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

 
  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 ٢٠٠٩روری، ب ف                                                                                          ٢٤دوکتور صالح الدين سعيدی

آقای کانديد اکادميسن آعظم سيستانی  نوشته شما را  تحت  نام 
سيکوالريزم  يګانه  راه رهايی ازچنګ نظامهای استبدادی مطالعه 

 .ر شدممتأث. کردم
 .همه را  هدايت نيکی نمايد) ج(  خداوند    

 
منتظر بودم که . منتظر بودم حد اقل در نوشته شما  حد اقل  معنای لغوی و اصطالحی  سيکوالريزم را  شما بخوانم

ن بخوانم سفارش شما از چنين نظام برای جامعه ترکی با ترکيب دينی و تاريخ خودش است ويا هم سفارش شما برای آلما
 فيصد مسلمان و تاريخ به خصوص ٩٩با ترکيب دينی و تاريخ خودش است و يا هم سفارش شما برای افغانستان با 

 اراده ملت –آيا شما معتقد هستيد که مشروعيت حاکميت از ملت است؟ و در صورتيکه که چنين باشد  که هست . خودش
ريزم چيست؟ اين جدايی دين از سياست به فهم شما از نه فهميدم که منظور شما از سکوال. مسلمان افغان معلوم است

نبايد مغالطه کرد که تحت نام  جدا نايذيری دين اسالم از سياست دين را در خدمت . کجاء آغاز و به کجا ختم ميشود
ا داده را  که خد-با خدا دادګان ستيزه مکن  ( برای ملت استدالل کرد که . ارتجاع، ظلم و تعدی باالی ملت  استعمال نمود

آنهايکه به زور ظلم و جبر و انسان کشی و بی عدالتی مال و پول کسب . اين فهم غلط است. و بايد قناعت کرد) خدا داده 
کرده اند و بی عدالتی و ظلم کرده اند و خيانت و وطن فروشی نموده اند و مال اندوخته اند با انها ستيزه و قيام وجيبه 

که استدالل . اين افراد از جمله خدا داد ګان نيست.  داده بلکی به ظلم تصاحب مال کرده اندبه آنها خدا نه. اسالمی است
واقعابهتر خواهد . اين فهم فهم درست از اسال م نيست. درين مورد قناعت حرام است.  های شما مشابه حالت فوق است

  بود کمی مشخص سازيد که منظورشما از سيکوالريزم چيست؟ 
  

اميال و ارزو . اغوا نه کرد. اما در نظر دادن بايد صادقانه بود. راسی است و هر کس نظر خود را داردبه هر حال دموک
در تهيه و پيش کش کردن مطالب مطالب را نبايد به قسم . بايد ريالست بود. های خويش را بر واقعيت ها باالتر نساخت

برای افاده مطالب حتمی نيست . ان را هم فراهم کردتوان قناعت ديګر. افاده و پيش کش کرد که خوش خود ما می آيد
   .  منطق ساده و سليم و اراده نيک. تيتول و لقب علمی داشته باشيم

  
صرف بعضی نکات را مختصر عرض . يات نمی رومئبه هر صورت درين مورد مطالب زياد نوشته شده  و به جز

  :ميکنم
  
آنچه که ساخته و پرداخته فکر انسان است چطور . محدوديت  هويدا است از نام  و عنوان  شما انديشه توتالتاريزم و /١

  ...)  راه رهايی ازيګانه(... ګفته ميتوانيد 
  
افکار دين .  پدر پدر است و مادر مادر اګر ميليونها سال بګذرد.   ارزش ها به سال ، ماه و قرن اندازه نمی شوند/٢

 . وجود دارد که  برحق بودند و هستنداسالم  و در دين اسالم چنين ارزش های الهی 
  
آيا بحث شما منحيث يک مسلمان است و يا غير مسلمان؟  اګر . حين همچو بحث ها  با يد  يک مسأله را روشن کرد/ ٣

بحث شما مانند يک مسلمان است درين صورت  در دين اسالم  در موارد که احکام دينی صراحت داشته باشد جستجو 
باوجود اينکه بخش از علما ء  اسالمی نيز چنين تالش های را نموده اند که . منطق اضافی استديګر داليل و ديګر 

اما آنچه ګفتم پا برجا است که  . برای احکا م و مسايل معين اسالمی داليل ديګر غير شرعی را جستجو کرد اند
  .درصورت صراحت مطلب در اصول اسالمی حتمی نيست ديګر داليل جستجو شود

  
بوده و )   ميالدی ۶٢١(پيامبر اسالم  حين هجرت اش از مکه به مدينه ) ص(اولين مؤسس حاکميت اسالمی محمد   /۴

تعدد حکومات اسالمی برای جامعه  اسالمی نيز يک چيز . برای مسلمان اين مبداء و اساس است.  اين اساس  کار است
 .  غريب است
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( و قوانين که روابط بين انسان ها ) عبادات( که روابط بنده را با اهللا  دين اسالم   دارای قوانين  و مقرارت است / ۵
  . قوانين بدون قوه اجرايه بی معنی است. را تنظيم  ميکند)  معامالت

ناشی از تعصب و بی فهمی شما از کنه مسايل ....   توهين های شما به نام های مقدس و بزرګ مانند امير المؤمنين و /۶
ثال اګر محاکم برای تامين بی عدالتی  استعمال شد اين نقص محاکم نيست بلکه نقص کسی است  که اين م.  و اسالم است

محاکم را نبايد لغو کرد بلکه کسانی که آنرا غلط استفاده ميبرند دست شان را . محاکم را برای بی عدالتی استفاده ميکنند
 . ګرفت 

  
م طبی و دهها دست آورد بشری از عربی و کشور های اسالمی به برای معلومات شما علو.  از تمدن  سخن ګفتيد/ ٧

   .بونانی توسط علماء به لسان های اروپايی ترجمه و سبب مباهات بشر در اروپا  ګرديد) التين ( يونانی ترجمه و از 
 االيه،  و –می دانند برابر نيستند کسانی که ميدانند با کسانی که ن..... اليستوی الذين يعلمون (   برای معلومات شما /٨

 طلب علم کنيد – االيه، اطلب العلم و کان فی الصين –و صاحبان علم را درجه های بزرګ داده .... اوتو العلم الدرجات
، کسيکه من را کليمه واحد هم آموخت موالی من است ، اين و دها نصوص دين اسالم  همه .در دور ترين نقطه جهان هم

  .حکم ميکندو همه برعلم و برتری آن 
  
در دين اسالم غنی عابد . در مورد قناعت به فقر و امثال آن بدون ارتباط مطرح کردن و تحريف کردن  درست نيست/ ٩

فقر در .  غنی اګر در پهلوی عبادت سخاوت ميکند بهتر است از فقير که تنها عبادت ميکند. از فقير عابد مساوی نيست
بار دوش جامعه بودن حرام است در صورتيکه راه حل .  حالق فريضه استکسب روزی ورزق . اسالم افتخار نيست

اين شعار زحمت کشان را . خدمت به خلق اهللا: اين افکار خدمت به غربا و فقرا را بايد چنين تصحيح کرد. داشته باشيم
ر هدايات اسالمی تالش برای زندګی بهت. فقر شرم نيست اما افتخار هم نيست. در غربا خالصه کردن فهم دقيق نيست

زندګی کن و از زندګی لذت ببر مانند اينکه به طور ابد زنده ای و برای مرګ آمادګی بګير مانند اينکه فردا . است
در مورد عدالت و برابری و روشن ساختن قواعد عدالت و .   اسالم دين اعتدال و دين دنيا و اخرت است. ميميری

مان، قواعد باز در جنګ و صلح و دهها رهنمود ديګر انسانی که  در موارد برخورد سليم و انسانی و افراد غير مسل
معيين که بخش آنرا شما هم به شکل مغرضانه نام برديد اين نقص اسالم نيست بلکه  آنهايکه که خالف اسالم عمل کرده 

 . اصول روشن است. اند ميباشد
  

ا نه اندازيد، سينه اسير را نبريد، رقص بسمل بالی اسير نه اين اسالم ګفته که در کانتينر ه.  در مورد حرم سرای ها١٠
دهها ..... کنيد ، با اسيران معامله انسانی کنيد،  ده زن نه ګيريد، صرف چهار زن آن هم در صورت وجود شرايط و 

  . واقعيت ديګر
ن هم با اين تعصب واقعا لذا مطالب را بدون ارتباط تاريخی کندن و بدون ارتباط با عينک های قرن بيست يک دين و آ

  .....کاروان ميګذرد و .  شايسته  لقب  کانديد اکادميسن نيست
  

  آنچه در کشور های اسالمی و از جمله در افغانستان  به نام دين اسالم جاء زده شده در اکثر موارد تهمت است و /١١
در موارد معيين رسوم و عادات مزخرف به نام اسالم جاء زده شده و به . بيش نيستننګ است به نام اسالم و مزخرفات 

 . نام اسالم ختم شده
  

 . فريضه کسب آن صراحت دارد, تمدن  اسالم در اندلس و انديشه اسالم در مورد برتری علم / ١٢
  

زورمند که خالف اصول انسانی و به تاريخ کشور های اسالمی نګاه کنيد در اکثريت  آنها  حاکميت های جبار و / ١٣
 . مردمی عمل ميکنند  حاکم ميباشند

  
 ظالم بخاطر ظلمش و –ظالم و مظلوم هرد و در آتش است ( دين اسالم ميګويد .  دين اسالم دين ظالمان نيست١۴  

  اطاعت از والت در اطاعت  از اهللا و رسول و  والت امور شما تاکيد شده که.  مظلوم بخاطر  عدم قيامش به مقابل ظلم
يعنی آنهای که ازشما نيستند اطاعت واجب .  شما  و والت امور )منکمو  اوالمر . (  .... امور کنيد که از شما باشند

 . نيست
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درست است که مشروعيت . حاکمت معتقد به موجوديت  اهللا و پيروی يااحکام الهی بهتر است از حاکم غير ازين / ١۵
برخورد غير ازين غير دموکراتيک و صرف . يشود و مردم افغانستان انتخاب خود را دارندحاکميت از مردم ګرفته م

من تصور ميکنم آنهاييکی تحت نام . زمان اين راٍ ثابت خواهد کرد و ثابت کرده. ګپ های مود روز و غير عملی است
ما با . صرف سوال وخت است.  چشيدمبارزه به تروريزم جنګ با دين را در پيش ګرفته اند نتايج ناګوار آن را خواهند

  . اين برخوردخود پرابلم است نه حل. برخورد افراطی مشکل را بزرګ خواهيم ساخت
لطفا مسايل را متعصبانه و مغرضانه به باب . آنقدر مطالب در مورد به نشر رسيده که نمی خواهم  بيشتر ازين بنويسم 

  .  دندان مود روز ها طرح نه کنيد
  

تيجه ګيری های توتاليته کنيد ضرورت است بدانيد که دين چيست؟ مذهب چيست؟ تفاوت دارد ويا خير؟ قبل ازينکه ن
منظور ما از اديان سماوی است يا اديان ساخته شده بشری؟ منظور ما دين اسالم است يا اديان آسمانی ديګر مانند مسحيت 

نی وجود داشت و يا دارد؟ آيا در طول تاريخ دين مسيحيت ؟ واضح سازيد آيا تفاوت بين اين اديان آسما.....و نصرانيت و 
جدال و تالش  بين دين مداران و سياست مدران جوامع بشری در طول تاريخ وجود داشته ويا خير؟ اين جدال ها و 
کشمکش ها بين سياست مداران و افراد دين خاصتا در طول سالهای متمادی و جوامع مختلف بشری تا کدام حد موجه 

ی و مستدل بوده  و تا کدام حد نه؟ مفاهم رهبانيت در مسيحيت و موضع ګيری اسالم در مورد ؟ منظور شما از منطق
جدايی دين از سياست؟ حدود و چوکات اين تالش ها ی جدايی؟ جوامع که اين جدايی دين و سياست استدالل خود را دارد 

ميت برای کی است؟ در صوريتکه که برای مردم ونګه داری و جوامع که دين اکثريت مردم آن اسالم است؟ قوانين و حاک
 در نظر نه ګرفتن خواست مردم تا کجا انسانی خواهد بود؟ آيا مشروعيت –ارزش های باشد که مردم آنرا توقع دارند 

 جدا کرد حاکميت بايد از دين ګرفته شود يا از ملت ؟  چرا عده از قبول واقعيت اينکه دين اسالم را نميتوان از سياسيت
 ترس دارند؟ 

  
 اين و دهها سوال ديګر که تفکر و تعمق به جواب درست و مستدل به اين سواالت شما  را به راه مطلوب و درست 

   .رهبری کرده ميتواند
  

  :با صراحِت تام و به اعتقاد قوی،راسخ، محكم و متين  بايد گفت که آنچه به دين اسالم و فهم من از دين اسالم قرار دارد 
تآمين ُمَكمِل يكديگر دردين و سياست ناگسستني دارد و حتي گفته ميتوانم آه  و قوی   پيوند محکم دين واقعي با سياست

  . رول بس مهم داردانسانی عدالت الهی و همه جانبه و جامعه بهتر و 
رسيده اند آه بزرگترين دشمن اسالم استعمارگران و به اين نتيجه  دشمنان.  دين بدون سياست، هم چون درختي بي ثمر است

  .آنها دين است
 

آن آه سعادت بشريت  همه آوشش و فعاليت خويش را به اين نقطه متوجه ساخته اند، تا دين را از ماهيت اصلي بدين اساس
با وجود تفاوت های معين بين دين اسالم و مسيحيت در طول تاريخ جوامع بشری تالش های زياد وجود . است، تغيير دهند
اول اينکه اين دين مسيحيت به فهم ما تحريف شده است و دوم اينکه . از سياست جدا سازند دين مسيحيت داشت و دارد که 

اما . دندين مسحيت بدون مداخله در سياست بوده ميتوا. ديدګاه های دين مسيحيت و اسالم در موارد معيين متفاوت است 
به اين هدف عي و آوشش آنها در انزوا قرار دادن دين در مساجد و معابد ديني  س. برای دين اسالم اين فهم قابل قبول نيست

در حاليکه دين اسالم در ذهن رګ و ريشه مردم مسلمان .آنان نمي گذارند دين وارد جامعه و عرصهء سياست گردداست که 
ن خواست ها در موارد معين با اي. و جوامع اسالمی وجود داشته و ارزش های اسالم مورد احترام و خواست مسلمانان است

 مطرح آرده اند و اين ءمنظور شعاِر جدايي دين از سياست را در همه جا به همينخواست غاصبين در تضاد بوده لذا 
  .جنگ سرد، قرار داده اند دستور روز خويش بخصوص بعد از ختم مبارزه را در

 
افتاد،  شور عزيز ما افغانستان، نظير همچو آوشش ها براهدهه فاجعه در آبيشتر از سه بخصوص بعد از  در سالهاي اخير

  .تا بزعم خودشان سياست را از دين جدا سازند
 

ما به اين معتقد ايم که آنچه . موفقيت های زود ګذر را تا مؤفقيت های مردمی و اصلی بايد تفاوت کرد و نبايد فريب خورد
 جز و آوتاه به توضيحؤم ميخواهم در اين مقاله،و  الش ميکنم ت. خواهد شد که مردم ميخواهند و راه مردم روشن است

 موشګافی  به؟مثل افغانستان ممكن است يا خير جدايي دين از سياست بخصوص در جوامع"  اين واقعيت آه آيا واقعابخش
  :را خدمت شما خوانند ګان عزيز پيکش نمايم نكاِت چند های معيين پرداخته و
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حكومت اسالمي آه دين و سياست را بطور قطع باهم پيوند ميدهند، سخت در هراس   از تشكيل نيرو های معيين در جهان

  . از آن رنج هم مي برند اند و حتي
مسؤل مرکز  مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغانر ـديـم »سعيدی «  امين الدين برای سهولت کار بخش از مقاله محترم  

   جرمنی-فرهنگی دحق الره  
  

   :اطي ادرس  ارتب
    جرمني » حق  الره « مرکز فرهنګي د 

  
com.hotmail@saidafghani    

خويش را خوانند ګان محترم قضاوت و فهم . نقل کردم لطفا آنرا مطالعه فرماييد و خوانند ګان را در تاريکی قرار نه دهيد
خواننده ګان ګرامی با . حتی مرتبه دوم اين مطلب را  نخواندم. چون بحث طويل وخت کم. مطمينا از مطالب دارند

  تشکر.  بزرګرواری از خطاء های امالی و خطی عفوه خواهند کرد
   و  السالم

  

 


