظالم و فرياد زدن و كمك خواستن ــودر حقيقت از يك سو مظلوم و ستمديده، م

 خود را مى ۀ برادران دينى و ستمديدۀ است و از سوى ديگر، مؤمنان كه فرياد و استغاث خويش از برادران دينى

  به نداى آنان، جواب مثبت داده و به يارى آنان بشتابند؛ زيرا مقاومت در برابر ظلم و ستمگرى ول ھستندؤشنوند، مس

  .به قدر توانمندی واستطاعت  به  قرآن واجب است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ع از ھمنوع  خويش  اقدام نمايد ودفع ظلم  وستم  از ااز جانب ديگر يکی از واجبات  فطری انسانھا  است که به دف

  .دست  ظالم  را قطع  نمايدھمنوع خويش نموده و

 طور مختصر در فوق به آن اشاره نموديم ،  چنان معلوم میه از فحوای آيات قرانی وارشادات دين مقدس اسالم که ب

 ، ھمانطوريکه. رودشمار میه   وجيبه ومکلفيت دينی  بۀ ازجملرساندن به مظلومان و ستمديدگان شود که ياری 

كنند و در صورت ضعف و وپايدری  مقاومت ، دارد در برابر ستمگران، ايستادگى انسان ستمديده و مظلوم، وظيفه

 ۀفرياد و استغاثبه  ، بر  ساير مسلمانان است که کند  طلبكمك  از ديگران، و ، نمودهناتوانى، فرياد و استغاثه 

 كاھش رنج و آالم و نجات ھت در ج در رفع ظلم و و در حد توان،بشتابند  نان آکمک  ه  ، لبيک گفته ، بستمديدگان

 ظلم وتجاوز سعی وکوشش ومجاھدت نمايند ، تا در روز جزا دربرابر پروردگار  مورد ى آنان از زير ئو رھا

  .مؤاخذه قرار نگيرند

: مرا توصيه کن، او گفت:  نزد ابوسعيد خدری آمده گفتدر روايت دينی آمده است که يکی از  روز ھا مردی به 

ام به   خداصلی هللا عليه وسلم در خواست نمودم، توصيه ست نمودی که من پيش از تو از رسولاز من چيزی درخوا«

  :تو اين است

تقوی الھی را حفظ کن چرا که آن سرآمد ھمه کارھاست، جھاد را از دست مده که آن رھبانيت اسالم است و ذکر 

  .»باشد  در آسمان و نوری در زمين میخدا و تالوت قرآن را بر خود الزم بگير چرا که اين نام نيکی برايت

  !برادران وخواھران  

 کشور ھای ھمسايه  من جملهوار جھانی خع  ستمگری ھای ظالمين خوناامروز ملت مظلوم  افغان تحت ظلم  وانو

قرار گرفته است ، بر ھمه مسلمانان  با ديانت  وبا غيرت افغان است که در دفع ظلم ورفع مظالم  از ملت مظلوم 

  پايان .  دينی ، انسانی وافغانی  خويش را ادا نمايندافغانستان وجيبۀ ۀيچاروب

 

  

 
 


