AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۱/۰۵

ډاکتر رحمت ربی ځیرک یار

پـلورالـیزم  +سیکـولـریزم = د اســالم پــرمـخــتیـا
د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې
(شـپـږمـه بـرخـه)
سیکولر(دنیوي) دولت د اسالم په ډکون کې:
اسالم هـسک څښتن ته د تسلیمـیـدلو معنا لري ،او یو دین دی چې م ّحمد(ص) یې بنسټ اییـښودونکی و .د دغه دین
منـونـکي سربـیره په خپل دین ،د یـهودانو اوعـیسویانو په خدای هــم عــقیده لري او د سپـېڅلي قـرآن سـپارښتې
تعـقـیـبوي .د اسالم ځینې چار پوهـان داسې اټکلوي چې که اسالم رسمي -دولتي دین وي یعنې په دولت کې رسمي
دین وي ،نو امکان لري چې نور دینونه یا عـقیــدې ونه زغمي؟
که په یو هـیواد کې دین د نورو دینونو سره سوله یـزه هــمزیستي ولـري ،دیـنواالن کولی شي چې خپلې ښــېګڼـې
یا بدګڼـې د نورو دینونو د ښـېګنواو بدګـڼــو سره پرتلـه کړي ،له دې الرې زده کــړه وکـړي او د بلې عقیـدې په
ښو اړخونو لږترلږه فــکر وکړي یایې ومني او له تـنګ نظرۍ نه ځانونه څڼـډې ته کړي .هـسک څـښـتن دې
اسالمي دولتونو ته دومـره زغـم ورکـړي لکه چې اوښ ته یې د خـورا تـودو شـګـو په دښته کې ورکړی دی!
ځیـنو مسلمانانو ته سیکـولـریـزم «جاهـلي تمـدن» بـرېـښي .خو د پـوهـندوی ډاکـتــر مقـتــدارخان د وینا له مخې
سیکولریـزم «یو لوښی دی چې دیـن د سیاست له فساد نه ساتي او سیاست له دې نه ساتي چې د دین له خوا غصب
شي ».ولولئ
Dr. Muqtedar Khan, ”The Myth of Secularism”(ijtihad.org: January 1, 2004.) [19
]August 2016
د  ۱۸۹۳په سپتمبر کې د امریکې په شیکاګو ښار کې «د نړۍ د دینونوپارلمان»*
*) World’s Parliament of Religions
رامینځته شو .دا د لویدیز او ختیز د معنوي عنعنو د استازو لومړۍ غوڼډه وه .هـیــنـدو راهب د  ۵۰۰۰استازو
غوڼډه په «خویندو او وروڼو» پرانیستله .مسلمان ویناوال [جیننجی جمـشیـدجي ُمـدی؟] هم په غوڼډه کې ګډون الره.
 ۱۹مېـرمنو هـم ویناوې واورولې ،او په دې ډول بیـن العـقــیده نـړیـوال خوځښت په پښو ودرېــد.
د دوهمې نـړیوالې جګړې په مهال چې جرمن الوتکو په لـنــدن بمونه وغورځول ،د مسلمانانو او یـهودانو په عبادت
ځایونو کې بین العـقیده غوڼـډې وشوې .په دغه ډول ګـډوعبادتـونوکې دې د پېـغامبرانو په ځای د ګـډ خدای (ګاډ) په
نوم یا د ګډ بشریت په نوم دعا یا شعر واورول شي .څومــره به ښـه وای که په اسالمي کانفرانس کې د واتیکان (د
پاپ د رسمي مقــر) یـو استازي برخه لرالی ،او بلمقابل د اسالمي کنفرانس یو استازی په واتیکان کې.

د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

)World’s Parliament of Religions: Chicago (Sept.11-16,1893
په څوعـقیـیده/څودینه هـېوادونو کې دې د پوهاوي راپوهاوي لپاره ،د بــېلګې په ډول د دینونو یا مذهبونو
مرکز/کور ،د بین العــقیده بحث جرګه ،بین العـقیده دعا/عبادت ،د کینې او بدګمانۍ په ضد دُعا ...،او د ګډو
ارزښتونو دُعا رامینځته شي .شهید شوي امریکائي عیسوي مولوي ،فعالیتګراو د مدني حقوقو د خوځښت مشر
ډاکترمارتین لوترکینګ(۱۹۲۹تر۱۹۶۸ز) ویلي وو چې«:نفرت نفرت نشي لرې کولی ،یواځې مینه یې لرې کولی
شي ».امریکایي سندرغاړی او سندرې لیکونکی جیمي هـېـندریکــس(۱۹۴۲تر۱۹۷۰ز) ویلي وو« :کلـه چې د
مینې قـدرت د قـدرت په مینه برالسی شي ،نړۍ به په سوله وپوهـېـږي ».دینواالن باید د یو بل دینونو ته د درناوي
تومنه ولري.
که له یوې خوا دین په سیاست کې المبو وهي ،نو له بلې خوا سیاست هـم دین ته د سیاسي کېـدلو المبو ورښـیي.
امریکایي عیسوي سیاسـتواالن عموما ً د اسرائیلو کلک مالتړ کوي .خو دغه مالتـړته سیاسي پرتوګ وراغـوندي :په
منځني ختــیز کې اسرائیل یواځینی هـېـواد دی چې دموکراسي لري .په اسالمي نـړۍ کې داسې جمهوریتونه دي
چې پادشاهۍ ته ورته دي .په اسالمي نړۍ کې هـم ډېـر سیاستواالن د خپل مادي مضمون لپاره اسالم کاروي.
د سپېڅلي قرآن د دوهم فصل(سورت البقره) په  ۲۵۶آیت کې راغلي دي چې« :ال اکراه فی الدیـن»( د دین په منـلو
کې په چا زور نشته ).په اسالم کې د نورو دینونو د عبادتـځایـونو امنیت خونـدي شوی دی .په سوره :۵ایت ۴۸کې
راغلي دي چې :که هللا غوښتلی ستاسې نــه به یې (په یو دین کې متحد) ملت جـوړکړی وای ،خو غوښتل یې چې
تاسې وازمایي .د سپېڅلي قـرآن په دوه آیـتونـو کې عــین مــوضوع تکرار شوې ده :دوهمه سوره۶۲ :آیه؛ پینځمه
سـوره ۶۹:آیه
ودې شـي چې د ســوره ( ۲البقره)ایه  ۶۲د سوره (۳العمران) آیه  ۸۵سـره پُــخـال شي:
سوره  ۲ایه « :۶۲هـغه چاچې په هللا او د قیمت په ورځ ایمان ...راوړی وي او ښه عملونه یې کــړي وي ،خپل
اجـر(جایزه) به ل ه خپل څښتن(رب) نه واخلي ،هـغــوی به نه وېـره ولــري او نه غــمـجـنـتـیا».
سوره  ۳ایه  :۸۵ومن یـبتع غیر اال ِسلم دینا فـلن یُـقـبل منهُ وه َُـو فی االخره من الخَسرین «څوک چې د اسالم په
ځای بل دیـن غـواړي هــېـڅکله به یې (هللا)ونه مني او په اخرت کې به د بایـلونـکـو پـه ډله کې وي ».دا آیت په
سپېڅلي قرآن کې د دوه ایتونو سره په ټکر کې دی چې عین متن لري :سوره دوه( )۲ایه ۶۲؛ او سوره پینځه( )۵آیه
 .۶۹دا به څنګه ممکنه وي چې د سپېڅلي قرآن یو آیت دوه پاس ذکرشوي سپېڅلي آیتونه لغوه کړي؟! د سپېـڅلي
قرآن د درېمې سوره(العمران) په  ۱۰۴آیه کې ښایي سیاسي ګوند/ټلوالې ته ګوته نیول شوې وي :ولتکن منکم امه
عن المنکـر واولءک هُـ ُم
یدعون الی الخیر ویأمرون بلمعروف وینهون ِ

د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

الـمـفـل ُحــون( .ستاسې له مینځه به یو ملت راجګ شي چې خلک خیر ته رابلي ،د ښوکارونو امرکوي او د بــدو
کارونو مخه نیسي ،او هغوی به بریالي وي) .ښایي په دغه ایــه کې به ســیـاسي ګونـد/ټـلوالې ته ګوته نیول شوې
وي .ولولئ:د ډاکتر مقـتـدارخان لیکنه
سیکولریزم د پرمختګ لپاره ګټوردی او د دې تومنه لري چې د دیني تنوع لپاره د همکارۍ چوکاټ رامیـنـځته
کړي-خاصتا َ په هغه حالت کې چې د ټولنې وګړي په عـقـیدوي او قـومي لحاظ متجانس نه وي .په سیکولریزم کې د
لږکیانواوډېرکیانو حقوقي ټکرکم وي.
که په لویـدیز کې انګریز جورج جـیکوب هــولـیوک په ۱۸۵۱م کې د پخـواني لفـظ «ملحد/اتیست» پــه ځای
«سـیکـــولــریـزم» تعـریف کـړ ،په ۱۲زییزه پــېــړۍ کې مسـلمان مفکـر ابــن رشــد (۱۱۲۶تر )۱۱۹۸د حقـیقـت
د میندلو لپاره په فلسفه او دین راچاپېرشو .ابن رشد د دین اوفلسفې تر مینځ هغه بدبیني ړنګه کړه چې غزالي
(۱۰۵۸تر ۱۱۱۱م ) له ده نه وړاندې راوالړه کړې وه .د ابن رشد له لیکنو نه یهـودي او عـیسوي منورینو الهام
واخیست .جرمن عیسوي مولوي مارتین لوتر(۱۴۸۳تر ۱۵۴۶ز) لومړی اروپایي و چې کلیسا یې له دولت نه بېله
کړه :کلیسا (د خـدای پاچاهــي) بـایــد له دنـیـوي (خاورینې) واکمنۍ نه بېـله شي« .فلسفه ی عرب به ګونه ای که
در ابن رشـد و پیشینیان شرقی وی متجلی ګ شته ،فلسفه ای بود که به نیازهای نیروهای مترقی در جوامع ٫٫الـهـی٬٬
پاسخ میداد ،جوامعی که به طور کیفی با جامعه ی عتیق فاصله ی زیادی داشت(».آرتو و .ساګادیف« ،ابن رشد و
سنت فلسفی»،انجمن کلیمیان تهران) .آذر ۸۸
]Iranjewish.com [15 Augus 2017
اته دېـرش نیم کالونه وړانـدې د  ۱۹۷۹د فبرورۍ په ۱۱نېټه (۱۳۵۷لمریز) په ایـران کې اسالمي انقالب شاهي
نظام رانسکورکړاوځای یې د امام خمیني په مشرۍ د ایران اسالمی جمهـوري نـظام ونیو .د سیکــولر(دنیوي) نظام
د بحث لپاره ،ما ته د ایران دیني جمهوري نظام ګټور برېـښي.
په ایران کې لوڅ ژبی سیکولریست ډاکتراسماعیل نوری عالء نومېـږي چې د پوهنتون استاد او لیکوال و اوس لکه
چې په امریکا کې استوګن وي .دوه پخـواني پټ(مستعار) نومونه یـې دا دي« :مـاهـیار» او «ا .ن .پــیـام» .الــمان
غــږ(دوېـچې وېـلـې) ورســره د  ۲۰۰۹د دسمبر په  ۳۱مرکه کړې وه چې لڼـډون یې الندې وړاندې کوم:
)Arqir.com (April 24, 2014

تهـران۱۱ :فبروری ۱۹۷۹
اسماعیل نوري عالء :په ترکیه کې چې چا سلطنت کولو،خالفت یې هم کولو .یانې دواړه مقامونه یو شی وو .خو په
فارس(اوسني ایران)کې د صفویانو له پـېـر راهیسې (لږترلږه په تېـرو  ۳۰۰کالونو کې) د سلطان او خلیفه مقامونه
خپل پخپله بېـل شوي وو .د ایران په مشروطیت پېـرکې[۱۹۰۵تر ]۱۹۱۱پاچا هم د روحانیت سـره په مبارزه کې
اخته و .له ۱۹۷۹م راهـیسې په ایران کې د دیني ډلې واکمـني
چلېـږي .تــرڅو چې حکومت سیکــولر[دنیـوي] نشي ،نه به د بشر حقوق چلېـږي ،او نه به ولسواکي.
پوښتنه:که حکومت ووایي چې اوس موقع مناسبه نه ده؟ جواب :دغه بهانه له ۱۳۵۷ل[۱۹۷۹ز] راهیسې چلېـږي .د
جمهوري اسالمي پر ځای« ،جمهــوری ایراني»ویل هـم مجاز نه دی ،ځکه چې اخـتالفـات راپورته کېـږي .دا سالم
کار نه دی چې دا جمهوری اسالمي الړشي او بل جمهوری اسالمی راشي او زموږ ټول ملي ثروتونه ضایع شي.
جمهوري اسالمي یـواځې د مسلمانانــو جمهـوریت دی .خو جمهوری ایرانی د هـر ایــراني جمهـوریـت دی
(جمهوری کمونیست،جمهوری بهایی ،جمهوری کارګر) .خوکله چې سیکولر(دنیوي) جمهوریت راشي ،بیا به

د پاڼو شمیره :له  3تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«انوقـت دیګــر ما ٫٫جمهــوری ایــرانی ٬٬نخـواهـیم داشت ،بلـکی ٫٫جمهـوری ایران ٬٬را خواهیم داشت ».یعنی
«مالکیت حکومت را به ما ایرانیان برګرداند و این درست آن هدفی است که هدف اندیشه سیکوالرهم هــست....
یعنی خارج کردن قدرت حکومتی از دست تک مذهب یا مکتب معین و دادن این قدرت به تمام مردم».
]Dw.com (31/12/2009) [16 August 2017
داسې برېېـښي چې د ایران جمهور رئیس سید محمد خاتمی په خپل هـېواد کې د سیکولر مفکورې لپاره نوکې کار
کړی و ،بې له دې چې د سیکولَـر ادعا یې کړې وي.
خبرګزاری فارس ۱۰میزان ۱۳۹۲
]Farsnews.com [16 August 2017
سید یاسر جبرائیلی د سید محمد خاتمی د سیکولریزم په اړه:
آقای خاتمی! سالم علیکم
«متوجه هستید که مطبوعات باید همیشه در خدمت اسالم عزیز و مردم و کشور باشند،؛ و آزادی ها در حدود
قوانین مقدس اسالم و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود» .دقت می فرمائید که امام(ره) صریحا از «آزادی
در حدود اسالم»سخن می گویند .اما جنابعالی بعد ها از تقابل دین و آزادی سخن گفته و تصریح کرده اید که «اگر
دین در برابر آزادی قرار گیرد ،این دین است که باید محدود شود نه آزادی» .صاحب این تفکر متضاد ،چه نسبتی
می تواند با امام خمینی(ره) داشته باشد؟
«در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد مگر آنکه از متن تمدن
غرب بگذرد ...سخن کسانی که می گویند ابتدا باید خرد غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید سخن بیراهی نیست و این
سخن را کامل کنم که عالوه بر خرد و بینش غرب باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت».
جنابعالی در حاشیه پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک فتوای امام(ره) درباره اعدام سلمان
رشدی را مسئله ای فقهی و پایان یافته اعالم کردید .فکر نمی کنید که منظور امام در سال « 1367دقیقا ً» شما
بوده اید؟ سوالمان تکراری است :نسبت شما با امام راحل چیست؟
شما در اواخر دوره ریاست جمهوریتان ،جزوه ای به نام «نامه ای برای فردا» نوشته و منتشر کردید .در آنجا
«مشروعیت» همه قدرت ها را مستقیم و غیر مستقیم برآمده از «مردم» خواندید و از اینکه رویکردهای
سکوالریستی جریان متبوعتان در ایران به نام دین ستیزی مورد مخالفت قرار می گرفت ،اینگونه با متهم کردن
مخالفان به استبداد گله کردید« :استبداد زدگی درد مزمن و مشترک جامعه ماست ...متاسفانه حتی مفاهیم غربی هم،
وقتی به یک فضای استبدادزده پای می نهند ،تحریف هم می شوند و این که در این مسیر سکوالریسم مبدل به دین
ستیزی می شود ،از این قاعده برکنار نیست».
به نظر شما ریشه این همه تباین نظری میان افکار شما و اندیشه های نقل شده است که وقتی درباره رفتن
امام(ره) در کجاست؟ امام راحل پدر بزرگوارتان را «یکی از پر فروغ به آلمان با شهید مطهری مشورت
ترین چهره های تقوا و خلوص و ایمان» می دانند .نقلی مشهور از کرده اید ایشان مخالفت کردهاند و
پدرتان هست که درباره وزیر فرهنگ شدن شما در دوران نخست وزیری چه بسا که استاد از تاثیرپذیری شما
آقای میر حسین موسوی اظهار نگرانی کرده و فرموده اند «خطرناک از فرهنگ و اندیشه غربی نگران
است ،پسر من دعوای ما با شما ناشی از اختالف سلیقه در حکومت داری بوده اند .چرا شهید مطهری
و رویدادهای کوچک و بزرگ اطرافمان نیست .بحث ما بر سر نوع نگاه «نگران» این تاثیر پذیری بودند؟ آیا
شما به اسالم است که با نگاه امام خمینی(ره) و در نتیجه مبانی جمهوری این اختالفات مبنایی شما با اندیشه
اسالمی تضادهای آشکار دارد که در شکل های گوناگون از جمله فتنه امام راحل نشان از آن دارد که
خود را نشان داده است.غربزده است».
نگرانی شهید مطهری به جا بوده
است؟
نویسنده کتاب :سید یاسر جبرائیلی ،سودای سکوالریسم(رمز کشایی ازندگی و کارنامه سید محمد خاتمی).خبرګزاری فارس،
۱۳۹۶لمریز۲۰۱۷/زییز
اکبر ګنجي ایرانی ژورنالیست ،لیکوال او د دولت کلک سیاسي مخالف دی .د امریکـې په «هـفـینګـټن پوسټ» کې
یی د لیکنې انګریزي ژباړه خپره شوې ده.
الـقاعــده ،الـنصر جهه ،بـوکوحـرم او ایـزېــس باید د دې ټېکه واالن نشي چې د اسالم له ســپــېـڅلي کتاب(قرآن
مجید) نه د خپلې جګړې توغ جوړکړي اواسالم د مېـنځـنیـو پېـړیو سمڅــو ته راټـیـټ کړي.
اسالم د اسالمسـتانـیـانـو له شر نه ازادول یوه الر لري،او هغه دا چې سیکولراسالم(دُنیوي اسالم/خاورین اسالم) په
خاورینه نړۍ کې رامېـنځته شي .سیکولریزم دا مانا هم لري چې دین دې شخصي قلـمــرو ته وسپارل شي .ځینې
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نامتو ټولنپوهان په دې آند دي چې دین دې د ټولنې(ولس) په قلمرو کې شتون ولري ،خو په عامه قلمرو کې هره
ادعا دې د استدالل او عـقل په ستـنو والړه وي  -نه د دین او سپـېڅلو اشخاصو په مفکورو.
اسالم د عدالت او ظلم په اړه کلک دریځ لــري ،خو د «اسـالمي دولت» لپاره کومه نسخه نـلري .دلیل یی دادی چې
دغه موضوع «وشاورهم فی االمر» [العمران ]۱۵۹:او «امرهم شوری بینهم[ الشوری( ]۳۸:په دنیوي چارو کې
ګډې مشورې او مجموعي تعـقل) ته سپارل شوې ده [.د زیاتو معلوماتو لپاره ولولئ :رحمت ربی زیرکیار ،سیاسي
فکرونه او سیاسي نظامونه په لویدیزه او اسالمي نړۍ کې .پیښور/احمدی پرینټـینګ ۲۰۰۵ز] .د دغو قرآنی آیتونو
په مټ اکبر ګنجي کاږي چې د اسالم او سیکولریزم په مینځ کې توافـق مجاز اوموجه دی .اسالم په یوه وچه
دښته(عرب شبهه جزیره) کې په  ۷زییزه پېـړۍ کې نازل شو ،ژوند کوچیانئ او قبیلوي و،او د حکومت او دولت
مسودې چا نه پېـژندلې .قدرت او نفوذ په قبیلوي بنسټ والړ و .د کار( وظیفو)وېش اوتنظیم نه وو موجود .ژوند
شـډل او له وېـرې ډک و .په اروپا کې هم د لسمې زییزې پېـړۍ پورې کوم مرکزي،ملي دولت شتون نه الره .د
نوي دولت اوحکومت ښکارندې(پدیدې) په اروپا کې په  ۱۶زییزې پېـړۍ کې راپیدا شوې.
په اسالم کې داسې الرښودنې نشته چې څنګه دې اسالمي دولت جوړشي! قانون(شریعت) د «امـه» لپاره و ،نه د
ټولنې لپاره ،ځکه چې ټولنه(سوسایټي) نه وه رامینځته شوې ،بلکې جمعیت(ټولګی) موجود و .په سپــېڅلي قـرآن
کې نه دي راغلي چې د حضرت پېغامبرله مړینې وروسته دې څه ډول دولت جوړشي .خو که په سپېڅلي قرآن کې
ورته کومه اشاره شوې وي ،نو بیا به هم ډېـرو بـډېـرو(تبصرو) ته اړتیا ولري؟ په سپېـڅلي قرآن کې هم د
محمد(ص)له مړینې وروسته د کوم ناستن(خلیفه،امام) سپارښتنه نه وه شوې .ښایي هـغه به د واکمنۍ (حکومت)د
شکل او متن موضوع پخپـله «امـه» ته پریښـې وي ،ځکه د ولس ژونـد د زمانې په تېـرېــدلو سره توپـیـرلـري.
[برتانوي فیلسوف انتروپالوجیست ارنیست ګېـلنر،د عبدالرحمن ابن خلدون(۱۳۳۲تر۱۴۰۶ز) له خوا د حکومت
تعریف په سیاسې نظریه کې ترټولو غوره ګڼي :حکومت «یوه موسسه ده چې د بې عدالتۍ مخه نیسي ،خو دا چې
پخپله یې مرتکب کېـږي:]».
Government “is an institution which prevents injustice other than such as it
commits itself.”-Abdul Rahman ibn Khaldun
ابن خلدون په خپل مشهور کتاب(مقدمه۲۵ ،فصل) کې لیکلي دي چې :دین د نړۍ «د نورو چارو[غیردنیوي
چارو]» ناظر دی« ،په داسې حال کې چې سیاسي قوانین د دې نړۍ د مصالحو غم خوري ».دلته وینو چې دیني
دریځ او دنیوي سیاست بېل شوي دي .یانې ابن خلدون په اسالمي نړۍ کې لومړی سیاسي او ټولنیز مفکر دی چې
دنیـوي(غیردیني) سیاست یې په ډاګه کړی دی .هغه لیکلي دي چې د انسانانو د مجموعي ژوند اداره په غیر له دین
او پېــغامبره مـمـکـنه ده .ابن خلدون د شیعه امامت ادعا د نیوکې الندې نیسي چې امامت د اسالم غټ محوردی.
ابن خلدون زیاتوي چې واکمني(حکومت) هغه «عامه مصلحت دی چې د ولس نظر ته سپارل شوی دی ».هغــه
کاږي چې اســالمي واکـمني ځـای پـــه ځای نه ده پاتی شـوې :څلورخلیفه ګانو په واکمنۍ کې دیـن ته پاملـرنه
کوله .خو ورپسې اموي اوعباسي واکمنانو خـالفت ته د «مـطلـقه واکمنۍ» امېـل ورپه غاړه کړ .ځانونه یې چې ښه
ماړه کړل ،نـو بیایې په نړۍ کې په فـتوحاتو پسې مال وتړله .ال زیات قدرت اوغنایم یې السته راوړل او په شهوتو
او مزو کې ډوب شول .یانې دغه سلطنتي نظامونه اسالمي نظامونه نـه وو .په بله وینا ،ابن خلــدون دغه نظامونه د
خپل وخت د پاچاهانو سره پر تله کړل .شـیعه ګانوهـم خوارج ،معـتـزله او امویان فاسـد ،مرتد او غاصب ګـڼـل.
په مراکش کې د اسالمي افکارو او فلسفې نامتو پوهاند محمـد عـبدالجـبـری(۱۹۳۶تر  )۲۰۱۰لیکي چې د
څلورخلیفه ګانو په ټاکلو کې قـومي ګـټـو اغـیزالره ،نه عـقــیدې(که څه هم په اسالم کې په هللا بانــدې عـقـیــدې ،خو
د قـبیلویت ردولواهمیت الره) .له دې امله نوموړی پوهـاند خالفـت ته د اسالمي واکمنۍ په سترګه نه کسـي .ولولئ
Akbar Ganji, “Why secularism is compatible with the Quran and Sunna - and an
Islamic State is not,”(Huffington Post), no date [27-7-2017].
د ابن خلــدون اقـتصادي نظریه هم پام وړده :د مولـدیت جګېـدل د کارد ډېـرکلک وېـش نتیجه ده« .د خلکو په مینځ
کې د شرایطو توپیرونه د هغو بېالبېلو طریقــو نتیجه ده چې خپل ژوند پـرې تــامینـوي ».ابـــن خلـدون د شــیانو د
قــیمتونو په اړه دعـرضې او تــقاضې په لوبه پـوهېـده« .عصبیه»(قبیلوي شعور/ټولنیزغبرګون) دولت رامینځــته
کوي،خو پخپله پکې واکمنه قــبیله ورو پــه ورو له مینځه ځي ،او ورپسې بله قوي عصبیه را پاڅـېـږي چې د دولت
په مزو او نعـمتونو کې د ډوبې شوې او منحل شوې عصبیې ځاې ونیسي.
د مولدیت جګېدل د کار د ډېـر ارت وېش نتیجه ده .یو دولت/تمدن چې د ملکیت حقوق پکې کوټلي وي ،غني تمدن
یې په برخه کېـږي؛ خوهغه دولت چې د ملکیت حقوق پکې ټکني وي ،بې وزله به پاتی وي .هغه هېوادونه به په
نزول اخته کېـږي چې دولت یې په تجارت او تولـیـد کې مداخله کوي.ابن خلـدون د هـېواد ستر پوځ ته د تجارت،
تولید او اقتصادي اضافي ارزښت د خـڼـډ په سترګه کتل .ادم سمیت(۱۷۲۳تر ۱۷۹۰ز) په دې نظروچې غټ
مارکېـټ/بازارتخصص رامینځته کوي .خو ابن خلدون ویلي ووچې د نفوس زیاتښت تخصص ته الر هـواروي .د
دواړو پوهـانو فکرونه یوبل ته نږدې دي :د نفوس زیاتښت غټ مارکېـټ رامینځته کوي ،او غټ مارکېټ تخصص.
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د ابن خلدون په اند ،اسعار(د مبادلې وسیله) باید ذاتي ارزښت ولري ،او وزن او د خلوص درجه ولري:
سیلور(درهم) او طال(دینار) .ولولئ:

ابن خلدون په ټونیس کې په دې جومات کې درس ویلی و
Dr. Selim Cafer Karatas*,” The Econmic Theory of Ibn Khaldun and the Rise and
Fall of Nations,” Muslimheritage.com (April 2006)[August 23,2017]. *Born in
)Turkey )1947-2011
په ترکیه کې زېـږېـدلی ډاکتر سیلیم کراتس(۱۹۴۷تر  ،)۲۰۱۱په جـده (سعودي عربستان) کې د اقتصادي پرمختګ
د بانک اجرایي مشر و.
Bilgesam.org (15 June 2009) [24 August 2017]; en.wikipedia.org [24 August 2017].
Yves Lacoste, Ibn Khaldun, The Birth of History and the Past of the Third World.
London: Verso, 1984.
ملک اشـفـــاق ،د ابــن خلـــدون ژونـد ،آند او فـلسفـه .ژباړن :زاهد خلیلي .مومند خپرندوی ټولنه،جالل اباد.
۱۳۹۲ل۲۰۱۳/ز.
ابن خلدون ویلې دي چې «د زده کـړې پېل دې په مورنۍ ژبه وشي؛ ځکه په بله ژبه زده کړه د نیمایي زده کړې
سره بــرابـره ده».
zahidkhalili@yahoo.com momand.books@gmail.com

قیامت کبری تیر سو:
ډاکترفاروق اعظم
]Zhman.net 07/10/2017 [2 November 2017
] مخکې له دې چې له االزهـر پو هـنـتون نه د فارغ شوي ډاکتر فاروق اعظم لڼـډه ،خو جدي لیکنه په لویدیزه نړۍ
کې میشتو افغانانو ته معرفي کړم ،روغه مې وګڼله چې یوه سریزه پرې وکاږم .ولې؟ ځکه چې د ۱۹۷۹زییز د
دسمبر په  ،۲۵په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد له یرغل راهـیسې  ۳۷کالونه تېـرشوي دي .ګڼ شمېر
افغانان په لویدیزه نړۍ کې استوګن دي ،او ځوان نسل یې ښایي په لږ و ډېره کچه د خپلو دیني او کلتوري معلوماتو
نه بې برخې پاتي شوی وي؟ د  ۶۱سپوږمیز کال د محرم د میاشتې  ۱۰نېټه = د  ۵۹لمریز کال د تلې ۲۱نېټه = د
 ۶۸۰میالدي کال د اکتوبر د  ۱۳نېټې سره سمون لري .د ۱۴۳۹سپوږمیز د محرم ۱۰نېټه=  ۹تله ۱۳۹۶لمریز =د
 ۲۰۱۷د اکتوبر  ۱کېـږي« .عاشورا» د «لسم» په معنا ده .دغې ورځې(عاشورې) په سیاسي او ټولنیز لحاظ د
شیعه ګانو په ژوند کې رول لوبولې دی .محرم د قمري(سپوږمیزې) سـنې لومړۍ میاشت ده ،او شیعه ګان د دغې
میاشت لسمه نېـټه د اسالم د پېغامبر م ّحمد(ص) د کورنۍ په اړه ستره بخوله (فاجعه) ګڼي .حضرت حسین د اسالم د
سنی مسلمانانو د آخري (څلورم)خلیفه او د شیعه مسلمانانو د لومړي امام(حضرت
محمد(ص)لمسی و او د ُ
پېغامبر ّ
علي ابن ابی طالب) ځوی و .حضرت علي نه یواځې د اسالم د پېغامبر(ص) زوم و،بلکې د تره ځوی یې هـم و.
حضرت علي په  ۶۶۱زییز کال کې ،د «خوارجو» ډلې ته د منسوب ابن ُمـلجام په الس د اوسنـي عراق په کوفه
کې شهید شـو .په نړۍ کې د شیعه ګانو نفوس د ۱۴۰ملیون په شاوخوا کې اټکل شوی دی .غټه برخه یې په ایران،
عراق او په پاتی نور منځني ختیز کې استوګنه ده .په افغانستان او پاکستان کې هم میشت دي .سنـیان(د رواج
خلک) میراثي دیني مشرتوب نه مني .شیعه د پلوي او پیرو معنا لري .شیعه ګانو ته د اسالم د پیغامبر د کورنۍ
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پاتي شوني مهم وو او دي چې امامت وچـلوي .د دوی په عقیده ۱۲ ،شیعه امامان د هللا(ج) او د خلکو په مینځ کې
میـنـځـګړتیا کولی شي .مسلمانان به څنګه د خپل پېغامبر ،د هغه د یارانو او خپلوانو سـرښـندنـې هـېرې کړي .امام
حسین خپل سر یـزیـد تـه وړانـدې کړ ،خـو الس یې ورنـکـړ.
د سني او شیعه د داخلي جګړې په اړه ،انګرېزې-امریکایي لیکوالې لېسلي هازیلټن په ۲۰۱۰زییزکې یو ۲۵۶مخـیز
کتاب خپـور کــړی دی .یــو چا پرې په خپله بډېـره (تبصره) کې داسې لیکلي دي :په کتاب کې داسې صحنې تمثیل
شوې دي چې که په نړۍ کې نامتوایټالوي سیاستمدار نیکولو مکیاویلي(۱۴۴۹تر۱۵۲۷م) لوستلی وای ،د هغه غونی
به یې زیـږ کړی وای .په یوه بله بډېـره کې راغلي دي چې دغه کتاب د امریکې د ولسمشر جورج ډبلیـو
بوش(۲۰۰۱تر ،)۲۰۰۹دهغه د دفاع وزیر دانلډ رمسفیلډ(۲۰۰۱تر  ،)۲۰۰۶د دفاع وزارت معین پاول
ولفوویتـڅ(۲۰۰۱تر )۲۰۰۵او د دوی د یارانو د تنویـرولو لپاره معـجـون و .زما ځیرکیار په آنـد ،زموږ عقیدې (که
دیني وي یا غیر دیني)بایـد زموږ د انساني جوهرسره په توافـق کې وي .مطلب مې دا دی چې موږ د یویشتمې
پېـړۍ انسانان باید د دې تومنه ولـرو چـې د خپلو احساساتي اخــتالفــونو په ټـکـرکې د متقابل احترام ډک ژوند
وکړای شو .په داسې حال کې چې عیسوي دین  ۱۵۱۷کالونه وروسته په دوه برخو(کاتولیک او پروټیسټنټ یعنې
اعتراضي) ووېشل شو ،د اسالم دین په تـنـکیـوالي کې د پېغامبر م ّحمد(ص) له مړینې(۶۳۲م) نه ۲۹کالونه وروسته
د سنیانو د وروستني (څلورم) خلیفه او د شیعګانو د لومړی امام حضرت علي په وژنې سره په ۶۶۱م کې په دوه
برخو(سني او شیعه) ووېشل شو .ځینې شیعه ګان داسې فکر هم کوي چې که حضرت علي د م ّحمد(ص) له مړینې
وروسته لومړی ناستن شوی وای ،عرفان به په اسالمي عقیده کې مدغم شوی او همرنګ شوی وای .د اوومې
زیـیـزې پېـړۍ د شیعه  -سني حماسوي قیصې د کتاب سرلیک دی:
Lesley Hazleton, After the Prophet-The Epic Story of the Shia-Sunni Split.
[ – Anchor:2010
اوس به راوګرځم د ډاکتر فاروق اعظم لیکنې ته .ځیرکیار.
لوی قیامت چي د عاشوری یا د محرم الحرام لومړۍ لس ورځي وې ،تیري سوی .کوچنی قیامت یا قیامة الصغری
ال یوه میاشت نور روان دی .دا غم څلویښت ورځي دی .عاشوری د کابل په هغو سیمو کی چی شیعه ګان لږ او
ډیر اوسي قیامت دی .چی په یوه سمیه کی لس کوره شیعه وي ،پاته نوي کورونه یی د دولتي واک او سپین سترګی
په زور تر تاثیر الندي راوستی او یرغمل کړي یې دي .لویي الري او عام سړکان یی د خلکو د تګ او راتګ
پرمخ بند کړیدي ،پر عامو سړکانو یی توري دروازي جوړي کړي او لوډسپیکرو کی په لوړ آواز  ۲۴ساعته د
ژړا ،ځان وهلو او نوحې په نارو یی د خلکو غوږونه کاڼه کړي او په شاوخوا کورونو کی یې له ماشومانو،
بوډاګانو ،شاګردانو او ناروغانو راحت تښتولی دی .پخپلو لڼډغرو حرکاتو سنیان تهدیدوي .سنیان له نزاکته څه نه
ورته وایی خو دوی له دغه ښه وضعیت او تسامح څخه مسلسله ناوړه ګټه پورته کوي.
له بده مرغه حکومت دومره کمزور دی چی په لوی الس یی د عاشورا په ورځو کی د کابل د امنیت د تأمین څخه
خپل عجز اعالن کړ او هزاره شخصي ملیشو ته یی دولتی وسلی رسما توزیع کړی چی د کابل د ښار د ځینو برخو
امنیت وساتي .دغو لنډغرو د امنیت په نوم لویی الری بندی کړی ،عام خلک یی سخت ازار کړل او د خپل قومی
او مذهبی قوت د ښوولو په منظور یې په ډیر غرور او مافیایي شکل زورآزمایي وکړه .شیعه ګان دغه کار پر
هیواد د امریکایانو د تسلط (۲۰۰۱م) راهیسی هرکال کوي .دولت خپل ځان پخپله د خلکو په نظر کي بــی وسه،
کمـــزور او ســپک کړی دی اوهــزاره ملیشو ته د وسلو په تـوزیع سـره یی د مشروعیت هغه اصل خپله ترپښو
الندي کړیدی چي په هــیواد کی دولت د قــوی د استعـمال یـوازنـی مـرجع ده.
تاسي دغه فضیحت ته وګوری؛ جمهور رئیس د کابینې سره تکیه خانی ته روان وي او شیعه ګانو ته د امام حسین
(رض) د شهادت فاتحه ورکوي .په داسی حال کی چي سنیان ډیر محبان علي او اهل بیت دي ،خو رئیس جمهور
هیڅ وخت په دغه ورځ د سنیانو یو جومات ته نه دی تللی .ولي؟ معنی داچي د امام حسین (رض) سره دده کومه
رابطه نسته او دی انګیري چي امام (رض) د شیعه ګانو خپل وو او دی باید غمرازي ورسره وکړي .جمهور رئیس
د دولت او ملت دواړو مشر دی؛ هغه د شریعت ،قانون او عرف له مخي د هیواد د لوړترین مقام درلوونکی شخص
دی .خو هغه په تکیه خانه کی داسي کوچنی ،په تظاهر او اکټ کږه غاړه ناست وي چی دده د شان سره هیڅ
مناسب نه وي؛ ته به وایی چی امام حسین (رض) دده د کورنۍ یو نژدی چا شهید کړیدی او دی یی اوس ورثې ته
په عذر ورغلی دی .له ډیره خوشامنده حیران وي چی څومره ځان مخلص او هیجاني وښیي او څه ډول ادبیات
استعمال کړي چی هغوی دده په اخالص باور وکړي او عذر یی ومني .همدا سبب دی چي ګاهي امام حسین د
خدای لمسی کړي او ګاهی رضی هللا عنها ورته وایي .د ځان د ډیر نژدی کولو په منظور دا هم ورته وایی« :خلکو
راته ویل چی مه ورځه ،انتحاري حمله به وسي؛ خو زه دایم تاسی ته راغلم؛ ما ویل پروا نلري چی د امام حسین د
محبانو سره یوځای شهید سم ».؟؟؟؟ هغه بل مشر[حامد کرزی] خو په اکټ او تظاهر کی ډیر ماهر وو .په تورو
جامو کی به د تکیه خانې په سر کی ناست وو .د مصنوعي ژړا سترګي به یی د تلــویزون کامــرو تـــه په مهــارت
نیـــولي وې .په ماشـــوم زوی به یی تـوري جامې اغوستي ،شنه پټه چي «یاحسین» پـر لیـکلی وو ،تر سر ورتړلې
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وه؛ په غیږ کی به یې داسی کښینولی وو چی تا به ویل د کربال د جنګ له سخت میــدانه یې تــازه دغه یتیـم ته
نـجــات ورکــړی دی.
د مشرانو دغه اکټونه او ریاکارۍ د څه لپاره؟ په انتخاباتو کی د رایی لپاره؟ د تورو کڅوړو اللچیان دي؟ د
شخصیت کمزوري ده؟ د دیـن څخه ناپـوهي ده؟ د خپل ولس په نبض او کلـتور نه پوهیـږي؟ امریکایان ورته وایي؟
دا ولي؟ شیعه زموږ د هیواد یوه محترمه کتله ده او حق لري چی خپل مذهبي مراسم په امن او ډاډ سره ترسره
کړي .خو دا دومره ډرامې د څه لپاره؟ دا دومره اخالقي او کلتوري فساد ولي؟ راځی د ملي مصالحو د تأمین په
منظور[حروف ځیرکیار پڼـډ کړي دي] روان زهرجن سکوت مات او دغو سؤالونو ته جواب پیدا کړو چی
راتلونکی کلونه دغه صغـری او کبری قیامتونه په دومره شدت نه وي[ .په] درناوي!
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