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خكـې  ونو كل، خو د فكري جـې  ـر ئـې ال پـه م    

   .هماغسې نافتحه شوى پاتې دى
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 د دوهم چاپ سریزه
  

الحمدهللا رب العالمین، و الصالة و السالم علی إمام الهداة  
المرسلين، و علی آله و أصحابه الذین أناروا الدنیا بنور الدین، و علی 

  .شر الهدی إلی یوم الدین اجمعینمن تبعهم بإحسان و ن
کتاب ته دې د افغاني ولنې ) فکري پوهنې(ما دا ومان نه کاوو چې د 

ؤ، طالبو، محصلینو، لوستوخلکو، او منورینو په من کې  د علما
دومره مقبولیت اوتأثیرحاصل شي لکه چې په لومي چاپ کې ور ته 

بیا له اسالمي فکر دا هره د اهللا تعالی په خاص فضل، او . حاصل شو
سره زمون د ملت د کلک تاو او له هغه خه د دفاع د احساس له 

  .برکته رامنته شول
کتاب چې نه په لومي ل له چاپه راووت په یره ) فکري پوهنې(د 

لنه موده کې په بازارکې خالص شو، که چې د صلیبي یرغل په 
ملت علماء، دعوتر، د  خالف په روانه هر اخیزه  مبارزه کې زمون د

فکر او نظر خاوندان، او مجاهدین د مسلح جهاد ترن د فکر او  
فرهن په رکې د غرب د فکري یرغل د مقاومت وسایلو او فکري 
ادبیاتو ته شدید ضرورت لري، او دغه ول کتابونوته وانان او له 

هرې او د. دین، ملت، او وطن خه مدافع با احساسه خلک یر تي دي
ورې په تیریدو یې دغه تنده نوره هم که زیاتیي چې نور د اسالمي 
ن  د لوستو خلکو په ذهنونو او فکرونوکې د غربي فلسفې ادبیاتو، 
او د یموکراس، بشري حقوقو، مساوات، روشنفکر، سولې، 
ترق، او نورو په سلونو پوچو شعارونو، او بې حقیقته مفاهیمو خپل 

د ملت وانانو او با احساسه خلکو ته نور د . ورکی دیای له السه 
غرب په فلسفه کې پرته له دوکې، دروغو، تعصب، ظلم، خیانت، 

  .اختالس، زبیناک، او تن نظر، نوره په نظر نه وري
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د امت مخلص بچیان غواي چې یول بیا په ریتیني ول د اسالم  
ادبیاتو ته راوري، او شریعت، او د اسالمي فکر مفاهیمو او فکري 

دغه احساس په افغاني وانانوکې تر بل هرچا زیات لیدل کیي، خو 
ستونزه  داده چې افغاني وانانو ته افغاني علماؤ او مفکرینو په 
معاصرو اسالمي موضوعاتو یا یرې  لي  لیکنې کي دي، او یا هم 

شاید یر  وانانو ته په پراخه پیمانه ندي رسیدلي، چي دغه ستونزه
  . اسباب ولري

خو اوس ددې وخت رارسیدلی چې د نوي نسل مجاهدینو او وانانو 
ته له غرب سره د مقابلې په رکې ې یرې لیکنې وشي، او په پراخه 

په دې هکله زه یول بیا په ینه  ددین له . پیمانه ور ورسول شي
تنه کوم علماؤ او د تعلیمي ادارو او مؤسساتو له چلوونکو خه غو

چې په خپلو درسونو او تعلیمي نصابونو کې د اسالمي فکر معاصرو 
مفاهیمو ته ای ورکي، او پدې ول د غرب د سیکولر او الحادي 

او په همدې مقصد دادی مون یول . مفاهیمو د سیالب مخه ونیسي
  . کتاب له نویو زیاتونو سره چاپوو) فکري پوهنې(بیا د 

  :م چاپ کې الندې بدلونونه راغلي ديپه دوی) فکري پوهنې(د
ژبې ته بیا له سره کتنه شوې ده، د توان ترحده یـې مطبعـي    د کتاب  .١

هه شـوې چـې دکتـاب ژبـه یـره      . او ژبن غلط اصالح شوې دي
علمي نه، بلکه یـره عـام فهمـه وسـاتله شـي، تـر ـو هغـه خلـک هـم           

شـنا  ورباندې ه پوه شي چې له شرعي علمي اصطالحاتو سـره یرآ 
  .ندي

په مضمون کې د افغانستان په تعلیمي نصاب ) امریکایي اسالم(د  .٢
کې د منفي السوهنې او له هغه خه د جهادي او اسالمي مفـاهیمو  
د ویستلو د شاهد په توه د مجاهدینو د وخت او د امریکایـانو تـر   
یرغـــل د وروســـته وخـــت د لـــومي ـــولي د کتـــابونو محتـــوی پـــه 

چې السوهنې یـې تشـخیص شـوي، او    . ې دهمقارنوي ول راول شو
ترـو عـامو   . تقریبا پر هر مضمون یې یوه مختصره تبصـره شـوې ده  
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خلکو ته هم معلومـه شـي چـې غربیـان او داخلـي ملـري یـې نـه         
کو کوي چې زمون د ملت د نوي نسل له ذهنونو خه اسالمي 
مفــاهیم وباســي، او پرــای یــې د غربــي ژونــد او فلســفي ارزــتونه  

  .ورته معرفي کي
پـه نامـه یومکمـل مضـمون ور     ) معاصرفکري ارتداد(په کتاب کې د .٣

فکري ارتداد هغه ارتـداد دی چـې خاونـدان یـې پـه      . زیات شوی دی
    ،ــ ــه یموکراســ ــو لکــ ــرو ولونــ ــر د معاصــ ــاظ د کفــ ــري لحــ فکــ
ــورو     ــومنزم او نـ ــنلیزم، هیـ ــن، نشـ ــونیزم، لوبالیزیشـ لیبرالیزم،کمـ

اسـالمي نظـام او دشـریعت د تطبیـق      کفري نظریاتو منونکي وي، د
پـــه کلکـــه مخالفـــت کـــوي، او د اســـالمي حکومـــت د جویـــدو د       

خـو لـدې  هرـه    . مخنیوي په هدف یې له کفارو سره السونه یـوکي 
سره بیا هم په اسالمي ولنه کې اوسـيي، او انونـه مسـلمانان هـم     

  .بولي
ع ده، دا چې دغه موضوع  یوه یره مهمه،خطرناکه، او حساسه موضو

او په یلوکې یې یر قلموאل د افراط او یا تفریط کار شوي دي، 
چې یني یې د هر چا د تکفیر مرحلې ته رسیدلي، او ینې  نور یې 

دغه . بیا صریح کفر ته هم کفر نه وایې، او د مرجئه ؤ الره یې نیولې ده
موضوع باید په معاصراسالمي فکرکې دداسې علماؤ په قلم امت ته 

دې شي چې د اسالم په حقیقي روح او هم د معاصرکفر په اشکالو وان
او ولونو ه خبر وي، او د کره شرعي دالئلو په را کې یې په اه 

  .                موقف ونیسي
له نیکه مرغه پدې اه د اوسن زمانې د ستر داعي، او خبیرعالم 

فکري مقاله  مشهوره علمي او )ابوالحسن علي ندوي رحمه اهللا(عالمه 
کې په ) إلي اإلسالم من جديد(د هغه په مشهورکتاب) ردة ألبابکرلها(

ددې لپاره چې عالمه ندوي رحمه اهللا د . عربي ژبه مخې ته راغله
مسلمان شرق او د کافر غرب ترمن د فکری کشمکش په اه پراخه 
مطالعه لري، او پدې ارتباط یې یرکتابونه هم لیکلي دي، او له بل 
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ي نوموی د اهل سنت والجماعت ولو فکري مکاتبو ته یو منلی لور
معتدل شخصیت، او له اهللا تعالی خه ویریدونکی عالم دی، نو غوره 
مو وبلله چې د موضوع په اه د خپله ه لیکلو پرای د هغه مقالې ته 
په خپل کتاب کې ای ورکو، چې پدې کار سره به مو له یوې خوا 

اه خپل ملت ته د سالم او جدي موقف د  ددې مهمې موضوع په
خپلولو توصیه کې وي، او له بلې خوا به مو موضوع خپل مؤمن ولس 
ته دداسې یو ستر عالم او دعوتر په قلم واندې کې وي چې خلک یې 

د یادولو و ده چې عالمه ندوي . په اعتدאل او دیانت پوره باور لري
کري اخه یلې ده، نه د شرعي رحمه اهللا هم دغه موضوع زیاتره له ف

حکم د بیان او فتوی له اخه، که چې د شرعي حکم بیان یې تحقیقي 
بحث ته ضرورت لري، او مون ته هم دلته د موضوع فکري اخ اهمیت 

  .   لري
) فکري پوهنې(یوه بله خبره هم د یادولو و ده، او هغه دا چې کله چې د

علماؤ، طالبو، ) دري ژبو(و سیمولومی چاپ خپور شو، د هیواد د یر
ژبې ته د ترجمې ) دري(د پوهنتونونو محصلینو، او عامو خلکو یې

مکرره غوتنه وکه، چې مون هم د هغوئ دې غوتنې په پام سره 
په ) دانستیهای از فکر اسالمي(ژبي د ) دري(کتاب ) فکري پوهنې(د

اءاهللا تعالی چې نوم ترجمه ک، چې پر چاپولو یې کار روان دی، او إن ش
  .په ندې راتلونکي کې به د مینه والو السونو ته ور ورسیي

په پای کې یول بیا له علماؤ، د فکر او نظر له خاوندانو، او د 
 مراه خه هیله لرم چې د کفر او اسالمي حریم له فکري مدافعینو
د معاصرو اشکالو په هکله دې نوي نسل ته ې یرې،کره، او روانه 

کنې وکي، ترو د غرب د فکري سیالب مخه ونیسي، او لی
راتلونکي نسلونه د هغوئ په دامونو کې له کیل کیدلو خه 

او همدارنه په آخر کې بیا هم ددې خبرې یادونه کوم چې که . وژغوري
پدې کتاب کې  ما حق بیان کی وي نو دا به د اهللا تعالی له لوري پر 

وکه چیرې زه په کوم حکم او دری کې ما د هغه فضل او احسان وي، ا
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 نتیجه وي، نه دا چې زه به پر غلط خطا شوی یم دا به زما دکم علم
هیله ده چې د اسالمي فکر استاذان ما خپلوکمزوریو او . ینار کوم

تیروتنو ته متوجه کي، او پدې کار سره هم خپل مسؤلیت رفع کي، 
  والسالم. لوروياو هم پر ما خپله مهرباني او زه سوی و

 
  .دکفر د ماتې، او د اسالم دسرلو په هیله

 
  ))  مجاهد ((عبدالهادي



ي چاپ سريزه                                       فکري پوهنه  دلوم

 
١٦ 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  سريزهدلومي چاپ 
  

  و مهمې خبرې
 

الحمداهللا رب العلمين والصالة والسالم على اشرف االنبياء و 
ن،  المرسلين وعلى آله و اصحابه ومن اتبع  سنته الى يوم الدين اجمعي

̄    :قال اهللا تعاٰلى      ®  ¬  «

  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °

¼  »  º  ¹½     Â  Á  À  ¿  ¾

   Æ     Å   Ä   Ãl ١٨۶: آل عمران     
دغه كتاب په حقيقت كې د پنو مهمو مقالو مجموعه ده چې   له  

يموكراسي كفر ( ،)امريكايې اسالم( ،)پردي ميعارونه( )فكري جه(
د .  خه عبارت دي  )دكابل مسيحي پوهنتون(او   )؟اسالمدى كه 

خو د  ،كتاب مقالې كه ه هم دموضوع په لحاظ سره جال جال دي
هدف په لحاظ ولې د يوه هدف وضاحت كوي، او هغه دا چې كفار او 

 ،فكر ،په اني ول غربيان نه د عسكري جي تر ن د دين
كې هم د مسلمانانو پر خالف په عقيدې، اخالقو، او فرهن په ر 

يوه لويه هر اخيزه فكري جه اخته دي، او پدې جه كې ترعسكري 
  . جې مخكې هم دي

ددغه ول يو كتاب ليكلـو تـه مـې كـه ضـرورت احسـاس كـ چـې          .١
قربانيو، او دمن ته دماتې وركولو په مجال  ،زمون ملت د جې
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ــمن ســره د فكــري نيوאــل شــهرت لــري، خــو لــه د )اســتاذ(كــې د 
جې په هكله ئې ال تر اوسه د مجاهدينو او مدافعينو په ذهن كـې  

او نـه تـر اوسـه چـا د دـمن       ،يو واضح تصور او روانه منهج نشته
او دا كــه چــې د . لــه فكــر او نظــر خــه  پــه پــوره ول  خبركــي دي

اسالم په خالف د فكري جې، او د دـمن د خطرنـاكو پالنونـو او    
هكلــه نــه زمــون پــه دينــي، او نــه هــم پــه دنيــوي، تعليمــى    طرحــو پــه

نصابونو كې ه تدرسيي، ددغه ول فكري زده كې د  نشـتوالي  
كـه ـه هـم      ايي بيالبيل عوامل وي، خو نتيجه ئې دا راوتلې چې

منلي، خـو د يرغلـرو د    مون ملت د تل لپاره يرغلر نه دىز چې 
چــې دغــو پرديــو   ،كــى افكــارو د خوريــدو مخنيــوى ئــې هــم  نــدى  

 . افكارو بيا هر ل يو نوى نوى مصيبت زيولى دى
او لـه فتحـې    ،ددې لپاره چې دا ل بيا له دغه ول مصيبت سره مخ نشو

واي مو بيا د داسې چـا الس  و وروسته  بيا دوير په غر كيننو، او دچار
 او پـه  ،ته ورنشي چې دمن ئې دهمـاغې ورـې لپـاره  لـه اوسـه  تيـاروي      

پـه پورتنيـو مهمـو اساسـي موضـوعاتو       ،ورتـه كـوي   )ذهن سازي(ملت كې 
مــو ليكنــه  وكــه، او دا دى خپــل ملــت تــه ئــې د مســؤليت درفــع كولــو او   

قضاوت  لپاره  واندې كوو، هيله  ده چې د ملت زه سواندي او دردمـن   
شـــوو افكـــارو،  واردو بچيـــان ئـــې پـــه غـــور ولـــولي او پـــه رـــا كـــې ئـــې د 

  . مناسب دري خپل كي هكلهلو، او تنظيمونو په  اشخاصو، فكري
ــه   ،ددغــه كتــاب مخاطــب د افغانســتان ــول مــؤمن ملــت دى    .٢ خــو پ

ــانو، د     ــانو، خطيبـ ــينو، امامـ ــو، مدرسـ ــه معلمينـ خـــاص ول ئـــې لـ
د سـنر   ، د مكتـب او مدرسـي لـه طالبـانو،     پوهنتون له محصـالنو 

. هيلــه لــرماو د فكــر او نظــر لــه خاونــدانو د لوســتلو  ،لــه مجاهــدينو
ايمـان، عقيـدې، اخالقـو،     ،كه چې همدغـه خلـك د ـولنې د ديـن    

كــه  . او تــاريخي ارزــتونو ســاتونكي او مــدافعين دي  تمــدن، ملــي
او هيـواد سـره  وفـادار پـاتې      ،ملـت  ،چيرې دغه خلك  لـه خپـل ديـن   

ول ملت به په آزاد او عزت كـې ژونـد تيـروي، او     ،شي ،سرلو
ــ –اهللا دې نـــه كـــي -كـــه ــاتو،  دغـ ــارو، نظريـ ــو افكـ ه  خلـــك د پرديـ
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د دوئ له امله  به ـول ملـت    ،عقائدو، او پردي فرهن كار شول
  .اجتماعي ذلت او بدبخت سره مخامخ كيي له 

دجهاد له قيـادت او د دينـي مدارسـو او مكـاتبو لـه اسـتاذانو خـه          .٣
او د نوي نسل وانانو ته ددغه  ،، طالبمجاهدينمې هيله ده چې 

او يا دې ته د ورته  كتابونو د لوستلو جدي توصـيه وكـي،   كتاب، 
تر و د دمن پر خالف چې خطرناك پالنونه لري آاهانـه جهـاد او   

او هم په پوره بصيرت د خپـل ملـت وـي د اسـالم د      ،مبارزه وكي
  .دمنانو په دسيسو او طرحو خبر كي

ــدريس، دعـــوت    .٤ ــو د تـ ــرو كلونـ ــا د يـ ــاب زمـ ــه كتـ ــالعې،  ،دغـ مطـ
فكــارو او نظريــاتود مقــارنې، او دجهــاد او مبــارزې لــه ــر خــه دا

دحاصــــلو شــــوو تجربــــو او معلومــــاتو خالصــــه ده چــــې دســــلونو 
كتــابونو، مجلــو، او د زرونــو صــفحو لــه لوســتلو وروســته پــه الس  

ددغو مقالو، په ليكلو كې مې د يرقدرمنو علمـاؤ او  . راغلې ده
تجــاربو، او توصــيو خــه  د اســالمي فكــر د قيــادتونو لــه تاليفــاتو،

خــو هغــه پــدې ول چــې دهغــوئ لــه كتــابونو مــې  ،اســتفاده كــې ده
ــزه اخيســتې   ــزه او اني ــومي      ،اغي ــاثر او عم ــا مــې دهمدغــه ت او بي

انيزې په رـا كـې خپـل افكـار او معلومـات چـې حـق راتـه ـكاره          
او كلــه كلــه مــې د هغــوئ افكــارو او مفــاهيم  . شــوي دي ليكلــى دي

ددې كـار  . ئ ته يې  منسوب كم رانقـل كـي دي  پرته لدې چې هغو
دفكــر او نظــر خاونــدان پــه  علــت دا ؤ چــې زمــون د ــولنې علمــاء او 

ينـې ئـې لـه يـو فكـر او مفكـر       . فكري لحـاظ يـر سـره ويشـلي دي    
خـو   ،خه متاثره دي، او ينې نورئې بيا له بل فكر او مفكر خـه 
نـــه او پـــه عـــين وخـــت كـــې بيـــا پـــه خپـــل مـــن كـــې دومـــره اختالفو  

حساسيتونه هم لري چـې يـواې پـه يـوه كتـاب د مخـالف مفكـر يـا         
. مؤلف دنوم شتون ددې سبب رې چې اصالً هغه كتاب ونه لولي

علمي ذوق او انصاف دا تقاضا كوي چې د مسـلمانو  چې كه ه هم 
ولوسـتل شـي، ـه    پـه پراخـه سـينه    مفكرينو او علمـاؤ كتابونـه دې    
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له ناسم افكار دې ئې د شـريعت  دې ورخه واخستلى شي، او شى 
  .شي په را كې  رد

د پورتن مالحظې په نظركې نيولو سره ما ير مراجع  نه دي ذكر 
كه د منلو و وي  .كي، بلكه افكار مې د لوستونكو مخې ته ايې

په اشخاصو  دې حكم  .او كه د ردولو وي رد دې ئې كي ،ودې ئې منې
او . و او نظرياتو دې قضاوت وكياو قضاوت نه كوي، بلكه په افكار

بله خبره دا وه چې زما د استفادې مراجع اكثره په نورو ژبو كې ول، چې 
او كه پيدا شي دهر چا د . زمون په محيط كې په عام ول نه پيداكيي

   .پوهيدو و نه دي
 ،كتاب كې پرحـق يـم   چې كه زه په دې كوومې دا يادونه او په پاى ك .٥

نـو دا بـه يـواې د اهللا     ،تـه وانـدې كـى وي    او حق مـې لوسـتونكو  
فضل او الروونه وي، او كه زه په كـوم ـاى، يـا پـه كـوم حكـم كـې        
خطــا شــوي يــم دا بــه  زمــا تقصــير او نــاپوهي وي  چــې د ريــتيني   
اسالمي فكر له استاذانو، او د دين له علماؤ خه خپلي غلط تـه  

  .والسالم ،تاب متننور تاسې او دا هم دك .د متوجه كولو هيله لرم
 

 )مجاهد(عبدالهادي         
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  فكري جه
 

د ملتونو د دائمي تسخيرولو او د هغوئ دهيوادونو پرته له جي د 
نيولو لپاره فكري جه تر عسكري جي يره كاريره او مؤثره ده، 

او بالمثل غبرونونه  حساسيتونه، ،كه چې عسكري جه مقاومت
راپاروي چې د جي د اوديدلو او د جني مصاريفو او تلفاتو د 
زياتيدلو سبب ري، چې دا هر ه بيا وروسته د يرغلرو په ماتې 

تاريخ ثابته كې چې  . تماميي، كه ه هم چې يره موده وروسته وي
 پوي فتحه او تسلط هيكله دائمي نشي پاتې كيدى تر هغه چې

  . فكري فتحې د پوي فتحې اى نه وي نيولى
خو فكري تسخير د عسكري تسخير پر خالف د تل او يا يرې اودې 

د فكري تسخير تداوم په دې پورې اه لري . مودې لپاره پاتې كيي
او ومره د مفتوحې سيمې لپاره له  ،چې فاتح فكر ومره په حقه دي

  . نيت، پيغام لريمعقوليت او انسا ،عدل ،انه سره د خير
اوس چې صليبي غرب د امريكا په مشر پر افغانستان يرغل كى، 
 ي افغانستان خپله يوه مستعمره، او افغانان د آزاداو غوا

اويموكراس په غولوونكو نومونو خپل غالمان وروي، نو همدې د  
 نې ترې اهميت ته په پام سره ئې دخپلې عسكري جفكري ج

يوه لويه فكري جه د افغانانو د ذهنونو د فتح كولو لپاره هم پيمانه په پراخه 
  . روانه كې ده

امريكا په افغانستان كې دعسكري جې د پرمخ بيولو لپاره يواې 
لور پنه مؤسسې په كار اچولي چې دامريكا له پو، ناو، ايساف، 

فكري افغاني اميتى قواؤ، او جاسوسي ادارو خه عبارت دي، خو د 
ج ې لپاره بيا امريكا او ملرو ئې تقريباً لور زره ناپوي مؤسسې 
په كار اچولي چې د افغانانو د ژوند په ديني، سياسي، اجتماعي، 
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اقتصادي، او نورو بيال بيلو  ،تعليمي ،)روحي(كلتوري، رواني 
اخونو په مسلسل ول كار كوي، كه چې امريكايان پدې پوهيي 

له افغانستان خه په پوي لحاظ وتلو ته ا كيي، نو  چې يوه ور به
له همدا اوسه بايد په افغانستان كې خپله فكري جه پداسې فعال او 
مؤثر ول پرمخ بوي چې فكري فتح ئې بيا د عسكري ماتې اى 
ونيسي، لكه چې همدغه تجربه انريزانو او فرانسويانو تر دوئ 

تو كې عملي كې  وه، چې دهغو مخكې هم په خپلو اسالمي مستعمرا
هيوادو پر آزاديدلو د لسونو كلونو تر تيريدلو وروسته په يوه كې ئې 

  . هم تر اوسه اسالمي نظام ندى راغلى
  

تعريف ېد فكري ج:  

فكري جه هغه جه ده چې كفار ئې د مسلمانانو د تسخيرولو او 
 ،وكسل ،عقيدې، فكر، عرفونو او عنعناتو ،دهغوئ د شريعت

اخالقو، او دژوند د اسالمي بې د له منه ولو لپاره د ناپوي 
وسائلو له الرې ددې لپاره پرمخ بيايي چې مسلمانان له خپل اني 
تشخص او پيژنلو خه محروم، او په هر ه كې ئې د غرب په تقليد  

تر و دكفارو په خالف دجى تصور هم په ذهن كې ونه . اخته كي،
 . لري

فكري جه كې د مسلمانانو فزيكي وجود هدف نه رولى كيي،  په
بلكه  دهغوئ دين، فكر، ولنيز عنعنات، شخصي او اجتماعي اخالق 

. كيفيت دهدف په حيث تر ضربې الندې نيول كيي )روحي(او رواني 
كه چې دا هغه عوامل دې چې د ولنې افراد له خپل فزيكي او 

د يرغلر په مقابل كې د مقاومت لپاره  معنوي وجود خه د دفاع، او
خو هر كله چې دغه عوامل په تدريج سره په . دجې په صف كې دروي

سيستماتيك ول له منه يول شي، د دمن په مقابل كې مقاومت په 
خپله له منه ي، چې  په نتيجه كې دمن له هر ول مالي او اني 

  . له جي السته  وريتلفاتو خوندي پاتې كيي او هدف هم پرته 
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  :د فكري جې وسائل

توپ،  ،لكه نه چې په پوي جه كې پوي وسائل لكه پويان 
ان، وپك ،بارود ،بم ،طياره ،ول،  يكنالوژي، او پو  يپو

استحكام، د ماهرو او روزل شويو پوي افسرانو لخوا كاريي، همدا 
 ،مكتب ،كتاب. ،معلم :ول په فكري جه كې فكري وسائل  لكه

 ،علمي تحقيقات، كتابخانې، اخبارونه، مجلې، ژورناليزم ،پوهنتون
صحي خدمات لكه  )سوشل ساينس(ادبيات، اجتماعي علوم 

شفاخانې، كلينكونه، تفريحي  وسائل لكه پاركونه، كلبونه، 
دسمندر ساحلونه، رسن لكه رايوانې، تلويزونونه،  ،المبوايونه

دفلم جوونې كمپن،  ،اترونه، انرني، ساليسينماانې، تي
او په  (Sex) سياست او سياسي شخصيتونه او سياسي احزاب، جنس 

هره كې دې استعمال، او دې ته ورته نور وسائل د ماهرو او روزل 
دا ول هغه وسائل دي . شوو خلكو لخوا په سيستماتيك ول كاريي

مسير وربدلوي، او دكفارو چې فكر متاثره كوي،  د ملتونو فكري 
  . لخوا په پوره مهارت د مسلمانانو پر خالف استعماليي

د اسالم او مسلمانانو په خالف د فكري جې  ميدان دومره پراخ دى 
چې د انساني ژوند ول اخونه ئې نيولي دي، او د غرب په زرونو 

   .مؤسسې وركې په كار اخته دي
 
 

تاريخ ېدفكري ج: 

باطل تر من فكري جه تر عسكري جې هم اود تاريخ دحق او د 
له هماغې اولې ورې چې د آدم عليه السالم او ابليس دمني . لري

شروع شوې ابليس چې د باطل ممثل دى د آدم عليه السالم په خالف 
ئې له فكري جې كار اخيستى، او دآدم عليه السالم دمغلوبولو 

ابليس  چې كله پدې پوه شو .  خستىلپاره ئې له فكري وسائلو كار ا
چې آدم ئې دمن دى، او په هغه باندې په زرو غلبه نشي حاصلولى،  

د نصحيت  تظاهر، له آدم عليه السالم : نو ئې له فكري وسائلو لكه
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سره دخواخو د عوى، او بيا دخپلې دعوي د ريتنې كاره كولو 
درواغجنو قسمونو  لپاره له قسمونو خه كار اخستل پيل كل، او په

ئې آدم عليه السالم  ته وسوسه  ورواچوله، تر دې چې هغه او د هغه 
اهللا تعالى  دآدم او  ،ه ئې وويول، اوله جنت خه ئـې راوويستل
   .ابليس  ترمن د فكري جې جريان داسې بيانوي
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ه شي منع كې ته چې سجده دې ونه كه كله چې امر وك ما ( :ترجمه
زه دې له اوره پيداكى يم . يل زه له آدم خه  غوره يم؟ ابليس وو!تا ته

اهللا ورته وويل نو كوز شه له دغه آسمان . او هغه دې له خې پيداكى
ندى الئق تا ته چې لويي وكې پدې اى كې، نو ووه  ،يا جنت خه

مهلت راكه ماته تر هغې  :وويل ابليس. بيشكه چې ته ئې له ذليالنو
بيشكه ته  :اهللا ورته وويل. ه راژوندى  كولى شيورې چې مخلوق بيرت

ابليس نو قسم : وويل )تراول پوكي پورې(له مهلت ورك شوو نې ئې 
چې هرو مرو به كينم  )په سبب د آدم(دى په مراه كولو ستا مالره 

دوئ ته ستا په سمه الر كې، او خامخا به رام دوئ ته له مخې د دوئ 
طرفو د دوئ او كيو طرفو د دوئ، او نه به او له شا د دوئ او له  يو

ووه لدې ايه  :اهللا ورته وويل .مومې ته اكثر د د وئ شكر ايستونكي
هر وك چې ستا الره غوره كي لدوئ خه خامخا . غمجن رلى شوى

اوسه ته   :اى آدمه به ك كم جهنم له تاسې ولو خه، او وويل اهللا 
تاسې دواه له هر ايه او هر شي  اوه ستا په جنت كې، او خورئ

 ،او مه ندې كيئ  تاسې دواه دغې ونې ته. خه چې خوه مو وي
په خپلو (نو شئ به تاسې دواه له ظالمانو خه  )اوكه ورندې شئ(

نو وسوسه واچوله دې دواو ته  شيطان د دې لپاره چې كاره ) انونو
او . دوئ له عورتونوكي  دوئ  دواوته هغه چې پ كى شوي وو د 

نه ياست منع كي تاسې رب ستاسې لدې ونې مر :  ابليس ورته وويل
ددې لپاره چې نشى تاسې دواه پرتې، او يا چې نشئ تاسې دواه له 

او سخت قسم ئې وك دوئ ته چې  .تل پاتې كيدونكو په جنت كې
   .)بيشكه زه تاسې دواو ته له   نصيحت كوونكو خه يم

رتنيو آياتونو كې وينو چې شيطان له آدم عليه السالم سره په په    پو 
خپلې دمن كې له هرې الرې او وسيلې خه دكار اخيستلو سخت 

او مؤمنانو ته په سمه الره كې دكمين نيولو خبره كوي، او . قسم يادوي
بيا وروسته د آدم عليه السالم د تير ايستلو لپاره له قسمونو، او د 

تظاهر خه كار اخلي، اوخپله دمني له آدم عليه نصيحت كولو له 
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السالم سره د پستې ژبې په كارولو پرمخ بيائې، چې دا ول فكري 
   .وسائل دي

همدغه ول د تاريخ په اودو كې د باطل پلويانو تل د انبياؤ په خالف 
په خپلو مبارزو كې د جني وسائلو تر ن له فكري وسائلو خه 

 ،په انبياؤ پسې پوچ او بيايه  تبليغات كي كار اخيستى، كله ئې
كله ئې هغوئ ته ليوني، كم عقل، كور  ويلي، او كله ئې په بيال بيلو 
غولوونكو خبرو او وسائلو خلك د انبياؤ په خالف دجن په صف كې 

او كله ئې هم د مؤمنانو پر خپل دين او پيغمبر د شكمن  .درولي دي
   .كولو هې كي دي

دحق  ،كله چې قريشو وليدل چې قرآن په خلكو تاثير كويهمدارنه 
او دقناعت په نتيجه كې په  ،دعوت ئې زونو او ذهنونو ته رسيي

ايمان راوي، هغوئ ومان كاوه چې كه چيرې د حق دعوت  رسول 
همدغه ول خلكو ته له كوم مزاحمت  پرته ور ورسيي كيدى شي ول 

صله وكه چې بايد د قرآن په قريش مسلمانان شي، نو كه ئې في
او يا هم د قرآن د مجلس . مقابل كې له لغو خبرو او چياتو كار واخلي

په مقابل كې د اشعارو،  كيسو، او د پخوانيو بادشاهانو دخرافي 
 ي، او خلكو ته ووايې چې راشئ، زمونك نكلونو مجالس جو

لكه . ترقرآنه خوندورې د ي  كيسې، شعرونه، او افسانې دمحمد
اهللا  .تر سره كاوه)  مالك بن النضر(چې همدغه كار به د قريشو يو مشر 

{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    m تعالى فرمايې 
  ©  ¨   §l ٢۶: فصلت 

  
او وايې هغه خلك چې كافران شوي دي غو مه دئ دغه قرآن  :ترجمه

په (شورماشور واچوئ او )  چې محمد صلى اهللا عليه وسلم ئې لولي(ته 
دغه ول   .وخت د لوستلو د قرآن كې چې نور خلك ئې وانه وري

ناپوي وسائل او طريقې وې چې د قرآن د پيغام د خپريدلو د مخنيوي 
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نن هم دحق د دعوت او آواز په مقابل كې په . لپاره ئې په كار اچول
تر  ملياردونو د باطل غونه د ول ول تبليغاتو شورماشور جووي،

خو فرق ئې له پرون سره دا دى .  و د ن خلك دحق آواز   وانه وري
چې  پرون د باطل آوازونه يوازې دخولې په زور پورته كيدل، او نن د 

مطبوعاتو، او مبتذلو ادبياتو په  ،انرن ،سيالي ،رايو، تلويزيون
  . او خلك د حق ددعوت له اوريدلو  ايساروي. زور پورته كيي

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم په  زمانه كې هم د مدينې د يهودو د رسو
او هغه  .علماؤ كو وك چې مسلمانان په اسالم باندې شكمن كي

داسې ؤ چې د اسالم تر رات دمخه به د مدينې عربو يهودو ته د 
داسې خلكو په ستره كتل چې د آسماني دين علم ورسره دى، له وحې 

دى، او د پخوانيو پيغمبرانو د علم او معرفت  او انبياؤ سره ئې تاو
نو له همدې امله به ئې هغوئ ته د قدر او احترام په ستره   .وارثان دي

   .كتل
يهودو وغوتل چې د مدينې د عربو له دغه باور خه سوء استفاده 

او هغوئ د اسالم په اه په شك كې واچوي، نو فيصله ئې وكه  ،وكي
پل دين د شكمن كولو پخاطر به دسهار له مخې چې د مسلمانانو پر خ

ايمان راوو او دهماغې ورې په مازدير كې به بيرته يهوديت ته 
راورو، پدې كار سره به عرب داومان وكي چې مون خو اهل 

نبوت، او الهي احكامو د پيژندلو تجربه   ،وحې ،كتاب يو،  د دين
ريدو، نو ائي اسالم  به هغه دا چې مون له  اسالمه  بيرته  راو ،لرو

نو پدى  ،حق دين نه وي چې په مخكنيو كتابونو كې ئې وعده شوې وه
او زمون پر پله به پل كيدي،  ،كار به دمدينې عرب په مون باور وكي

او له اسالمه به مرتد شي، دلته هم يهودو د اسالم په خالف يوه فكري 
ه، اهللا تعالى د دوئ د دغې دى استعمال ك )دين او ايمان(وسيله چې 

  :  دسيسې په هكله فرمائې
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يوې لې د اهل كتابو ايمان راوئ پر هغه كتاب چې  :وويل( :ترجمه 
نازل شوى پر هغو خلكو چې ايمان ئې راوى، د سهار له مخې، او بيا 
كافر شئ په  آخر دهمدغې ورې كې، كيداى شي چې هغوئ 

   )له اسالمه وري )مسلمانان(
دغه دسيسه نن هم د اسالم  په خالف په بيال بيلو شكلونو كى په كار 
اچول كيي، نن هم په اسالمي ن كې د دمن د فكري غالمانو يو 

الو، لوى  لكر د استاذانو، فيلسوفانو، دكتورانو، يونكو، ليكو
شاعرانو، هنرمندانو، او ژورنالستانو په شكل كې وجود لري چې له 
بيالبيلو الرو، او په بيال بيلو ولونو، او د بيال بيلو فكري وسائلو په 
كارولو مسلمانان د اسالم په اه شكمن كول غواي، او خلكو ته 

او د تاويخوالي ددين په نامه  ،وحشت ،تروريزم ،د ارتجاع ،اسالم
ي كوي، او په اسالمي عقايدو او احكامو ئې بى باور ته معرف

   .هوي
دغه خلك دورې له مخې دخلكو په واندې لكه د يهودو د دسيسې 
ان مسلمان معرفي كوي، خو وروسته بيا په په د اسالم په خالف په 

  . كار اخته وي
 د فكري جې يوه بله هه  د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم په زمانه

 دې وو يهود دهغې له الرې د مدينې د انصارو تر منكې هغه وه چې ن
او هغه داسې چې يوه ور د . يوه لويه خون جه رامنته كي

د اوس او د خزرج د  )شاس بن قيس(يهودو يو لوى سپين يرى مشر 
قبيلو مسلمانان وليدل چې په خپلو كې ئې په مينه او محبت مجلس 

ې چې تر اسالمه دمخه همدغه دوه قبيلې په خپلو پداسې حال ك .كاوه
كى په لسونو كاله جنيدلې وې، او ه يرئې يو له بل خه مه 

خو د اسالم په منلو ئې پخواني هر ه سره هير كل، او يوه . كي ول
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دغه  )شاس بن قيس(په  .نوې دورورول او محبت دوره ئې پيل كه
يده، او عزم ئې وكه ونه ل چې مسلمانان بيرته په خپلو كې  حالت

ددې كار لپاره ئې يوه خطرناكه فكري وسيله انتخاب  .سره وجنوي
او هغه دا چې يو زلمى يهودى هلك ئې په چل د اصحابو په من . كه

او هغه ته ئې ويلي ؤ چې د مسلمانانو په مجلس كې د  ،كې كيناوه
 ،ا تيره شوي وهدجې چې د اوس او دخزرج تر من يره پخو )بعاث(

. هغه اشعار ووايه چې دوئ په جو كې يو د بل په خالف ويلي ول
پدې سره به دهغوئ په ذهنونو كې هماغه پخوان د جن خاطرې را 

شاس . تازه شي، او يو ل بيا به يو د بل په خالف جې ته و هييي
 او نتائج ئې هم هماغه ول راووتل لكه چې ده ،همدا طرحه عملي كه

رحمت دا وشو چې تورو ته  تر الس كولو د  اكل كي ول، خو د اهللا 
مخه رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم  ته  خبر ورورسيد،  هغه  صلى اهللا 

او په . عليه وسلم له خپلو مهاجرو اصحابو رضى اهللا عنهم سره راغى
وعظ او نصحيت ئې د دوئ تر من د نتونكې جې په اور اوبه توى 

   .، او د يهودو دسيسه ئې شنه كهكې
همدغه ول په بيال بيلو وختونو كې كفارو هې كې چې مسلمانان د 

دغه فكري . عكسري جې پر اې په فكري جې مغلوب كي
جي كله د يهودى عبداهللا بن سبا په شكل كې، او كله هم د نورو 

انې وې، تر فكري لو لكه زنادقه ؤ، روافضو، او نورو په شكل كې رو
دې چې صليبي غرب له مسلمانانو سره په خپلو عسكري جو كې له 
مسلسلو ماتو وروسته ديوې خطرناكې وسيلې په حيث دعسكري 

  . جو پر اى د اسالمي امت په خالف وكارولې
دغرب لخوا په منظم ول د مسلمانانو په خالف د فكري جې د په 

هغه وخت طرحه ك چې  )لويس(م كار اچولو پالن د فرانسې بادشاه نه
كال كې په مصر كې د منصورې په جه د )   م۱۲۵۰(نوموى په 

فرانسوي لكر  تر تباه كيدو وروسته د مسلمانانو په الس اسير شو، 
  . او بيا وروسته د يرې لويې فديې په بدل كې خوشې شو
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د دخپل بند په وخت كې پدې غور وك چې ولې مسلمانان   )لويس(نهم 
مادي او پوي وسائلو له كموالي سره سره بيا هم په كفارو هر وخت 
غالبيي؟ هغه د اوده تفكير په پاى كې دې نتيجې ته ورسيده  چې د 

 ،بلكه د دوئ په دين ،مسلمانانو د قوت سرچينه په مادياتو كې نه
او  تر و ئې چې دغه سرچينه تازه  .او معنوياتو كې ده ،اخالقو ،عقيده
من  په مقابل كې زورور وياو ره وي، مسلمانان به تل د د.   

دفرانسې پادشاه چې كله له خوشې كيدو وروسته بيرته فرانسې ته 
سياسي، او مذهبي مشران  ،ورسيده، هلته ئې د فرانسوي ولس پوي

او مخور را ول كل، او له اسالمي امت سره ئې دجې د نوعيت په 
كه غوائ چې ( :اسې ورته وويلاه  دخپلې وينا په تر كې د

د وسلې جه مه ورسره كوئ،  مسلمانانو ته ماتې وركې نو يوازې
ولې كه چې تاسې د وسلې په جه كې دهغوئ په واندې ماتې خ

وجنيى، كه چې دهغوئ د خالف  تاسې د هغوئ د عقيدې په ،ده
  .)قوت سرچينه د هغوئ په عقيده كې ده

فكري او پوې زعامت فيصله وكه  ،ياسيتر دې وروسته د غرب س
چې نور بايد د مسلمانانو په خالف د پوي جو تر ن فكري 

 ،او ددغې جې لپاره ئې  دغرب په كليساانو .جه هم روانه كي
پوهنتونونو، سياسي او دپلوماتيكو مراكزو كې د اسالم، اسالمي 

دغه مراكز . و كلفكر، اواسالمى تمدن د زده كې او ينې مراكز ج
او مسيحي   (Orientalism)وروسته د ختي پوهانو او ختي پوهنې 

   .په شكلونو كې راكاره شول( (missionary) تبليغ 
دغو مراكزو په منظم ول د اسالمي ن فكري او تمدني وضعيت ته 
توجه  وكه، او د مسلمانانو په نوو نسلو نو كې ئې فكري تاثير ذاري 

 ،پوهنتونونو ،دغه فكري تاثير ذاري د عصري مكتبونو .پيل كه
 ،تعليمي مشاورينو، په غرب كې د مسلمانانو د بچيانو د روزلو

معاصر مطبوعاتي بهير، او غرب پلوو سياسي جرياناتو او وندونو په 
شكل كې رارنده شوه، او نتيجه ئې د داسې يو نسل په شكل كې 
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سلمانانو دي، نور ئې د ژوند ول راووته چې يواې نومونه ئې د م
سياسي، فكري، اخالقي، ولنيز، پوي، اقتصادي، ذوقي او ادبى 
اخونه د غربي تصوراتو او ارزتونو پر بنس وال دي، او وله توجه 
ئې دې ته ده چې نه اسالمي ن، او اسالمي امت دغرب له 

لكونو غوتنو سره سم عيار كي، كه ه هم چې پدې الره كې د 
   .مسلمانانو د وينو بهولو ته  ضرورت هم پي شي

 

  
  د فكري جې اهداف

 
غرب د الندې اهدافو لپاره په اسالمي ن كې د عسكري جې تر 
ن فكري جه پيل كې ده، او په هغې باندې هر كال په ملياردونو 

او په مليونونو كارپوهان او متخصصين ئې په دغه  ،الره مصرفوي
فرهني، سياسي، او تعليمي  ،جه كې د بيال بيلو فكريفكري 

   .مؤسساتو له الرې په كار اچولي دي
په مسلمانانو كې دغرب په مقابل كې د مقاومت  - اول هدف

  :روحيه له منه ول
غربيان پدې پوهيي چې تر و دمسلمانانو په ذهنونو كې د حريت 

فرهن ئې د او قربان  ،هجرت، شهادت ،احساس وي، او دجهاد
تر هغه پورې به په روحي او معنوي لحاظ  ،فكر منپانه تشكيلوي

او پدې الره كې به هر ول مالي . ان د هر يرغلر مقابلې ته تيار بولي
خو كه يو ل ئې دغه مفاهيم له فكر . او اني قربانيو ته حاضريي

 بيا كه هر ومره ،خه د فكري جې دوسائلو له الرې وويستل شي
په مادي وسائلو او پوي امكاناتو سمبال هم شي، د  دمن مقابلې ته 
نه تياريي، لكه چې اوس همدغه روحيه د ولو غرب پلو اسالمي 

  . ولنو په وانانو او پوونو كې ليدل كيي
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د اسالم په تاريخ كې ورو چې مسلمانان هر وخت د لو افرادو، او 
د زورورو دمنانو مقابلې ته په كمزورو پوې وسائلو په درلود لو 

كه  ،ميانه تيار شوي دي، او د اهللا په فضل ئې جې هم لي دي
چې  په هغه وخت كې په مسلمانانو كې په اجتماعي ول د مقاومت 
روحيه ژوند او معنويات ئې سرشاره او پاند ول، خو اوس د 

تونو او اسالمي هيوادونو په ميليونونو پوونه د لوو پوي مهار
پرمختللو جني وسائلو سره سره بيا هم د دمن په مقابل كې د 
دريدلو توان نه لري، بلكه اصالً نه غواي د دمن په مقابل كې 

بلكه دا ورته ه كاري چې د خپلو ملتونو په خالف د . ودريي
دا كه چې فكري جې له . يرغلر دمن  په صف كې ودريي

هغوئ پداسې ول روزل  .سلب كې  ده هغوئ خه دمقاومت روحيه
   .شوي چې بايد داسالم د دمنانو داهدافو لپاره كاروكي

 

او انساني  ،تمدن ،مسلمانان د اسالم په دين - دوهم هدف
 :ارزتونو شكمن كول

عقيده، اخالقو،  ،صليبى غرب غواي چې مسلمانان دې په دين
ې ددوئ په ير وي، فكري ارزتونو، ولنيزوعادتونو، او مناسباتو ك

پدې كار به له يوې خوا د . او په هر ه كې دې دغربيانو تقليد وكى
غربيانو په خالف د مسلمانانو په زونوكې كركه او كينه وركه شي، او 

او له بل لوري به . د هغوئ د استعماري پالنونو مخالفت به نه كوي
كي او وله اسالمي ن دغربي مصنوعاتو لپاره په لوى استهال

مصرفي ماركي  بدله شي، كه چې د مسلمانانو د ژوند ضرورتونه 
به هم په هغه صورت كې د دوئ په ير وي، دا چې مسلمانان به ئې 
خپله نشي جوولى، او يا به ئې په ه كيفيت او ارزانه بيه بازار ته 
نشي عرضه كولي، نو ول ماركي به دغرب د صنعت پر مخ خالص 

   .وي
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اسالمي  ،مي ن او اسالمي امت كې اسالمي شريعتخو په اسال
عقيدې، او اسالمي تمدن د غرب ددغو اهدافو دتحقق مخه نيولې ده، 
كه چې مسلمانان دخپل دژوند  هر ه بايد د خپل شريعت مطابق، او 
د خپلې عقيدې په را كې د اسالمي ژوند دود، او اسالمي تمدن له 

كار بيا له مسلمانانو خه يو بيل غوتنو سره سم عيار كي چې دا 
ملت او جال امت جووي، چې هر ه ئې بايد له صليبي غرب خه 

كه چې اسالم خپل پيروان له كفارو سره له مشابهت . مختلف وي
او د خپل دين په اصولو او ادابو يې ين پاتې كيدلو  ،خه منع كوي
  . ته  تشويقوي

فارو تر من دغه جال والى له ددې لپاره چې غرب د مسلمانانو او  ك
منه وى وي كو كوي د فكري جې له الرې داسالمي امت 

او لوو انساني ارزتونو  ،اخالقو، تمدن ،عقيده ،بچيان په خپل دين
او په ول ول منفي تبليغاتو د اسالم حقانيت او د  .شكمن كي

كري پدې الر كې ئې د ف.  شريعت افاديت تر پوتنى الندې راولي
 ،مييا ،فرهن ،پوهنتون، نصاب ،جې ول وسائل لكه مكتب

شاعران او ادبيان او باآلخره  هر ه په  ،يونكي ،اقتصادي شركتونه
كار اچولي، تر و مسلمانان پر خپل دين بدومانه كي، او د 
سيكولريزم، ليبراليزم، مارنيزم، يموكراس، او كلوباليزيشن له 

  . كې د غرب دخبرې منلو ته ورواويالرې ئې په هر ه 
غربي ولنو ته د ريتني او مكمل اسالم د  - دريم هدف

  :رسيدو مخنيوى
دغرب حكومتونه او مسيحي كليسا انې په دې ه پوهيي چې 
اسالم دخپل فطريت او معقوليت له امله په هره سيمه او ملت كې دمنل 

مكمل ول خو پدې شرط چې په ريتني او . كيدلو وتيا لري
 ،برما ،دن د يرو هيوادونو لكه دهندوستان، بنال. ورورسيي

برونائې، او د منن افريقا د  ،تايلند، ماليزيا، اندونيزيا، فلپاين
هلته هي فاتح  .يرو هيوادونو خلكو اسالم د دعوت له الرې منلى دى
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لكر ندى ورغلى چې د پوي فتحې په نيتجه كې ئې هلته اسالم 
او  ،حقانيت ،بلكه خلكو په خپله د اسالم  معقوليت ،كى وي خپور

  افاديت ليدلى، او بيا ئې منلى دى  
په صليبي غرب كې اوس همدا ويره خپره ده چې كه اسالم په ريتني 
او مكمل ول غربي ولنو ته چې دمسيحيت له نامعقوليت او استبداد 

معقول او با خه ستې شوې دي ور ورسيي، ليرې نده چې د غرب 
په   ،سواده خلك به ئې چې دحق موندنې په تالش كې دي  ومني

يومخيز ول به مسيحيت او ماديت پريدي، او اسالم ته  به مخ 
كه  ،ورواوي، چې بيا به ددغې پې مخه نيول  ورته ناممكنه وي

چې همدا  اوس په غرب كې ير خلك د اسالم په اه په مطالعه  او 
   .او په زرونو ئې په هر كال كې مسلمانيي ،ينو بوخت دي

ددې لپاره چې غربيانو اروپا او امريكا ته د ريتني او مكمل اسالم د 
   :رسيدو مخه نيولې وي الندې درې كارونه ئې تر سره كي دي

د غرب حكومتونه  او كليساانې كو كوي چې غربي ولنو  :الف
. كې ور معرفي كي ته اسالم په مسخ شوي او تحريف شوي شكل

 ،اسالم ورته د تيرې زمانې داسې يو دين معرفي كي چې له تورې
و پريكونې، او پرخلكو له مذهبي تسلط پرته   ،قتل، جنالس او پ

نه سوله او سوله يز .  او نه پرمخت ،نه نظام پيژني.  بل ه نه پيژني
م د بشري نه انساني عواطف پيژني، او نه ه .ژوند پيژني، او نه تمدن
 ،فرهن ،علم ،د ولنو په ژوند كې تغيير دعقل. ژوند فطري تقاضاوې

وپك او سوې په زور  ،بلكه  د تورې ،او ذهني قناعتونو په وسيله  نه
  . راولي

دغرب مييا، سياسي او دينى قيادتونه ئې په نه ستي كيدونكي ول 
، او په دې الر د اسالم په خالف په دغه ول زهر جنو تبليغاتو ليا دي

تر و غربي ولنې د اسالم له . كې هر كال په ملياردونو الره  مصرفوي
   .منلو ايسارې كي
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دغرب سياسي، فكري، او ديني قيادتونه كو كوي له خپل هر  :ب
اقتصادي، پوي، او نيوאل نفوذ خه په استفادې د  ،ول سياسي

ه خپلو هيوادونو كې اسالمي ن حكومتونه دې ته مجبوره كي چې  پ
داسې تعليمي نصابونه رائج كي چې په هغو كې حقيقي اسالم اى 

 ،دعوتران، ديني مدارس، اسالمي  تنظيمونه ،علماء. ونه لري
چاپخانې، او نور جهتونه چې د اسالمي  دعوت لپاره كار كوي  تر 

وئې تي،  و ئې وژني، او يا ئې دومره  ،شديد فشار الندې وساتې
ي او په خپل ان مصروف كي چې غرب ته  دصحيح اسالم له كمزور

رسولو عاجز پاتې شي، ولې شتمن، مادي او معنوي وسائل ورخه 
په بيال بيلو نومونو او بهانو مصادره كي، او باآلخره ئې په خپلو 
هيوادونو كې دفقر، ذلت، او مشكالتو ژوند ته ا كي، تر و نورو 

همدغه وجه ده چې په اكثره . ي له السه  وركيخلكو ته  د دعوت تواناي
اسالمي هيوادونو كې په اسالمي تنظيمونو ول ول بنديزونه لول 

او ددې په مقابل كې عامو . او دفعاليت مخه ئې نيول كيي ،كيي
خلكو ته  داسې ه د اسالم په نامه معرفي كيي چې هغه يا اصالً 

شوى شكل وي چې سليم فطرت  او يا د اسالم  يو مسخ ،اسالم نه وي
   .ورخه نفرت كوي

غرب كه له يوې خوا غربي ولنو ته د ريتني اومكمل اسالم مخه   :ج
تنظيمونو، او حركتونو ته په غرب كې د  ،نيسي، له بلي خوا هغه لو

فعاليت اجازه وركوي چې يا خو اسالم په اوتې او تحريف شوې بې 
ولنو كې دمنحرفو او كفري لو په   خپروي، او په خپله هم په اسالمي

بابيان، منحرف  ،قاديانيان، بهايان :حيث پيژندل كيي، لكه
او يا هم هغه لې دي چې صحيح اسالم  خو په  .صوفيان، او داسې نور

 ،ناقصه او نيمې به خلكو ته واندې كوي، د اسالم  او لويات
د اسالم حاكميت،  ،اسالمي نظام ،فرايض، واجبات، جهاد، والء اوبراء

له جهادي حركتونو سره  ،د فساد مخنيوئ، كافي شرعي علم
همدردي، او له جهاد او مجاهدينو سره  مالي مرسته،  او حتى هغوئ 
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ته دعائې هم دخپل دعوت له نصاب او فرهن خه ددې لپاره 
ويستلې ده چې كفار ورخه ناراضه نشي، او كفري هيوادونو ته ئې 

 له ويزو يدورتكه دغه خلك له خپل همدغه .  خه مرحوم نه ك
جداوجهد سره دمجاهدينو تر ن  ودريي، او د اسالمي  مبارزينو 

مالوروتي، يقيناً به مجاهدين په لسوكلونو كې اسالمي دعوت ته  
   .دومره  ه وكي چې دغه لې ئې په يوه پي  كې هم  نشي كولى

زه وركوي چې د دوئ له دعوت غرب كه  دغو لو ته  د فعاليت  اجا
استعماري پالنونو، كفري تمدن، او نيوאل  ،خه  دغرب نظام

استكبار ته هي صدمه نه رسيي، او په عين وخت كې له مسلمانانو 
خه په اسالمي هيوادونو كې د بالمثل مسيحي دعوت د اجازې 

او دا ويره هم پرخپل اى موجوده ده چې مكار غرب . غوتنه هم لري
به له دغه ول  ساده لوحه لو خه د جهاد او مجاهدينو په خالف 

   .استفاده هم  وكي
په مجموع كې دا هر ه  دفكري جې د اهدافو دتحقق لپاره تر  سره 

   .كيي
دپرديو په الس د اسالمي  ن لپاره  جعلي او  :لورم  هدف
 :قيادتونه رامنته كول جو شوي

خه يو هم اسالمي هيوادونه او مسلمانې د فكري جې  له اهدافو 
ولنې له صالحو قيادتونو خه محرومول، او پر اى ئې دجعلي، د 

او   ،پرديو په الس جو شويو، او پردي پالونكو قيادتونو  معرفي كول
   .او نمونې  په حيث واندې كول دي )مال(نوي نسل ته  هغوئ د 

له  ،امت كې مخلص، اصيلغربيان پدې پوهيي چې تر و په اسالمي 
خه ويريدونكي، او له خپل امت سره وفادار قيادتونه موجود  اهللا 

وي، تر هغه پورې به په اسالمي ن كې د غرب ارمانونه نه تر سره 
له همدې امله  غرب پرله پسې هه كوي تر و د مسلمانانو  ،كيي

او بدنامه  ،تبعيد ،او يا ئې بنديان ،يا شهيدان كي ،مخلص قيادتونه
ول ول توطيې او دسيسې ورته جووي تر و يې په ولنه كې .  كي
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كله ئې اتباع  ،كله  تورونه ور پوري كوي. تاثير له منه يوسي
اوملري انشعابونو او انشقاقونو ته  تشويقوي، او كله ئې  د بې الرې 

  . او كله ئې هم جوجاي او مصالحت ته رابولي ،كولو هې كوي
د مخلصو قيادتونو پر اى بيا په ولنه كې هغو اشخاصو او خو 

جهتونو ته رشد وركوي، او تر شا ئې دريي چې د غرب پر الره  ي، 
دغه ول غرب  .او غواي  مسلمانې ولنې هم د غرب پر الر روانې كي

پلو قيادتونو ته  په الندې رونو كې امكانيات برابروي، رشد 
   :ييا كې ئې لويوركوي، او په خپله م

دعوتران،  ،په ديني ر كې مخلص علماء :ديني ر - اول
او يا ئې تاثير محدود وي، او د  ،اجتماعي مصلحين له منه وي

مفتيان،  ،فعاليت  ساحه ئې ورتنوي، خو په مقابل كې ئې هغه علماء
خطيبان، درباري ماليان، او پيران چې دغرب د اهدافو لپاره  كار 

 ،يموكراسي د ژوند لپاره  د نظام په حيث مني، او سيكولر يزم د كوي
دولتي وظائف . ژوند د بې او عقيدې په حيث قبلوي، رامنته  كوي

وركوي،  دوينا او تاثير لپاره  رسن په اختيار كې وركوي،  تر و 
ئې غواي،  خلكو ته  هغه مسخ  دحقيقي اسالم پراى چې اهللا 

حكومته  او بې نظامه اسالم ورمعرفي كي چې  بې تاثيره،  بې ،شوي
  . امريكا  ئې غواي

په سياسي ر كې دمؤمنو سياسي قيادتونو  :سياسي ر - دوهم
دمخلوق لپاره  داهللا دنظام پلي كيدل غواى مخه نيول  چې د اهللا 

معامله ر،  ،درواغجن، ران، خر شوي ،او پراى ئې خائن ،كيي
درت ته رسول كيي، تر و د دوئ له الرې د او منافق قيادتونه ق

اسالمي نظام دنفاذ مخه ونيول  شي، او مسلمان ملتونه د تل لپاره  
   .دغرب په سياسي غالم كې پاتې شي

په پوي ر كې هم غرب هغه پوې مشران  :پوي ر - دريم
رامنته كوي چې ذهن او فكر ئې دوئ د اسالم  په خالف ورجو كى 
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يا وروسته د همدغو مسلطو پويانو په الس اسالمي حركتونه او ب. وي
   .او د اسالمي فكر لرونكي له منه وي

په فكري ر كې هم غرب په اسالمي ن كې  :فكري ر - لورم
يموكراس ي چې دغربيدهغو اشخاصو او جهتونو تر شا دري، 

تو  او او نورو نا اسالمي نظريا ،هيومنيزم ،سيكولريزم ،ليبراليزم
غرب دغه خلك  تمويلوي، سياسي  ،افكارو د خپرولو لپاره  كار كوي

احزاب ورته جووي، او قدرت ته ئې رسوي، او د دوئ په وسيله د 
  . مسلمانو مفكرينو مخه نيسي

په اجتماعي او د وانانو په ر كې هم  :اجتماعي ر - پنم
او بې معنويته لنغر، لويدلي،  ،غرب هۀ كوي د ولنې هغه الابالي

سندرغاي، نار، كركيان، او د فلمونو  ،اشخاص  لكه مان
 ،ممثلين  ولنې  او وانانو ته د نمونې او مال په حيث واندې كي

خو د هغوئ حيثيت په ولنه كې دومره اوچت كي چې نور خلك ئې 
  . تقليد وكوي، او په الره ئې روان شي

و دخيلو اشخاصو ته داجتماعي بې هويته ا ،همدا ول هغو شكمنو
خدمدتو د تر سره كولو مؤسسې ورجووي، او د غرب لويې مؤسسې 

تر و په مسلمانو ولنو كې د  ،فنونه او وسائل په اختيار كې وركوي
خو د دوئ  .خير پالونكو او اجتماعي شخصيتوو په حيث تبارز وكي
او . ل كييپه مقابل كې د ولو اسالمي مؤسساتو د فعاليت مخه نيو

  . كار كوونكې ئې تر ول ول فشارونو او بنديزونو الندې نيول كيي
دا ول هر ه ددې لپاره ترسره كيي تر و په ولنه كې داصيلو او 
مخلصو قيادتونو مخه ونيول شي،  او پر اى ئې جعلي، او د پرديو په 
الس جو شوي شخصيتونه قيادت ته ورسيي چې  دغه خلك بيا په 

او حاكميت ته د . سالمي ولنو كې د غرب د اهدافو لپاره كار وكيا
خه اسالم د رسيدو مخنيوى وكي، چې همدا د غرب له لويو اهدافو 

  دي  
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 د فكري جې خطر
 

كه  .ناكه دهد غرب فكري جه دغرب ترعسكري جې ير خطر
 چې غربيانو په خپلو عسكري استعماري جو كې يوازې زيرمې غال

كولې، كورونه ئې ورانول او خلك ئې وژل، چې دې هر ه به د 
مسلمانانو په  زونو كې نوره هم د دوئ په اه كركه زياتوله، په خپل 
اسالم به نور هم ينيدل، او د مقاومت لپاره به تياريدل، كه ه هم 

   .چې جه به په پييو پييو اوده شوه
غې جې مسلمانان د  خو د فكري جې خطر پدې كې دې چې د

بې  ،په مسلمانانو كې ئې الحادي نظريات. غرب په زهرجن تمدن ولل
نوى نسل ئې له اسالمي  ،دينه فرهن، او لويديلى اخالق خپاره كل

عقائد، تاريخ، او  ،مفاهيمو سره داسې نا آشنا ك چې د اسالم شريعت
سفه او په هر ه كې د غرب په فل. تمدن هر ه ورته پردي كاري

فكري جې ئې وجدان . او تقليدئې كوي. معيارونو باندې باور لري
او ضمير ته داسې ماتې وركې ده چې اوس د غرب هر ه ورته حق او 

او هر ه چې د . صحيح كاري، او دهغه  خپلول ترقي او تمدن ې
   .او بيرته پاتې والى وايې ،حماقت ،غرب خالف دي هغه ته ارتجاع

جې په نتيجه كې په اسالمي هيوادونو كې داسې يو  غرب د فكري
نسل رامنته ك، حكومتونه او دچارو واي ئې وروسپارل چې دغرب 

نظريات،  ،ددغه نسل افكار .د استعمار ه اى ناستي ثابت شول
دژوند اخالقي، اجتماعي، سياسي، او اقتصادي فلسفه ئې له 

پرنو په پلو او  د مسلمانو. مستعمرينو خه هي فرق نه لري
   .تعذيبولو كې تر مستعمرنيو هم ير سخت زي دي

په فكري جه كې د مسلمانو هيوادونو دغه ماتې خولي نسل اسالم 
او مسلمانې ن ته  دومره تاوان ورورساوه چې دچنيز تر غميزې 

دغه ماتې خولي . وروسته هيكله هم ورته  پدې پيمانه نه ؤ رسيدلى
انو د ژوند ول معيارونه پر دي كل چې نور تفصيل ئې نسل د مسلمان

   .فصل كې ليكل شوي دي )پردي معيارونه(دهمدې كتاب په 
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 دفكري او عسكري جې ترمن توپيرونه
 

دفكري او عسكري جې تر من و مهم توپيرونه موجوددي چې هغو 
ته په پام سره سي ته د فكري جي اهميت او خطرناكتوب 

  . چې و مهم توپيرونه ئې په الندې ول دي. يورمعلومي
 

  : خو فكري جه په روانه وي ،عسكري جه كاره   – ۱
پر هر هيواد يا ولس باندې چې بل هيواد يا ولس عسكري يرغل 
وكي، د تر يرغل الندې راغلي هيواد او ولس ول خلك ورباندې 

. ان آماده كويخبريي، او په يو نه يو ول د يرغلرو مقابلې ته 
په وانانو، زو، . دعسكري جې غ په ول هيواد كې خپريي

نرو، دولتي او ولسي خلكو كې د دفاع او مقاومت حس . ،و
او يا دجن له سيمې ان يوې بلې دامن  ،راوييي، يا جن كوي

  . سيمې ته رسوي
خو فكري جه د عسكري جې  پرخالف دومره مخفي روانه وي چې 

لس ير ل خلك ئې  احساسوي، او په خطرباندي ئې  پوهيي، كه دو
او بم په شكل كې نه وي  ،ان ،چې فكري  دجه  د وارني، توپ

ادبياتو، سياسي تشكالتو،  ،فرهن ،نصاب ،بلكه د مكتب ،روانه
او فيشن په شكلونو كې روانه  ،اقتصادي فعاليتونو، سپور ،مو

جي په جريان نه پوهيي چې تر و ئې عام خلك تر هغه  ددغي  .وي
خطرناكو عواقبو او آثارو د هيواد او ولس دخلكو د  ژوند مسير وربدل 

همدغه وجه ده چې په مسلمانو ولسونو كې ير ل خلك د .  كي نه وي
هغوئ كه . فكري جي احساس كوي، او مقاومت ته ئې  پورته كيي

او ولس له يوه  نامرئې هر ومره خلكو ته چيغې ووهي چې هيواد 
خلك ئې تر هغه وخته  په وينا باور نه  ،توپان سره مخ كيدونكى دى

له همدې امله غرب هم په  .كوي تر و توپان ول په مخ كي نه وي
اسالمي هيوادونو كې د عسكري جې پر اى فكري جې ته 
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كه چې پدې جه كې ئې وك مقاومت ته نه راپورته  .ترجيح وركوي
   .ييك
 

په عسكري جه كې مقابل لوري هم عسكري وي، خو  – ۲
 :دفاع ولسي خلك وي ېپه فكري جه كې مقابل لوري ب

عسكري جه د داسي دوو طرفو تر من پييي چې دواه مسلح 
كه يوطرف . كه يو ئې د بريدتوان لري، بل ئې د دفاع توان لري .وي

بل طرف  ،طياره لريكه يو طرف . بل طرف ماين لري ،ان لري
دواه . بل طرف ورته كمين نيسي ،كه يو طرف يرغل كوي. راك لري

   .طرفونه له جني مهارتونو خه برخمن وي
او بې وسائلو خلك  ،بې دفاع ،خو په فكري جه كې بيا د ولس عام

په فكري جه كې يو طرف  :دمثال په ول ،هدف رول كيي
او مادي امكانيات لري، خو بل معلم، پوهنتون،  ،مكتب، نصاب

طرف دولس عام وي دي چې له يادوشويو وسائلو هي نه  لري، پرته 
 ي بله هيلدي چې په خپله ورتسليم شي، او خپل اوالدونه  ورتسليم ك

   .چاره نه لري
سينما، تياتر، فلمي  ،همدا ل يو طرف رايو، تلويزيون، اخبار، مجله

خو مقابل طرف چې  ،او متخصصين لري كمپن، او د  رسنيو ماهرين
عام ولس دى، له دغه ول وسائلو هي نه لري، پر ته له دې چې د 
 خه  متاثر شي، د مقابلي لپاره ئې  هيمن پيغام واوري، او ورد

  . نشي كولي
په دغه نابرابره فكري جه كې يوې خواته ماهر، مكار، ژبور، او 

 ر دي) ونفسيات(دخلكو په عمومي سايكالوژاو بلې خوا  ،پوه يرغل
تنكي وانان، او  ،ماشومان، ينه ،ناتوانه ،غريب ،ته بې سواده

كه . پيغلې دي چې ير زر او په آسانه له تبليغاتو خه متاثره كيي
چې هغوئ د دمن د پرورامونو، تبليغاتو، نشراتو، او پيغام تحليل 

سنر ه په قوت سره  او ارزونه  نشي كولي، له همدې امله غرب دغه
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خپلې  ،د داسې چا په مقابل كې اشغال كى چې هغه اصالً له خپل ان
   .او خپل فكر او فرهن خه په دفاع قادر نه دي ،عقيدې

 

 ،عسكري جه زمكه اشغالوي، خو فكري جه عقل  - ۳
  :فكر، او فرهن اشغالوي

ادول ئې په عسكري جه كې دمن ديوه هيواد زمكه اشغالوي چې از
د اسالمي  ن ير هيوادونه د غربيانو  ،ورخه په آسانه ممكن دي

لخوا اشغال شوي ول، خو اوس په ظاهرى ول دهغوى له تسلط خه 
همدا ول افغانستان له انريزانو خه  آزاد شو، وروسته  .آزاد دي

روسانو اشغال ك، چې له هغوئ خه هم آزاد شو، اوس امريكايانو 
   ..له هغوئ خه ئې هم يرې سيمې آزادې شوې دينيولى چې 

خو په فكري جه كې دمن هه كوي د مسلمانانو فكر، عقل، 
او عقيده  ،عقل ،او كله چې  دچا فكر. او فرهن اشغال كي ،عقيده

هغه بيا  ،هغه بيا هيكله د خاوري د آزادى فكر نه كوي ،اشغال شي
م ته  ئې آزادي، او ذلت غال ،دمن ته دوست، تخريب ته ئې تعمير

   .ته عزت او سرلوي  وايې
غربې استعمار په تيرو دوو سوو كلونوكې وكولى شول  چې په اسالمي 
ن كې د يرو خلكو او په خاص ول دحاكمې طبقې ذهن او عقل 
 ي، هغوئ ئې په غربي فكر، عقيدې، او غربي مادي فرهناشغال ك

م تر حاكميته  ورته د كفر وروزل، پدې ئې  قانع كل چې د اسال
له  همدې امله په هغو . حاكميت، او د كفري قوانينو تنفيذ غوره دى

اسالمي هيوادونو كې چې د غرب روزل شوي شاردان ئې اداره كوي، 
دغه خلك نه . تر آزاد وروسته هم هيكله د اسالم  نظام نافذ نه شو

الم د نظام دنافذولو يواې دا چې د اسالم  نظام نه نافذوي، بلكه د اس
هر وك چې د اسالم  . مطالبه هم دهغوئ په قاموس كې جرم ل كيي

د نظام د نافذيدلو مطالبه كوي هغه وژل كيي، تل كيي، او يا ئې په 
او دا ول د داسي چا له السه . دعوت او فعاليت بنديزونه لول كيي
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ئې هم د  كيي  چې انونو ته  مسلمانان هم وايې، او نومونه
   .مسلمانانو دي، خو فكرونه ئې د دمن لخوا اشغال شوي دي

خو د پرديو لخوا د اشغال شوو فكرونو، او  ،د خاورې آزادول آسانه دي
مون افغانانو، كمونستانو ته  پوي . عقلونو، آزادول ير ران كار دى

ماتې وركه، خو يوازې دوتو په شمير يو وكمونستان مو له كمونيزم 
هماغه كمونستان چې . خه  علني توبې ويستلو ته تيار نه كاى شول
نن د بل ول اروپايې  ،پرون ديو ول اروپايې نظرياتو منونكي ول

له همدې امله غرب هه  كوي د  ،الحادي نظرياتو منونكي دي
كه چې د  .مسلمانانو د خاورې پر اى دهغوئ فكر اشغال كي

او له بلې خوا ئې نتائج هم  ،خطره دي فكرونو اشغال له يوې خوا بې
سل فيصده د دمن په ه راوي، او د يرې  مودې لپاره  په 

  . اسالمي ن د غرب د سياسي او فكري تسلط تضمين وركوي
 

عسكري جه جني وسائل او ودان له منه وي،  – ۴
  .عزم او اراده  له منه وي ،عقيده ،خو فكري جه ايمان

جه كې دمن كو كوي چې د مسلمانانو جني په عسكري 
پويان،  پوي او دولتي ودان بمبارد كي، په توپونو ئې  ،وسائل

وولي، او يا ئې وسووي، تر و پوي قوت له دفاع او حركت خه  
جني وسائل كه هر ومره تخريب  شي، او  يا له منه ال . وغوروي

زونو كې موجوده وي، او د اهللا  شي، خو چې دجې او دفاع اراده په
په نصرت باندې ايمان او باور موجود وي، او دمسلمانو  تعالي 

د  ،تقوي ،پويانو په زونو كې د بري معنوي وسائل لكه ايمان
 ،مسؤليت  احساس، د امير طاعت، او د وحدت احساس موجود وي

دمن  كه پوي وسائل ئې هر ومره هم ل، او يا كمزوري وي، بيا هم
ته نه تسلميي، د ناتوانې په صورت كې ائې تيتې ته په 
تسليميدولو ترجيح وركي، تر و د سبا ورې لپاره بيا ان جې ته 

  . خو دمن ته وسله په زمكه ندي .تيار كي
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 ،عقيده ،خو په فكري جه كې دمقاومت معنوي عوامل لكه ايمان
په هغو مسلمانو . يياو دمقاومت  اراده له منه ول ك ،عزم

 ،هيوادونو كې چې خلكو ئې په فكري جه كې ماتې خولې ده
دكافي جني وسائلو او حتى داتوم بم له درلودلو سره سره بيا هم د 
دمن په مقابل كې د دريدلو توان نه لري، او دجي تر شروع  كيدلو 

وازې نه ي ،دمخه ئې د اسالم دمنانو ته  د تسلميدلو اعالن كى وي
دا چې  د دمن په مقابل كې مقاومت نشي كولى، بلكه په يره بې 
شرم  دخپل دين او ملت په خالف د دمن په صف كې دريي، او 

   .هغه ه كوي چې دمن ئې ورخه غواي
جنې  ،په فكري جې كې دماتې په صورت كې يرې وسلې

وي اقتصاد، او ق ،ه ير مادي وسائل ،مهارتونه، كافي شمير پوونه
دا هر ه  د كافر دمن په مقابل كې د ثبات، دفاع، او مقاومت 

له اهللا  ،عوامل نشي كيدى، تر و چې د جنياليو په زونو كې ايمان
 خه كركه او  ،د اسالم پر حقانيت  باور او عقيده ،ويره او له كفر

   .نفرت وجود ونه لري
ه معنوي عواملو خه ددې لپاره چې د مسلمانانو پوونه  دنصرت ل

بې برخې وي، غرب په ولو اسالمي هيوادونو كې هه كوي چې د 
دفاعي او امنيتي قواوې، او استخبارات په مكمل  ،مسلمانانو پوونه

ددغې . ول له دين، عقيدې، او اسالمي روحيې، خه محروم وروزي
بې دينې روزنې نتيجه دا ده چې نن تقريباً د ولې اسالمي ن د 

يوادونو پوونه د صليب تر بيرغ الندې د اسالم او خپلو ملتونو په ه
كه چې فكري جې ئې ايمان، عقيده، او . خالف په جو اخته دي

   .اسالمي احساس له منه وى دى
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دعسكري جي د وراني بياودانول ل وخت غواي،  – ۵
  : غوايجي د وراني بيا ودانول پي  خو د فكري
كلي، پلونه، سكونه، او نور عامه  ،جه كې كه ارونهپه عسكري 

تاسيسات وران شي، كيدى شي هغه د لسوپنه لسو كلونو په 
كه چې ور په ور  ،اودوكې تر هغو پخوانيو هم ه جو شي

. كنالوژي ترقي كوي، او د ودان نوي نوي وسائل او مواد  ايجاديي
وران ارونه ائې تر . وياو هم د انسانانو صنعتي تجربه ترقي ك

وران پلونه، سكونه،  ،پخوانيو په ه نقشه او يزاين جو شي
مكتبونه، پوهنتونونه، شفاخاني، باغونه، ويالې، او نهرونه ائې د 
نوو معلوماتو او عصري تعميراتي تجربو په كارولو تر پخوانيو هم په 

  . ه كيفيت جو شي
چې  د فكري جې په تر كې خو هغه فكرونه، عقيدي، او اخالق، 

بيرته دحق معيارونو ته  ،وران شوي وي، دهغو جوول، اصالح كول
صابرو او  ،يرو نشراتو ،ير پرورامونو ،رارول خورا ير وخت

استاذانو، مصلحينو، د تعليم او تربيې هر اخيزو  ،ماهرو دعودترانو
او دغه . لرياصالح شوو نصابونو، او د يرو پيسو مصرف ته ضرورت 

كار په زماني لحاظ هم ير اوده وخت او مسلسلو هو ته ضرورت 
  . لري

ير اسالمي هيواداونه له انريزانو آزاد شول، خو له انريزيت خه ال 
ير هيوادونه له . د لسونو كلونو په تيريدلو هم نه دي خالص شوي

د  نظريات، نظام او ،خو د خلكو افكار ،فرانسې خه خالص شول
ژوند ول اخونه يې دنيمې پي له تيريدو وروسته هم له فرانسويت 

  . خه ندي خالص شوي
همدا ول ير اسالمي هيوادونه له روسيې خه خالص شول، خو په 
خلكو او نظام كې ئې ال تر اوسه اسالم ندى راغلى، او هر ه په هماغه 

او په . چليي روسي نظام، او د كمونيزم په الحاد وهلې فلسفه باندې
ندې راتلونكي كې دا تصور هم نشي كيدلې چې دغه هيوادونه دې په 
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كيداى شي سلونه كلونه . رتيا د حقيقى اسالم  غيې ته راوري
وغواي چې په دغو هيوادونو كې  دې اسالم حاكم شي، او يا ئې 

دا   .دخلكو الحاد وهلي فكرونه بيرته په اسالمي مفاهيمو روانه شي
ه په دې داللت كوي چې د فكري جې تخريب د عسكري جې  هر

   .تر تخريبه  ير دوامدار او خطرناك وي
ددى خو  ،د فكري جې او عسكري جې تر من نور ير توپيرونه هم شته

لپاره چې بحث ير اود نشي د همدغو و مثالونو په يادولو اكتفا 
  . كوو

 
 

   ه نظرهل )رح(فكري جه د عالمه اقبال 
 

د مسلمانانو او د غرب تر من د فكري جي په هكله د اقبال  فكر او 
نظر كه د اعتبار و دى چې نوموى  ددغې جې  له ميدان خه 

هغه ددغې جې ول مراحل او پاونه ليدلي، ددغې . راغلى دى
او هم ئې ددغې جې د مقابل لوري له . جې اور ئې ليدلى

هغه  ددغې جې د .  ې او ورې تيرې كې ديجنياليو سره شپ
او بيا  ،پالن جووونكو په نيتونو او ارادو هلته په غرب كې خبرشوي

ئې په خپلو اشعارو او نظرياتو كې خپل امت ته ددغې جې د 
   .خطرونو خبردارى وركي دى

دهغوئ   .اقبال په خپل وطن كې له غربي مستشرقينو زده كه كې
وروسته بيا غرب ته تللى، په اروپا كې ئې د  ،وم كينظريات ئې معل

غرب له فكري رهبرانو او فيلسوفانو سره وخت تيركى، او دهغوئ  
هغه له غرب خه ير ه   .نظريات ئې د اسالم  په را كې يلي دي

هغه دده  په وينا . خو د غرب په دام كې ندى كيل شوي ،زده كي
خت د نمرود له اوره سالمت راوتلى لكه لكه ابراهيم عليه السالم  دو

      چې وايې  
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  ربودم  دانه و دامش گسستم     طلسم عصر حاضر را شكستم 
  به نار او چه  بې  پروا نشستم    م ــدا دانــد كه  ماننـد براهـيـخ
 

خو نور خلك ئې ير  ،اقبال يوازې له دغې فكري جې روغ راوتلى
   :هغه وايي. شول وليدل چې نه ددغې جې قرباني

 

  كشتۀ افرنگيان بې حرب وضرب  ما همه  افسونى  تهذيب  غرب 
 

هغه ددغې جې قربانيانو ته چې په غرب مين دي، په هر ه كې د 
غرب تقليد كوي، او په الره ئې ې، بيرته خپل ان ته د راريدلو 

درس وركوي، هغوئ ته وائې چې تاسې  )خود(توصيه كوي، او د 
خه د و  )خُم(حقيقي شكل نه دى پيژندلى، يوازې دهغه له غرب په 

   :لكه چې وايې .جامونو په لو له انه بيخوده شوي ياست
 

  بيا اقبال جامى از خمستان خودى دركش
  تو از ميخانۀ مغرب زخود بيگانه مى آيي

 

وروسته  هغه د غرب له ريتني شكل خه پرده پورته كوي، او 
   :ه د غرب د فلسفي حقائق وركاره كويغوليدلو مسلمانانو ت

  

  
هغه پدې هكله چې نه غرب په خپله ملرتيا كې له جبرائيل صفته 

او نه له علم خه د انسانيت د . نيك انسان خه هم ابليس جووي
   :تياروي واييتباه وسله 

 زير گـردون  رسم  الدينــي  نهــاد ادـــيورپ از شمشير خود بسمل فت
 ان  انـدركميـن  بره  ئـېــــهر زمـ گرگــى  انـــــدر  پوستيـــن  بره  ئـــې

 ـان  ازوستـم  پنهــت  را غـــآدمي تــان ازوســـمشكالت حضرت انس
 تــي بې منزل اســاروان زندگـــك مـــي آب وگـــــل استگاهـش آدـدرن

 تـــگ تاثيرش جداســدر افرن!آه تــعلم اشيــا خاك  مارا كيــمـــياس
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 جبرئيل  از حبتش ابليس  گشت علم ازو رسواست اندر شهرودشت

 در هالك نوع انسان سخت كوش دانـــش  افـــرنگــيــان  تيــغ  بــدوش

 او ن  ـــــالديۀ ــــشــــاز  اندي !آه از افـــرنــگ  و از  آيــيــن  او    !آه

      
ې قربانيانو ته د غرب  دبشر اقبال په غرب تيروتلو د فكري ج

  :دوست او حقوق پيژندنې په هلكه وايي
  

  بره را كردست برگرگان حالل شــرع يورپ بى نـــزاع قيــل وقال
  مرگها  از  گردش  ماشين  او كشتـن بى حرب وضرب آيــين او

 

اقبال نه يوازې دا چې خلكو ته د غرب  حقيقت بربنوي، بلكه د غرب 
كې دلويدلومسلمانانو، او د غرب د فكري جې د  په فكري دام

قربانيانو هغه تصوير هم واندې كوي چې نه غربي وله تعليم 
غيرتي مسلمان د غرب په نانكو بدل كل، او د اسالم هر ه ئې 

   :هغه وايي ،ورخه واخيستل
  

 اندـن را هم بـيـاب كــت اربــكمــح اب دين كردم بيــانــت اربـــــحكمــ
 رتنــب جان تعميـتخري؟مكر وفن حكمـت ارباب كين مكراست وفن

 ېـــاده ئــوق دور افتـــام شـــــقــاز م ـېــحكمـــتى از بنــــدديــــن آزاده ئـ
 شد غالمــام خواجه انديــه كـــا بــت ظامــمكتــب از تــدبـــير او گيــرد ن

 نـد ديـديــجــد تـــنـــراد او كـــرمـــب ـينـت  با حــديــث دلنشـــشيــخ ملــ
 مير غيرـب خود تعـريــخـــار او تــك رــومـــى كشــتــۀ تـــدبير غيـواى قــ
 رــبــاخـــردد بــگــود نــــود خـــاز وج ـود درعلــم وفــن صاحب نظرـميشـ

 چون زنان مشغول تنانــوانـــوجــن نـــران كــهــانــه پـيــيـگـــاز حــــيـا ب
 اتـــهـون امــطــد از بـــنـــرده زايــم ـا بـــــى ثبـــاتــدر دل شــــان آروزهـ

 شوخ چشم وخود نما و خورده گير ـيرـدختـــران او بـــه زلــــف خـود اسـ
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 رـــك تـــاريـــام او تـــح او از شــبــص ـتـــى خاكســــتر او  بــــى شـــــررـملـ
 اش و ترس مرگـكر معــار او فـــك ـرگــهر زمـــن انــدر تـــالش سـازوب

 زند و اندربند پوستـل از مغـافـغ ش دوســتــمان او بخيل و عيـمنع
 ود اوــــان ســـمـــن و ايـــدر زوאل دي قــوت   فـــرما نــــروا   مـــــعبــود او
 ه بستـز گارش نقش يك فردا نرو ازحــدامـــروز خود بــيـــرون نجست
 ملـى عـــه هاى بـــفتــــان از گــــاالم از نيــاكـان  دفــترى  انــدر  بـــغـــل
 رم تعمير ديرــت حـشـــى از خــنــيع ديــن او عــهــد وفا بــستن بــه غير

           
او مكتب له  تعليمحكيم  او فيلسوف  اقبال وروسته  دانريزي  وله 

منفي تاثير نه سركوي او ددغه مكتب روشن فكره خو تاريك ضميره 
   :بچيان دا ول را معرفي كوي

  
 اب ارزان بولهبـا يـفى نــطـــمص ـربــجـم گرديــــدم هــــم در عـدرعـ

 اد ضميرش بى چراغــت آبــمــظل ــاغـن د مــاين  مسلمان  زاده روش
 رــــــيــــۀ او زود مـــنـــيــآرزو درس ون حريـرـــدرجوانى نـرم و نازك  چ

 رامــۀ او را حــشـــديــــت انــــريـــح المــــن غـن غـــالم ابـــايـن غــالم ابـ
 ن قدردانم كه بودـودش ايــاز وج ودــۀ ديـــن درربــب ازوى جذبـمكت

 نان جو ميخواهد از دست فرنگ  اين زخود بيگانه اين مسـت فـرنگ
 ناتـومــۀ او ســديشــن و انــؤمــم يـخرد الت و مـــنـاتــگـى مــفرناز
 ان دهدـده دارد جــدن را زنـــابـــت  ــدـن و دانـش را غــالم ارزان دهـدي

 ت فرمانرواستــاقــۀ او طـــلــبـــق ام خـــداستـبــهاى او نــه بر لـگــرچ
   

، مسلمانانو با لبې خاوند اقي په زهرو خبر، دتجردغرب دمادي فلسف
ته د غرب د فكر دخپلولو له خطر ه خبردراى وركوي، او ورته وايې 
چې هر وك چې يول دغرب د فكر په زهرو زهرجن شو هغه بيا د 

  .مسلمانانو دكار نه پاتې كيي
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 هر كه خورد اندر همين ميخانه مرد وردـــى نخـــمندى از خم او مــهوش
 

خلك چې اصالً د علم او رواج تر من فرق نشي ينې غرب پلي 
  كولى، 

او  ،ومان كوي چې كه چيرې دوئ هم د غربيانو رواجونه خپل كي
وندې  ،مظهر، لباس، او فيشن دهغوئ په ير جو كي ،خپل شكل

دوئ  به هم د غربيانو په ير په علم او فن كې پرمخ وال شي، او شرق 
مختونو لوو پونو ته ورسوي، اقبال به هم د غرب په ير دمادي پر

  :او ان غولنې په هكله دغرب  مينانو ته وايي ا لددغه خام خي
 يد غربـقـنــوام را تــن اقــد ايــايــب قلــيد غــربــرد تـشرق را از خود ب

 ابــجـى حـتران بــص دخــى ز رقــن قـوت مغـــرب نه ازچنـــگ و ربـــاب
 نى زعريان ساق نى از قطع موست تـه روســــران اللنــى زسحر ساحــــ

 ينى استـط التـش از خــروغـى فـــن ى استـنـى او را نه از الديـكمـحـم
 از همين آتش چراغش روشن است تـن اســرنــگ از علــم وفــوت افــقـ
 مامه نيستـر عــنــم وهــلــع عــانــم مت از قطع و بريدجامه نستـكـح
 لبوس فرنگـه مــد نــى بايــز مــغــم شوخ وشنگن را اى جوانــوفمـعل

 له يا آن كله مطلوب نيستــن كــاي اندرين ره جز نگه  مطلوب نيست
 تــس اسـر دارى بـى اگـع دّراكـبـط ـى اگر دارى بــس استـكر چاالكـف
  

 اقبال په پاى كې د اسالمي  امت بچيانو ته توصيه كوي چې نه د غرب
كه چې وهر ئې  .او نه ئې مشك د بويولو دي ،وهر دخپلولو  دى

بلكه د سپي نه نو   ،صاف نه دى، او مشك دهوس له نافې خه نه
   :هغه وايي ،خه راوتلي دي

  
 مشك اين سودا گراز ناف سگ است گوهرش تفدار و در لعلش رگ است
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وانانو ته  غالمان بيا هم د اسالمي ن )بې دينه(خو د غرب سيكولر 
د غربيانو د پيرو توصيې كوي او د غرب فرهن ورته د لو انساني 

 .فرهن په حيث ورمعرفي كوي
 

 د فكري جې مخنيوى
 

د پوي جې مخنيوى كله په پوي غلبې، او كله هم په صلحې 
خو فكري جه بيا هغه جه ده چې په هي . اومتاركې سره كيي

ه مني، او نه وركې دصلحې لپاره صورت صلحه او منتوب ن
فكري جه يوازې دفكري غلبې په صورت كې دريي او . اى شته

او تر و چې يوطرف پر بل طرف كې په مكمل ول غالب شوي نه . بس
  . وي، تر هغه به دغه جه روانه وي

په . په فكري جه كې نه  اسالم صلح او منتوب مني، او نه كفر
په مكه مكرمه كې د شرك او كفر په خالف  اهللا  هغه وخت چې رسول

په يوازې ان  فكري جه پيل كې وه، د مكې كفار په دغې جى 
  مشران ئې د رسول اهللا . خه ير تن شول  كې له رسول اهللا 

تره ابوطالب ته راغلل تر و د دوئ او د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د دوئ د شركي افكارو او  رسول اهللا او  ،تر من منتوب وكي

ابوطالب هم په يرې  . نظرياتو په خالف له مبارزې خه ايسار كي
رسول اهللا . ته واندې كه  مهربان د كفارو دغه غوتنه رسول اهللا 

  ،ه خبروو ې د توقف له خطرناكو عواقبوچې د ددغې فكري ج

عم لو وضعواالشمس في واهللا يا( :خپل تره ته ئې داسې و فرمايل
ظهره االمرمافعلت حتى يُ ا يميني والقمر في يساري على ان اترك هذ

كه كافران لمر زما  !قسم مې دې په اهللا وي اى تره() )او اهلك دونهاهللا 
په ي الس، او سپوم زما په كي الس كې راته كيدي  ددې لپاره 

يائې اهللا پر كفر غالب چې زه دا كار پريدم، تر هغه به ئې پرې ندم چې 
   .)او يازه په دې الركې ومرم ،كي
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دغه دري ته وورو نو وينو چې هغه مبارك پداسې  كه د رسول اهللا 
وخت كې دخپلې فكري مبارزې  د دوام  قسم يادوي چې دى په ميدان 
كې يوازې وال دى، او حتى چې تره ئې هم دده تر ن نه دريي، خو 

چې كه كافران ناممكن شرطونه چې د لمر  :فرمايېبيا هم هغه مبارك  
او د سپوم په السونو كې ورته ايودل دي، هم ورته ممكن كي، 

دا پدى داللت كوي . بيا هم د دوئ له  فكري دمن خه الس نه اخلي
چې په اسالم كې د كفر په خالف په فكري جې او دمن كې سوله 

صلحه    جه كې رسول اهللا  او منتوب اى نه لري، په عسكري
   .كې ده، خو په فكري جه كې ئې هيكله نه ده كې

همدغه ول كفار هم تر هغه د مسلمانانو له دمن خه الس نه اخلي 
فكر، او ملت خه چې اسالم دى   ،تر و ئې هغوئ له خپل دين

m  G  F  E  D  C  B  A  :اهللا فرمايې. ويستلي نه وي
      JI  Hl ١٢٠: البقرة   

هيكله به يهود او نصارى له تا خه خو او راضي نشي تر ( :ترجمه
   .پيروي  ونه كې )دين(هغه چې د د وئ د ملت 

~  _  `       m  c  b  a  :همدارنه اهللا فرمايې
    gf  e  dl ٢١٧: البقرة 

چې جه به كوي له تاسې سره تر  )كافران(هيشه به وي دوئ ( :ترجمه  
غې چې تاسې له خپل دين خه مرتد كي، كه دوئ په دي كار و ه

پدې د واو آيتونو كې په صراحت سره معلوميي چې كفار  ).توانيى
به تر هغه وخته د مسلمانانو په خالف په جه كې وي، چې تر و ئې د 

او نظريات نه وي وربدل كي، يعنې  د دوئ  ،فكر ،مسلمانانو دين
اصلي جه به فكري وي، خو . د فكر لپاره ويعسكري جې به هم 

كيداى شي چې عسكري جې هم د دغې فكري جې لپاره 
  . دوسائلو په حيث استعمال شي
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دا چې فكري جه په هي صورت سوله او منتوب نه مني، نو 
ددغې جې مقابله او مخنيوى به نه او په ه شكل كوو؟ او بيا په 

به ئې د خپل ديني، فكري، سياسي، علمي،  خاص ول مون افغانان
او اجتماعي وضعيت په پام كې نيولو سره  نه كوو؟ پدې هكله يوه 

د اسالمي فكر او نظر دخاوندانو په خدمت كې په الندې و طرحه 
    تدبيرونو كې واندې كوو

 

   :دحكومت دچارو واي تر السه كول  -اول تدبير
هغې خه د باندې  چې د مسلمانانو  په اسالمي ن كې د ننه، او له

په خالف د فكري جې تر شا وك وال دي، هغه ول  نظامونه او 
او كوم وسائل چې پدغه جه كې په كار اچول كيي  .حكومتونه دي
 ،پوهنتونونه، ينيز مراكز، رايوانې، تلويزونونه ،لكه مكتبونه

ملياردونو الر، او په  وزارتونه، قوانين، سياسي او پوي فشارونه، په
ملييونونو روزل شوي متخصصين، او ماهر كاركوونكي، او نور 
وسائل چې تقريباً ول ئې دهغو حكومتونو په واك كې دي چې د اسالم 
او مسلمانانو په خالف ئې دغه خطرناكه فكري جه پيل كې  ده، او 

  پر مخ ئې بيايي 
افغانستان كې ددغو په اسالمي هيوادونو، او بيا په خاص ول  

وسائلو مقابله او يا مخنيوى د افرادو او تنظيمونو له توان خه وتلى 
تر و چې نظام اوحكومت د اسالمي فكر دخاوندانو الس ته نه . كار دى

وي ورغلى، او تر و ئې چې د افغانستان د ولو ديني، 
كلتوري، او تعليمي، چارو  ،سياسي،پوي، اداري، اجتماعي، مالي

ي له مفسدو، سيكولرو، ديموكراتو، ليبرالو، كمونستو، وا
نشنلستو، غرب پلو عناصرو، او د اروپايې افكارو د منونكو، له 
كرغينو منولو نه وي اخيستي، تر هغه پورې د اصالح انفرادي هې 

  . بې ې، او يا بې مطلوبې ې دي
نو كې دحاكميت له سطحې خه ليرې هو او دعوت په تيرو نوي كلو

وودله چې يوازې د دعوت او طاغوتانو ته د عذرونو، او زاريو، له 
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. الرې د اسالمي ن په يو هيواد كې هم اسالمي نظام رامنته نه شو
له طريقې خه خالف  كه چې يوازې دعوت د قرآن او د رسول اهللا 

ديارلس كاله يوازې دعوت وك، يوازې د  رسول اهللا . كار دى
خو بيا هم د كفر او . شاو اوخوا كې خلك مسلمانان شولاتوسوو په 

په  خو كله چې رسول اهللا . جاهليت نظام همغه ول په اى وال وو
مدينه منوره كې حكومت او نظام جو ك، او دحكومت د چارو واى 
ئې ترالسه ك، تر لسو كلونو په كمه موده كې نه يوازې اسالم د عربو په 

بلكه د عربو تر جزيرې د باندې ئې هم د كفر  ،ر شووله جزيره كې  خو
   .د لويو لويو امپراطوريو د زوאل زمينه برابره كه

مون په افغانستان كې تر هغه د غرب د  فكري جې مخنيوى نشو 
او . كولى، چې تر و مو د بالمثل وسائلو د لرلو توان نه وي پيداكي

او حكومت د غرب له دا كار به هغه وخت ممكن وي چې خپل نظام 
غالمانو او بيو خالص كو، او په ريتنې معنى ئې د اسالم د دين 

نه دا چې نوم ئې اسالمي حكومت وي، او چارې ئې . په اساساتو ودروو
  . ولې د كفر، او معاصر جاهليت په قوانينو چليي

د طالبانو د حكومت تجربې وودله چې  اسالمي اداره چې كه ه هم 
ادي  لحاظ كمزوري هم وي  د  فساد، ظلم، او كفري نظرياتو چې په م

همدغه سبب  . په مخنيوي كې تر قوي بې دينه حكومت يره مؤثره وي
ؤ چې وله كفري ن د داسې يو حكومت په مقابل كې د جې لپاره 
. راپورته شوه چې تر اوسه ئې ال پې هم په زمكه نه وې ينې شوې

كه چې كفار پدې پوهي ل په كوم اسالمي هيواد كې يوي چې كه يو
حقيقي او واقعي اسالمي نظام او حكومت منته راشي، هغه به  حتماً 
د نورو مسلمانو ملتونو لپاره د يو مثال او مال حيثيت غوره كوي 

  . چې هغوئ به ئې هم په خپلو هيواد ونو كې دقائمولو هه كوي
جې او په دين نه والو نو ددې لپاره چې ملت مو د غرب له فكري 

ول   )تاثير ذار(او  )حكومت(نظرياتو خه ژغورلى وي، بايد د 
سيكولرو عناصرو له السه خالص  ،فرصتونه او وسائل د غرب پلو
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د دين دحاكمولو لپاره ئې په خپل الس كې ونيسو، او  كو، او د اهللا 
  . وپدې الر كې له هيچا سره  د اسالم په سر معامله ونه ك

د تيرو اتياوو كلونو تاريخ ثابته كه چې تر و پورې د غرب په فكر 
روزل شوې عناصر په قدرت كې وي، تر هغه به د اسالمي فكر 
منسوبين يا وژلى كيي، يا به په زندانونوكې وي، او يا به هم له تبعيد 

 . او نورو ول ول محدوديتونو او بنديزونو سره مخ كيي
 

  :عليمي نصابونو اصالحدت -دوهم تدبير
په اسالمي ن كې د تعليم دوه وله نصابونه رائج دي چې يو ئې د 

دغه د واه وله نصابونه . ديني، او بل  ئې ددنياوي  تعليم نصاب دى
   :اساسي اصالح ته ضرورت لري چې بايد په الندې ول وي

 

 :د دنياوي تعليمي نصاب اصالح  -۱
ن چې بايد دمعاصرو تحقيقاتو او دنياوي تعليمي نصاب ددې تر 

طريق (او عصري  Presentation  )تقديم(ينو په را كې دمؤثر 
اخالقو، ،په شكل كې تدوين شي، له غربي فلسفې  Method  )تدريس

كه . فرهن، او فكري تاثيراتو خه هم بايد په وله معنى پاك شي
او خپل ملي چې مون ديو مؤمن ملت په حيث د خپل رب، خپل دين، 

تشخص په واندې التزامات لرو، چې هغه زمون د ژوند ول اخونه  
مون كه ضرورت لرو هغه يوازې د غرب علمي او صنعتي . احتوا كوي

تجربې ته دى، نه د غرب اخالقو، د ژوند فلسفې، او دهغه  الحادي 
ول هغه مفاهيم چې د غرب د مشاورينو په اشارو، او يا د  .كلتور ته

وئ دشاردانو لخوا په رسمي تعليمي نصاب كې اى په اى شوي هغ
دي بايد د خبيرو، او داسالمي فكر په ولو اخونو د پوهو اشخاصو 
لخوا تصفيه شي، او په اى ئې سوچه اسالمي  افكار په تعليمي 

خو دا پدې معنى نده چې د اسالمي  .نصاب كې شامل كاى شي
ا د صرف او نحوى اختصاصي مدرسو ديني عربي كتابونه، او ي

كتابونه چې له نن خه تقريباً اته سوه يا زر كاله پخوا د هماغې زمانې 
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د شعوري او ذهني كيفيت، او علمي سويي په نظر كې نيولو سره 
دهماغ زمانې خلكو ته ليكل شوي ول راواخيستل شي او پرته له 

ب كې كوم تسهيل، ترجمې، او نوي تدوين خه دې  د مكتب په نصا
 )سيستماتيك(بلكه ديني او لغوي مسائل بايد په . شامل كاى شي

علمي، اجتماعي، لغوي وضعيت، او  )روحي(ول ددي زمانې د رواني 
عرفونو په نظر كې نيولو سره په مناسب ول او تدرج ته په پام سره  په 
ول نصاب كې له اول صنف خه نيولې تر پوهنتون پورى داخل كاى 

او مخكن ذهن  ،نه چې پرته له كومي مقدمې، تدريجداسې . شي
دمكتب په اوم يا ) شرح زنجاني(او يا ) قوانين زرادي(جوونې ناببره 

پداسې حال كې ددغو كتابونو مدرس  په  ،اتم صنف كې داخل شي
خپله هم پدې هم قادر نه وي چې د  زرادي قواينن دې د صنف 

 .وليكي، او شرح ئې كي شاردانو ته په تخته باندې په منظم ول
  

  :د ديني زده كو د نصاب اصالح  – ٢

ضرورتونو، سياسي  ،د ديني زده كو نصابونه د هرې زمانې دغوتنو
اواجتماعي شرائطو، او د مسلمانانو د موجوده وضعيت په پام كې 
نيولو سره جويي، او د زمانې او حاالتو  له بدلون سره په ديني نصاب 

او همدغه له انبياؤ او امتونو . بدلون هم ضروري ويكې دمضامينو 
د هرې زمانې پيغمبر او امت ته   اهللا . سره  د اهللا تعالى  سنت هم دي

. جال جال شريعت او منهج چې په اصولو كې سره متحدول راليلى دى
كه داسې نه وي نو  هماغه د آدم عليه السالم  صحيفې به ئې  تر 

كې واى، او د بيال بيلو صحيفو او كتابونو  قيامته په انسانو مقررې
خو دا كار حكيم او عليم رب كه  نه دى  .نازلو لو ته  به ضرورت نه ؤ

  . كى چې د هرې زمانې بيلې غوتنې او شرائط وي
همدغه ول زمون په شريعت كې دناسخ او منسوخ فلسفه هم ده، د دې 

ريعت يوه به كې ش) مكي عهد(په نك  كې  دا هم ورو چې په 
د رسول اهللا تر . كې ئې بيا بله به غوره كه) مدني عهد(درلوده، په 

وفات وروسته بيا د صحابه ؤ كرامو داجتهاد دليل هم په شريعت كې 
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او نورو شرعي دالئلو  ،قياس ،وروسته بيا د اجماع. ور اضافه  شو
دا ول بدلونونه . اضافه دفقهي مذاهبو په شكل كې رامنته شوه

پداسې شكل كې راتلل چې د شريعت اصل وركې محفوظ پاتې 
دا هر ه ددې خبرې دليل دي چې د هرې زمانې حاالت بيل . كيده

  . نصاب او بيل مضامين غواي
يره عجيبه نه وي چې اسالمي  ن زمانه كې به او  ،آيا په اوسن

يموكراس،  ،الحاد، ماديت ،مسلمان امت راخه  د كمونيزم
او لوباليزيشن،  بال په خوله كې نيولى وي، او  ،يزم، نشنلزمليبرال

مون اوس هم په خپل ديني  تعليمي نصاب كې  د زرو كلونو پخوانيو 
  ! كالمي او فلسفي فرقو او مذاهبو په هكله معلومات تدريسوو؟

ولې ددغې زمانې هغه فلسفې، نظريات، او مذهبي فرقې، تر و زار 
ليونونو مسلمانانو ايمان او عقيده  ئې الندې نه نيسو چې د مي

   .او ال ورخرابوي ئې ،ورخرابه كې
آيا زمون په كومه ديني مدرسه، يا كوم ديني تعليمي نصاب كې د 
معاصر كفر د اشكالو، او انواعو، په هكله مضامين  تدريسيي؟ آيا 

 سيكولر نظرياتو، )الدينه(مون پرون د كمونيزم دنظرياتو او نن د غربي 
د خپريدو مخنيوى وكولى شو؟ كه مو نه وي كى، نو بايد له خپل 

او اضافي رامري  ،تعليمي نصاب خه ول هغه زاه، بى ضرورته
مضامين وباسو، او پراى ئې خالص شرعى مضامين، او هغه 
مضامين چې معاصر اسالمي فكر ته ئې شديد ضرورت دى لكه 

علوم، او د اسالمي ن  سيرت او اسالمي تاريخ، سياسي او اجتماعي
د اوسني وضعيت، او دهغه دموجودو مشكالتو په اه مضامين  

تر و دنن وري دمدرسې طالب  د نن او د سبا ورې د . وراضافه كو
   .سياسي، او اجتماعي چيلنجونو مقابله وكاى شي ،فكري، عقائدي
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مساجد د فكري جې د مقاومت په سنرونو   - دريم تدبير
   :بدلول

ديوى محتاطى اندازې په اساس د اوسني افغانستان په ارونو، كليو 
او په . مسجدونه وجود لري )۴۰۰،۰۰۰(او بانو كې تقريباً لور لكه 

دغه . هر مسجد كې يو تن امام هم د امامت په وظيفه مصروف دى
لور سوه زره مسجدونه كه په حقيقي معني د دعوت په مركزونو 

دين ته دخلكو د  ن ئې په واقعي ول د اهللا تبديل شي، او اماما
عقيدوي، فقهي، او اخالقي مشكالتو د  ،رابللو، او دخلكو د فكري

حل كولو استعداد او صالحيت په ان كې پيداكي، هي اجنبي فكر، 
او وارداتي مراهي به ونشي كولي چې د افغانستان خلك، او بيا په 

 وانان له اسالم ول په لكونو خه پرته په نورو نظرياتو قانع خاص
  . كي

خو دا تريخ حقيقت بايد ومنو چې كمونيزم د همد ومره ماليانو او 
امامانو له شتون سره سره بيا هم د كليو او ارونو په لكونو وانان له 

همدا ول .  اسالم خه منحرف كل، او په خپل صف كې ئې ودرول
قربانيو، شهادتونو، او په سره له دې چې زمون ملت د جهاد، هجرت، 

پراخه پيمانه له شرعي مفاهيمو او علومو سره د نديوالي يوه اوده 
دوره هم تيره كه، خو بيا هم غربي مؤسساتو، او غربي فكري جهتونو 
وكولى شول چې زمون د ملت يوه لويه  برخه خلك پر افغانستان د 

و تر ن ودروي، امريكا په يرغل كې، او تر هغه وروسته د امريكايان
او پدې ئې قانع كي چې د صليب تر بيرغ الندې د اسالم او مسلمانانو 

  . په خالف وجنيي
خطيبان، قاريان، او د شرعي علم منسوبين  ،زمون په لكونو امامان

ولې د وارداتي كفري افكارو له مقاومت او بې اثره كولو عاجز دي؟ 
په لكونو بچيان كله د  ولې د دوئ له پراخ شتون سره سره  دملت

كمونيزم تر بيرغ الندې دريي، او كله هم د غرب د صليب تر بيرغ 
   ؟الندې
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   :دغه كار ير علتونه لري چې ينې مهم ئې دا دي
 

   :د دعوت د احساس نشتوالى :الف

د افغانستان په يرو علماؤ، امامانو، ماليانو، او د مدرسو په طالبانو 
هغوئ انونه يوازې . والى ليدل كييكې د دعوت د احساس نشت

كه وك . مدرسين، دمساجدو امامان، او د كتابونو لوستونكي ې
دوئ په چا . پوتنه ترې وكي واب ورته وايي، او كه ئې ونه كي

او نه له خپله انده د ولنې د افرادو د اجتماعي پوهاوي . پسې نه وري
د اجتماعي او اخالقي فساد  لپاره دعوتي پرورامونه جووي، او نه هم

  . په خالف  منظمه او مسلسله  مبارزه خپل مسؤليت  ي
دا مشكل له دي ايه راوال شوى چې زمون په ديني تعليمي نصاب 

او  )نفحة اليمن(نحو، منطق، بالغت، شعر، شاعري، د  ،كې صرف
په ير د لفظي صنعت له تكلف خه كې خرافي  )مقامات حريري(

نكلونه د ادب په نامه لوستل كيي، خو د دعوت د طريقې، كيسې او 
اساليبو او د فردي، اجتماعي، سري او علني دعوت د كنالرې په 

او د  همدارنه د رسول اهللا . هكله يو كتاب هم نه لوستل كيي
نورو پيغمبرانو د دعوت د تاريخ،  تجربو، مشكالتو، كاميابيو، او په 

انونو په هكله يو كتاب  ه چې يو مضمون بشري ولنو د هغوئ د احس
اصحابان چې تر انبياؤ وروسته  د رسول اهللا . هم نه لوستل كيي

غوره خلك دي، او  بشريت ته د دعوت د استاذانو نيوאل حيثيت لري، 
او  .د هغوئ د تاريخ او دعوت په هكله هم هي كتاب نه لوستل كيي

د اسالمي شريعت د  حتې چې د  فقهي مذاهبو د امامانو، او
جد اوجهد، او قربانيو په هكله هم كوم  ،تدوينوونكو علماؤ د تاريخ

   .كتاب په رسمي ول په تعلمي نصاب كې شامل نه دى
نو كاره خبره ده چې كه په نصاب كې د دعوت مضمون وجود ونه 
لري، نو دنصاب په فارغانو كې به د دعوت احساس له كومه ايه 

   .؟راشي
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ا خبره د هيرولو نه ده چې په اوسني وخت كې هم  ينې علماؤ البته  د
په فوق العاده ول اسالمي فكر، دعوت، او د ولنې اجتماعي پوهاوي 

خو دهغوئ فيصدي ائي  په هرو  .ته ير لوى لوى خدمتونه كي دي
   .لسو، شلو زورو كې يو وي

 

  :د امامت لپاره  دنااهليت ستونزه - ب
جدو كې داسې خلك هم په امامت ومارل شوي چې زمون په اكثره مسا

په ريتنې معنى دامامت استعداد او اهليت نه لري، نه كافي شرعي 
علم لري، نه په قرآن او حديث پوهيي، او نه وركې د بالغ او بيان 

ينې ئې په موروثى ول امامان شوي دي، او ينې . صالحيت شته
 ېني مادي ى، پرته نورو ئې د امامت منصب دو لپاره اشغال ك

  . لدې چې د امامت او دعوت حق ادا كي
دخلكو صالح او مراهي ورته دومره  اهميت نه لري، لكه ومره چې 
ورته  دزكاتونو، صدقاتو، سرسايو، عشرونو، دقربان د پوستكو، او 

دغه ول امامان نه يوازې دا چې په خپله . شكرانو اخيستل اهميت لري
بلكه  نور علماء او داعيان هم په خپل  ،ه نه تر سره كوېد دعوت وظيف

عام خلك او جاهالن د  ،مسجد او كلي كې د دعوت لپاره نه پريدي
مخلصو دعوترو په خالف راپاروي، او په دعوترو پوري ول ول 

دغو امامانو ته د كلي دخلكو عرف او عادت، . تورونه او تهمتونه تي
كه چې  د كلي .  ر احكامو ير اهميت لريرواج او عنعنې د شريعت ت

د رواجونو پالل ئې د وظيفي د دوام ضمانت وركوي، خو د شريعت 
دهغو احكامو بيانول چې دخلكو له رواجونو سره اختالف لري ائې 

دغه ول ماليان نه يوازې دا چې  . دده د شل كيدلو سبب شي
بلكه  په خپلو  ،يدمعاصرو فكري فتنو، او ارتدادونو مقابله نشي كول

خرافي عقايدو، او غير شرعي اعمالو د دين  د بدنامولو، او د دين 
   .دمنانو ته  دوسلې د په الس وركولو سبب هم ري
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اسالمي حكومت بايد دغه ول حرفوي امامان د امامت له عظيم او 
خطرناك منصب  خه  ليري او په اى ئې اهل، او د دين په روح خبر، 

   .مامت لپاره واكېعالمان د ا
ددي لپاره چې مساجد مو په ريتني ول د اسالمي علومود  زده كې  

او  ،په مراكزو  او د فكرې جي د مقاومت په سنرونو بدل شوي وي
په امامانو او خطيبانو كې قيادي صالحيتونه، او د فكري او عقائدي 

نظام  بايد اسالمي  ،فتنو د مخنيوي لياقت  او استعداد پيدا شوي وي
د امامانو او خطيبانو د روزلو لپاره هم د داسې مسلكي روزنې 
فرصتونه رامنته كي لكه د مفتيانو، قاضيانو، او معلمينو د روزنې 

   .لپاره چې رامنته  شوي دي
دغه فرصتونه ائې د پوهنتون په چوكا كې د دعوت او امامت د 

يوه خاصه عالي  او يا ددې كار لپاره. فاكولتې په شكل كې وي
اكامي او يا په كوم بل نامه علمي روزنيز مراكز پرانستل  ،مدرسه

  . شي
تر هغه وخته . د امامت منصب په اصل كې دنبوت د منصب ميراث دى

مسلمانې  ،چې په دغه منصب اهل او با استعداده علماء اكل كيدل
چې كه . ولنې له هر ول اجتماعي او فكري انحراف خه په امن وې

امام به ل تر له پنه وخته په شپه او ور كې د ولنې د افرادو له هر 
ول حاالتو خه ان خبراوه،  او د شريعت په را كې به ئې د خلكو د 

عقيدوي، فقهي، او حتى اجتماعي مشكالتو د  حل د راويستلو فكري، اخالقي، 
  . هه كوله

وكتل شول، له خو له كومي ورې چې  دغه منصب ته په كم نظر 
چې  ،هماغې ورې د ملت او امام ترمن روحي رابطه كمزورې شوه

دغه كمزوري بيا د اسالم دمنانو په خپله ه وكاروله، او د ولنې د 
افرادو په افكارو او اذهانو ئې تاثير وك .  

فكر، اخالقو،  ،كه چيرې يو ل بيا مساجد د عبادت ترن د علم
او د دمنانو د  دسيسو او توطيو د شنولو اجتماعي اصالحي تفكر، 

او د زه سواندو علماؤ او دعوترو امامانو لخوا  ،مراكز وري
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وركې اسالم ته   هر اخيز دعوت شروع شي، وبه وينو چې نه د 
ولنې فكري قيادت د اسالم  دمنو اشخاصو او جهتونو له السه 

  . ووي، او بيرته د صالحو خلكو السته وري
ددې بحث په پاى كې ويلى شو چې فكري جه تر عسكري جې 
. يره خطرناكه، او آثار ئې د عسكري جې تر آثارو ير دوامداره دي

همدارنه د فكري جي مقابله هم د عسكري جې تر مقابلې يره 
رانه ده، او ير صبر او خورا پراخ او هر اخيرز تخطيط او تنظيم ته 

  . ضرورت لري
عسكري جه كې دكوم ملت پاتې راتلل دهغه ملت د دائمي له په 

خو كه چيرې كوم ملت په فكري جه . منه تللو په معنى نشي كيدى
فكر، عقيدې، اخالقو، ملي  ،كې ماتې وخوري، او له خپل دين

ارزتونو، او تاريخ خه دفاع ونشي كولي، نو دا په حقيقت كې د 
په معنى ده، چې خطرناك عواقب دغه ملت دمعنوي او فكري مينې 

د فكري جې په اه دغه و خبرې له يره وخته زما په ذهن كې . لري
دزه سواندو مخلصو بچيانو په مخكې   ،وې چې دا دى دخپل ملت

مې كيودې،  هيله ده چې  هغوئ مې دغې خطرناكې جې ته 
   .متوجه كي، او خپل مسؤليت مې تر يوه حده رفع كي وي
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   پردي معيارونه
 

 د مسمانانو د بيرته پاتې اصلي عوامل
 

له  پداسې حال كې چې مسلمان دهغه حق دين منونكي دي چې اهللا 

آل  ml  k   j  i  hm    l  هغه پرته بل دين نه مني

md  c    b  a  `  _    h  g  f  e  ١٩: عمران

   l  k  j  il ٨٥: آل عمران 

او پداسې حال كې چې مسلمان هيوادونه د ودانې ن په من كې   
موقعيت لري چې په سياسي، اقتصادي، او ستراتيژىك لحاظ له ير 
اهميت خه برخمن دي، او پداسې حال كې چې مسلمانان  د شمير په 

ئل ئې هم ه كيي، خو بيا او د ژوند وسا ،لحاظ ور په ور زياتيي
هم مسلمان هيوادونه د تيرو پنو سوو كلونو راهيسې كله د يوه  
يرغلر او كيالر هيواد او كله دبل ترسلط او يا تهديد الندې وخت 
تيروي، او مسلمانان د ن په ولسونو كې په وروسته پاتې ولسونو كې 

  . شميرل كيي
ري چې تر ولو اصلې او لوى دغه بد حالت ير اسباب او عوامل  ل

عامل يې د مسلمانانو د خپل دين په مزاج او غوتنه ان نه پوهول 
   .دي

په هغه وخت كې چې مسلمانان دخپل دين په مزاج او غوتنو 
فكر په را كې  )خپل(پوهيدل، اود ن او انسانيت چاروته  ئې د 

ل،  او د خپل كتل،   سم او ناسم كارونه ئې په خپلو معيارونو معلومو
ان لپاره ئې اهداف او د پرمخت الره په خپله اكله،  په هغه وخت 

له هسپانيې نيولې .  كې مسلمانان تر ولو غتلي او پياوي خلك ول
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او د نورې ن خلكو به كو كاوه . تر چين پورې د دوئ بيرغ رپيده
  . چې لدوئ خه دين او يا تمدن زده كي

لو عواملو په نتيجه كې د مسلمانانو اجتماعي خو كله چې د بيال بي
تفكر بدل شو، خپل معيارونه او تالره ئې پريوده، او د نورو 

.  نتائج هم معكوس راووتل.  معيارونه او تالرې ئې خپلې كې
قيادت او سيادت د مسلمانانو له السه ال، او كرار كرار مسلمان 

او . تر واكمن الندې راغلل هيوادونه او ولسونه يو په بل پسى د پرديو
دغې پرد واكمن په مختلفو الرو او پلمو مسلمانان له خپلې ارادې، 

چې . آزاد، دين، تمدن، ژبو، تاريخ، او فرهن خه محروم كل
ددغه  محروميت ژوندي مثالونه د مسلمانانو د سياسي، اجتماعي، 

يلو رونو پوي، تقنيني، علمي، فرهني او اقتصادي ژوند په بيالب
  : كې په الندې ول وينو

 

  :د حاكميت ر  – ١
دولسونو او  هيوادونو سياسي او ولنيزې چارې په داخل كى او له  

نورې ن سره بين المللى دوه اخيز روابط دهر هيواد د حاكمانو او 
د همدغه اهميت له امله د حاكم . حاكم نظام له لوري پرمخ بيول كيي

 اكل په اسالم كې شرعي او عقيدوي او د حاكميت د واليرن
او اسالمي شريعت د حاكم د اكلو لپاره د داسې الرو چارو . موضوع ده

د خپلولو امر كى چې په نتيجه كې ئې صالح حاكم او عادل حاكميت 
اكلو او ليرې (د اسالم فقهاؤ دحاكم د تعين او عزل . رامن ته شې

داسې معيارونه او قيود وضع كي  لپاره د شريعيت په را كې )كولو
حاكميت  په ر كې له ولنيز اضطراب چې په عملي كولوئې اسالمي ولنه د 

  . خه د تل لپاره په امان پاتې كيي
په اسالم كې د حاكم له اساسي او مهمو مسؤليتونو خه د اسالمي 
شريعت نافذول، له هيواد او دين خه  دفاع كول، دوو د  فردي او 

او په نيواله توه دمسلمانانو له حقوقو خه  ،جتماعي حقوقو تامينا
دا چې ددغه ول حاكم په شتون كې دنيوالو كفري هيوادونو . دفاع ده
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اهداف په اسالمي ن كې نه پوره كيدل، نو ئې په مختلفو الرو چارو 
په اسالمي ن كې د حاكم او حاكميت لپاره نوي معيارونه  په 

چې په نتيجه كې ئې داسې نظامونه او حاكمان په .  وروتپلمسلمانانو 
اسالمي  ن مسلط شول چې  د نيوالو كفري هيوادونو و ته  

چې دغه ول . دخپلو هيوادونو او ولسونو پر و ترجيح وركوي
  : حاكمان په الندې ولونو كې ليدالى شو

 

   :شاهي حكومتونه  -الف
تطبيق كى ائي تر ديموكراتيكو شاهي حكومتونه كه اسالمي نظام 

حكومتونوغوره وي كه چې دهرحاكم په مينه به په هيوادونو كې 
خو اوس چې كوم شاهې نظامونه په ينو . نوي نوي اضطرابونه نه راي

اسالمي هيوادونو كې حاكم دي ول د استعمارى هيوادنو لخوا په 
د او له همدې امله تل كو كوي چې . خلكو تپل شوي دي

استعماري هيوادونو  د مصالحو په تامين هغوئ له انه راضي 
كه ه هم چې  . تر و د ير وخت لپاره په قدرت كې پاتې شي. وساتي

  .  دا كار ورته د استبداد، ظلم، او اسالم دمن په قيمت تمام شي
بله دا چې  په دغه ول شاهي كورنيو كې واك په موروثى شكل له يوه 

او دې ته نه كتل كيي چې آيا په . اتوماتيك ول ليديخه بل ته په 
راتلونكي حاكم كې د صالح او اهل حاكم وتيا شته او كه نه؟ ير لې 
خو داسې هم پييي چې استعماري هيوادونه په  شاهي كورن كې 

تر و په پوره  .  تر ولو يو بى كفايته او نا اهله  شخص انتخاب كي
او په ول . اد او ولس ې له پامه وغورويبې پرواي دخپل دهيو

  . حماقت د پرديو په اشارو وچليي
غربيانو . د نن شاهي نظامونه د مسلمانانو لخوا  ندي رامنته  شوي

دغه حكام خپل هيوادونه او ولسونه د زور او اجبار له .حاكم كي دي
ه او كه وك ددغ. الري په هغو طريقو چلوي چې غربيانو ورته اكلي

ول مفسدو حاكمانو پر خالف د اعتراض غ پورته كي په يرې بې 
دغرب دبشري حقوقو . او وژل كيي ،رحم وهل، تل، شل
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حاكمانو له ظلم او استبداده !  ؟مترقي(سازمانونه  هم ددغه ول 
او . او هم دغه ول چارې په بيال بيلو نومونو ستايي. سترې پوي

  . دفاع ورخه كوي
كورنيو غي او وليعهدان اكثره د غرب له تعليمي مؤسساتو د شاهى 

او فكري معيارونه ئې هم دغربيانو په . او پوهنتونونو فارغ شوي وي
له خپلو ولسونو خه دومره  پردي شوي وي چې د ژوندپه هر . ير وي

دخپل دين او قوم . ه كې دخپلو هيوادونو له خلكو مختلف وي
ي ارزتونو په مقابل كې هي اهميت اخالقي ارزتونه ورته دغرب

  . نلري
 

  :كودتائي حكومتونه :ب
دوهم ول حكومتونه په اسالمي ن كې هغه كودتايي  حكومتونه دي 
چې د پرديو لخوا د روزل شويو او پالل شويو متنفذو خلكو او جهتونو 

ددغه  ول حكومتونو تر شا استعماري .  په الس رامنته  شوي دي
لكه نه چې د پرديو . پوي او سياسي لحاظ وال ويهيوادونه په 

لخوا رامنته شوي وي هماغه  ول د پرديو لپاره  په خپلو خلكو او 
دغه حكومتونه دخپل حاكميت د بقا لپاره . هيوادونو حكومت هم كوي

داسې نظامونه او قوانين جووي چې په هر حالت او شكل كې د دوئ 
دې ته هي پام نه كوي چې دغه ول . دحاكميت استمرار تامين كي

اخالقو، ملي ارزتونو، مدني ژوند  ،نظامونه او قوانين دخلكو له دين
دغه  ول كودتايي . او نورو طبيعي غوتنو سره سمون لري او كه نه

نظامونه تر هره  دمخه له ولو هغو خلكو  زندانونه كوي چې دخپل 
وه ملي پاون سره مخ شي او كه كله له ي. زوאل خطرورخه احساسوي

او كه په دې . نو بيا دوسلي او واك  بى دريغه استعمال ته مخه اوي
او هر ه . هم چاره ونشي نوبيا پردي پوونه خپل هيواد ته راوبولي

اسالمي ن په شلمه ميالدي پيى كى . دهغوى په اختيار كې وركوي
داهره كه . كييله دغه  ول  حكومتونو يره يدلې اوال تر اوسه 
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پييى چې په اسالمي ن كې د حاكميت  اوحكومت  معيارونه 
  . پردي دي

 

  :پوي حكومتونه :ج
په اوسن  اسالمي ن كې ير له  داسې پييي چې كله هم ملكي 

حكومتونه  د استعماري  )جمهورى(او يا د غربيانو په اصطالح 
شي،   د خطرناكو فيصلو حكومتونو د مصالحو په تامين كې پاتې را

له كولو خه عاجزشي، او دا ويره ورته پيدا شي چې كيداى شي واك 
او د دغه ول حالت د راتللو  ،د اسالمي او ملي واكونو الس ته ورشي

په صورت كې به دهغوئ ول كيالكي مصالح په خطر كې ولويي،  
كي چې  نو هماغه وي چې بيا د پوي كودتا انو لپاره الره هواره

دكودتا په نتيجه كې   پوي حكومت  رامينته كيي چې  دغه  
پوي واكمن بيا ول هغه قوانين او نظام له منه وي چې كيداى شي 

استعماري . تر يو حده به اسالمي او ملي مصالح وركې خوندي وو
قوتونه دغه ول پوي حكومتونو ته وظيفه وركوي چې د خپل ولس په 

او خپلو خلكو ته چې داستعمار او غالم مخالفت  .خالف وجنيي
كوي، پردي،  د هيواد او سولې دمنان ووايي، او استعماري 
يرغلرو او مداخله رو هيوادونو ته د دوستانو لقب وركي،  او له 

تونونو په نامه د ) ستراتيژيكو(او  )امنيت( )دوست(هغوئ سره  د 
دهغو  آزادي غوتونكو چې  او. غالم او ذلت معاهدې امضاء كي

په هيواد كې د دغه ول پوي واكمنو مخالفت كوي،  دله  منه ولو 
  . كو كيي

دغه ول پوي واكمن د هيواد ولى ملكي ادارې، پو، د اقتصاد 
ملي منابع،  او هر ه د پرديو په غالمي كې دخپلې بقا پخاطر 

  .  ياو ولس ته له حساب وركولو ان لو. استعمالوي
اكثره  دغه ول پوي حكومتونه په هغو هيوادونو كې رامنته كيي 

او اسالمي اوجهادي . چې هلته ولسونه په اسالمي  روحيه  عيار وي
دغه شومه تجربه  و و . حركتونه واك ته د رسيدلو په درشل كې وي
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له په تيرو تقريباً سلو كلونو كې په اسالمي هيوادونو كې تكرار شوې 
  . هد
 

  :جمهوري او انتخابي حكومتونه  :د

جمهوري او انتخابي حكومتونه كه ه هم په سطحي نظر تر استبدادي 
شاه، كودتايي او پوي حكومتونو ه كاري،  خو په حقيقت دغه 

او منفي آثار ئې تر ولو دوامداره .  ول حكومتونه تر ولو خطرناك دي
ربي يموكراس، غربي او دا كه چې دغه حكومتونه د غ.  وي

جمهوري اصولو، او غربي سياسي ارزتونو په بنا را منته كيي، 
او سياسي اصولو او  ،چې د اسالمي ن له ديني، ملي، خالقي

  : ارزتونو سره په كر كې دي،  چې په الندې ول يې ليدالى شو
دغربــى يموكراســ پــر بنســ وال انتخابــات انســانانو تــه دعلــم،    .١

دينــدار او امانتــدار پـه معيــار نــه ــوري، بلكــه   ،عقــلتجربـې،  
ــوه ســتره ــوري     ــه ي ــه  پ ــو وــو ت ــه   . ول ــه ول د حــاكم پ د مثاــل پ

انتخاب او د قانون په تصويب كې د سـترعالم او قـانون پـوه درايـې      
او د داسې يو شخص درايې ترمن  چې كثافات ولوي او تشنابونه 

بـارت د يـو شـيخ الحـديث يـا      يـا پـه بـل ع   . پاكوي هي تفاوت نشته
مفتي اعظم او ديوه داسې چا درايې تـرمن هـي تفـاوت نشـته چـې      
په ملي سطحه پـه  خيانـت، غـدار، او هـر ول بـداخالق پيژنـدل       

دواه يوازي يوه يـوه رايـې اسـتعمالولى شـي، پرتـه لـدې       . شوې وي
چــې دې خبــرې تــه وكتــل شــي چــې عــالم او مفتــي اعظــم يــا قاضــي   

ــوه بــد اخالقــه او     القضــاة دهيوا ــر ي ــه تشــخيص كــې ت ددمصــالحو پ
  . فاسد  انسان ومره غوره دى

د غربي يموكراس پر  بنس وال انتخابات د هيواد هر وي تـه   .٢
.  دا حق وركوي چې د رياست او يا بلي وظيفـى لپـاره  كانديـد شـي    

يـا پـه بـل عبـارت     . كه ه هـم چـې هغـه د هـري عقيـدې لرونكـى وي      
لحو كانديـدانو پـر  مـخ د كانديديـدلو دروازه     لكه نه چـې د صـا  

خالصه ده، همدا ول د فاسدو او مفسدو پر مـخ هـم دكانديديـدلو    
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بلكــه پــه اوســن اســالمي نــ كــې تقريبــاً نــوى  . دروازه خالصــه ده
فيصده د مصلحو خلكو پر مخ د كانديديدلو دروازى تلې دي، او 

ونـه لـول شـوي، او    هم پر اسالمي احزابو پـه بـيال بيلـو بهـانو بنديز    
يـر لـې داسـې هـم     .  كار كوونكي ئې له فعاليـت خـه منـع كيـي    

پي شوي چې اسالمي جهتونه او احزاب په انتخابـاتو كـې بريـالي    
شوي خو وروسته بيا دهغوئ حكومتونه دپو او يا كودتاه انو لـه  
الرې له واكه ليـرې  شـوي،  او پـه مسـؤلينو ئـې زندانونـه ك شـوي        

  . دي
ــى .٣ ــلې روا او     دغربـ ــه فيصـ ــ  وال حكومتونـ ــر بنسـ يموكراســـ پـ

ناروا، يـا صـالح او فسـاد تـه پـه كتلـو سـره نـه كـوي، بلكـه هلتـه  د            
هره چـې اكثريـت خـو كـل هماغـه       ،اكثريت رايې ته كتل كيي

د دين له احكامو سـره سـل    روا او صالح ده، كه ه هم چې د اهللا 
اكثريت رايه  وركي چې د مثال په ول كه . فيصده مخالف هم وي

يو نارينه لـه بـل نارينـه سـره،  يـا دوه ـې يـوه لـه بلـې سـره نكـاح            
دې جائــز شـي، او يـا دا چـې ـه دې      ) سـود (كولى شي، يا دا چې 

شـريعت   خپل خاوند ته طالق وركى شي، او هم يـا دا چـې داهللا    
تــه دې د ژونــد او دولــت پــه چــارو كــې ــاى نــه وي، دا هرــه قــانون  

  . كيي،  او دهغه مطابق فيصله كيي ل
په بل  عبارت داسي ويالى شو چې غربي يموكراسي دا نه مني چې 

له خوا وي، بلكه هغه تشريع او تقنين  قانون او شريعت دې داهللا 
روا كول او ناروا كول د انسان حق ي،  او دحق او . خپل حق ي

  . ناحق لپاره معياورنه هم په خپله اكي
ې او مشاهدې دا ثابته كې چې په اسالمي ن كـې ـول هغـه    تجرب .٤

حكومتونه چـې انتـه  جمهـوري يـا يموكراتيـك حكومتونـه وايـې        
او په خپلو ولسونو ئې غربـي نظامونـه او   . دغرب  په ليكه روان دي
او هم لـه دغـو وراد شـويو قوانينـو خـه د      . قوانين تحميل كي دي

د دين په خـالف ئــې علنـي     هللا زور او زندان په م دفاع كوي، دا
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 ــې كــوي چــې د هيــواد پــه هــيې، او مسلســلې هه اعــالن كــــج
قانون كې هي اسالمي ماده پاتې نشي،  او كه پاتې هم شي دهغـې  
د عملــي كيــدلو پــه مــخ كــې دومــره شــرايط او نــور قــانوني خنونــه   

ددغـه  .  راوالكي چـې دهغـې مـادې د شـتون افاديـت ورخـتم كـي       
ري او يموكراتيكـو حكومتونـو حكـام تـل دا هـه كـوي       ول جمهو

پـه  دې الره  . چې رنه غربي فرهن په خپلـو خلكـو مسـلط كـي    
كې د وينو بهولو ته هم تيار دي، دا هره د خپلو ولسونو په خـالف  
په داسې حال كې كوي چـې انتـه ملـي او ولسـواكه حكومتونـه هـم       

هيــواد د ملــي او  وايــې، خــو كــه دولــس اكثريــت ورخــه  د ديــن او  
       ي نـو بيـا د ارتجـاع، بنسـتونو د ساتني مطالبـه وكـمعنوي ارز

  . په نوم پل كيي. ..پالنې او
په لنه ويالى   شو چې په اسالمي ن كې دا هر ۀ كه كيي چې  
مسلمانان د حاكميت په ر كې دخپلو معيارونو له لرلو خه محروم 

  . يو په ميعار او تله تلل كيياو هر  ه ئې د پرد. كاى شوي دي
  
 :د تعليم ر  - ۲ 

هر هغه . دولسونو دترق او زوאل راز په تعليم او تربيه كې نغتى دى
هغه په  ،ولس چې د تعليم او تربيې په ر كې تر نورو مخكې وي

او هر كله چې تعليم او . مادي پرمخت كې هم تر نورو مخكې وي
و،  نظرياتو، او اجتماعي فرهن سره تربيه د ولس له عقائدو، افكار

همغې وي نو بيا ئې ولسونه په منلو او خپلولو كې هي مشكل او 
د حاالتو . او په يره بيه اوپه پراخه  پيمانه  خپريي. حساسيت نه ي

چې په هر پاو . او شرائطو د بدلون په نظر كې نيولو سره وده هم كوي
  . يت د ارتقا سبب ريهيواد، او سياسي  حاكم ،كې د  ولس

خو كه چيرته تعليم او تربيه د هيواد دخلكو د دين، اخالقو، سياسي او 
اجتماعي فرهن ترجمانه  نه وي،  بلكه د بل چا لخوا او د بل چا د 
اهدافو د تر سره كولو لپاره دبل قوم او دين په سياسي، فكري، او 

دجبر په صورت كې اجتماعي بنسونو واله وي، او په مسلمانې ولنې 
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او ددغه ول تعليمي نصاب او نظام په نيتجه كې را . ورتپل شوې وي
لوى شوي نسل عمالً دا ثابته كې هم وي چې د خپل دين او عقايدو په 

دا . هكله نه يوازي بى اعتنا دي، بلكه كاره دمني هم ورسره كوي
ماري ئې هم ثابته كې وي چې دخپل هيواد او ولس پرو د بل استع

له خپل تاريخ خه كركه لري، خو د غرب . هيواد و ته ترجيح وركوي
او خپل خلك په زوره د كفري هيوادونو غالم ته ا . په تاريخ وياي

نو بيا به طبيعي وي چې دولس  د فكراو فرهن ساتونكي  . باسي
ددغه ول واردو شويو او پرديو نصابونو او نظامونو په خالف راپورته 

  . شي
كيداى شي ينې خلك داسې فكر وكې چې اوسنيو حاكمو نظامونو 
كه غربي وله تعليمي نظام او نصاب خپل كى چې په مادي ر 

او د غرب دتعليم او كنالوژ له تجربې خه  . كې پرمخت وكي
خو پدې هكله الندې . دا خبره تر يره حده معقوله ده. استفاده وكي

  . و ديدوه مهمې خبرې ديادولو 
مون كه ضرورت لرو نو هغه دغرب علومـو او تخنيـك تـه دى، نـه د      .١

خـو پـه   .  اخالقو، نظرياتو، دين او دژوند فلسـفې تـه   ،غرب فرهن
اســالمي نــ كــې وينــو چــې د تعلــيم او تربيــې وزارتونــه د غــرب د   

او پـه  . علومو له خپلولو دهغه د فرهن خپلولو تـه  يـر ليوالـه دي   
كـه دغـه   . په لس ونـه ميليونـه الـره مصـرفوي     دې ر كې هر كال

درانه مصارف د غربي فرهن او اخالقو د ترويج په اى د علومـو  
پــه تــرويج، دالبراتوارونــو پــه رامنتــه  كولــو، او د تعليمــي ســامان    
آالتو او وسائلو په اخستلو مصـرفيدالى، نـو پايلـه بـه ئـې تـر اوسـنې        

  . حالت يره غوره وه
ــو چـــې د    .٢ ــه دا ومنـ ــاب خپلـــول د     كـ ــي نظـــام او نصـ ــرب د تعليمـ غـ

پرمخت سبب ري، او د پرمخت په صـورت كـې بـه هيوادونـه     
آزاد، او ولسونه دخپلې ارادي خاوندان شي، خو دا هم په عمل كـې  

صـنعتى معيـار تـه         . ي:نه ليدل كي ـه لـو يـر اسـالمي هيوادونـه
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ورسيدل، ې درنې وسلې او پـوي تجهيـزات ئـې هـم جـول كـل،       
     ـتنېخو بيا ئې هم نـه هيـواد ونـو ري  ،ك ينو ئې اتوم بم هم جو

له . آزادي و ليدله،  او نه ئې خلك دخپلې ملي ارادې خاوندان شول
او دا  . هــر ــه ســره د اســتعماري هيوادونوپــه خــدمت كــې پــاتې دي  

لدې املـه چـې تعليمـي نصـاب ئـې خپلـو لوسـتونكو تـه د آزاد او         
  . پيغام نه لريخپلې سياسي او ملي ازادې 

د اسالمي ن دتعليم وزارتونو په تعليمي نصاب كې د تعليم معيار 
يوازې دومره ايى چې لوستونكي ئې يوازې حكومتي ماموريت 

دا چې تعليمي معيارونه دې دومره لووي . ورباندې وكولى شي او بس
چې په لوستونكي كې ئې ابتكاري صالحيتونه پيداكي،  او علم دې 

همدا سبب دى چې . ې خه عمل ته واوي ير لليدل كييله نظري
سره له دې چې په اسالمي ن كې په ميليونونو وانان په مكتبونو او 
پوهنتونو كې  عصري علوم لكه كيميا، فزيك، رياضى، بيالوژي، 
جيولوژي، او نورعلوم زده كوي، خو تقريباً يوازې يوفيصد ئې په دغو 

او له پاتې نورو خه ئې زده كي . راويعلومو كې د عمل ر ته 
  . نظريات هم بيرته هير شي

كه په شلمه پي كې په اسالمي ن كې دعصري تعليم بهير ته  
وورو نو وينو چې ومره چې دعصري تعليم  لمن خوره شوې په 

معنويت، اسالمي   ،هماغه اندازه ددغه ول تعليم  لرونكي له دين
دا سمه ده چې دعصري . هم ليرې شوي  دياخالقو او تهذيب خه  

تعليم  په درلودونكو كې هم د اسالمي فكر ينې ستر ستر پوهان 
خو هغوئ دعصري تعليم د پانې او محتوى دخپلولو . رامنته شوي

په نيتجه كې نه،  بلكه له دغه نصاب او نظام خه دباندې په بل 
ه د تاثر په نتيجه كې رامنته اوسيدو، اوله مسلمانو مفكرينو خچاپيريال كې د 

  . شوي دي
كه په شلمه پي كې د اسالمي ن سياسي  او تحريكي بهيرته 

او يا الحاد ته مائل  )الدينه(وورو، نو بيا هم وينوچې ول سيكولر
احزاب او دهغوئ پلويان ول دهمدغه عصري تعليم دمحيط  )چپي(
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هم ولو مسلمانانو  او دا. چې له ديني روح خه  تش دى  زينده دي
وليدل چې اسالمي ن ددغو احزابو او دهغو له حاكميتونو ومره  

دهمدغه بې معنويته عصري زده كې خاوندانو په اسالمي . وكيده
ن كې په لكونو مسلمانان په منن آسيا، افغانستان، عربي او 

بند فريقايي هيوادونو كې پدې خاطر ووژل،  او يا يې په زندانونو كې 
كل چې هغوئ د معاصر جاهليت وارد شوي قوانين او نظامونه  نه 

او دخپلو اسالمي او ملي نواميسو او ارزتونو په ساتلو ئې . منل
او له هغو خه د دفاع په الره كې هر ول قربانيو ته . ينار كاوه
  . حاضريدل

نو كه په يوه ژور نظر د اسالمي ن تعليمي بهير ته وورو نو وبه وي
چې د تعليم په ر كې هر ه دغرب له لوري په يزاين شوې طرحه 

او نتائج ئې هم په هماغه به كې رارنديي چې غرب ئې . روان دي
دغه ول تعليمي انحراف له مسلمانو پوهانو او نظامونو خه . غواي

خو دا چې په . يو هر اخيز سنجول شوى او انقالبي عالج غواي
شوي پردي پالونكي حاكميتونه ددغه ول جزرى  اسالمي ن تپل

عالج په مخ كې خن واقع كيي نو طبيعى ده چې لومى بايد د امت 
ريتيني او مجاهد بچيان ددغه خن د له منه ولو لپاره راپورته 

شي،  كه ه هم چې دغه كار به ديوى عبوري مرحلې لپاره په اسالمي  
ه  اضطراب رامن ي چې د تدبير، ثبات او هيوادونو كې يوته ك

  . استقامت په نتيجه كې به په  خپله له منه ي
 

   :د تقنين او نظام ر
وجايب  او  ،نظام او قوانين هغه ه دي چې د ولنو او فرادو حقوق

   .او په ولنو كې د فساد  او اضطراب مخه نيسي. مسؤليتونه تعينوي
فرهن،  ،د ولنې د دين خو د نظام جوول او دقوانينو تصويب بايد

اجتماعي، اقتصادي، تاريخي  ،اخالقي او معنوي ارزونو، سياسي
او طبيعي واقعيتونو او حقائقو په را كې او د ولنى درواني كيفيت په 
نظر كې نيولو سره تر سره شي، تر و داسي نشې چې غوتنې او 
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ول رامن ول وي  او نظامونه او قوانين بل ته شي، چې ضرورتونه يو
پدې حالت به بيا د ولنې او قوانينو تر من جه او كشمكش يوه 

له يوې خوا به خلك دخپلو ديني، اخالقي، . طبيعي نتيجه وي
اجتماعي، سياسي او نورو ارزتونو د خوندي پاتې كيدلو لپاره 
مبارزه كوي، او له بلې خوا به نظام له خلكو خه د قوانينو د تطبيق او 

  . وتنې په الر كې له زوره كار اخليرعايت دغ
كه د پورتني فطري او طبيعي فارمول په را كې د اسالمي ن اوسني 
وضعيت ته وورو، نو وينو چې تقريبا په وله اسالمي ن كې 
دولسونو او نظامونو ترمن له تيرې يوې پي راهيسې ترخه او نه 

ه مسلمان ددې جې يوطرف هغ. تماميدونكې جه روانه ده
ولسونه، اسالمي تحريكونه او نهضتونه دي چې انسانان د اهللا بنده 

دقانون پلي كيدل د ول بشريت  ان ې او د هغوئ لپاره د اهللا 
پيداكي، او  هغوئ وايې چې انسانان اهللا.  دسعادت مصدر ي

د دوئ په غوتنو، ضرورتونو، او استعدادونو تر هر چا  هماغه اهللا 
نو طبيعي خبره ده چې دهغه له لوري راليل شوي قانون . ه دىه پو

دې د بشريت دچارو تر ولو ه تنظيموونكى او سمبالوونكى وي، چې 
دهغه د تطبيق لپاره مسلمان ولسونه او اسالمي نهضتونه دخپل 

  . پايت او يا له منه تللو په جه اخته دي
ا هغه جابر او سيكولر او ي ،دجې بل لورى بيا هغه مستبد نظامونه

نظامونه دي چې دين اود مسلمانو ولنو غوتنو ته په هي اهميت 
مستبدو نظامونو د غرب او غربي استعماري قوتونو د . قائل ندي

برالسي او د اسالمي قوانينو د له منه ولو لپاره داسې قوانين  
نه رامنته كي چې د ولنې د فطري او طبيعي غوتنو سره هي اخ 

خو په عين وخت كې په خپل ول قوت او فشار سره په مسلمانو . لوي
ولسونو دخپلو نظامونو حاكميت او دخپلو وضعي قوانينو تطبيق ته 

چې پدې الره كې د لكونو او يا ميليونونو مسلمانانو او . دوام وركوي
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آزدي غوونكو دوژلو لپاره هم د هماغو قوانينو لمنه نيسي چې دوئ  
   .جو كي دي په خپله

د مسلمانې ن دهيوادونو تقريباً ول اساسي، حقوقي، مدني، 
 جنايې، اقتصادي او نور قوانين له تيرې يوې يا يوې نيمې پي
راهيسې په غربي بنسونو وال دي، چې د غربي هيوادونو داستعماري 

  . هو په نتيجه كې رامنته شوي دي
ول ملي او بين المللي تصاميم  د اسالمي ن په هيوادونو كې تقريباً

او فيصلې  دهغو قوانينو او تونونو په را كې تر سره كيي چې دغرب 
د قوانينو په ر كې . دمصالحو دخوندي ساتلو لپاره  وضع شوي دي

نه يوازې دا چې په سيمه ايزه توه په هيوادونو كې غربي وله قوانين 
متونه په ينه دهغو نيوالو نافذ دي، بلكه  د اسالمي هيوادونو حكو

او د بشري حقوقو او د ملرو ملتو لخوا دجوو شويو قوانينو منلو ته 
هم ژمن رولى شوي چې دهغو په وضع كې اصالً اسالمي شريعت او 
د اسالمي  ن غوتنو ته اى ندى وركل شوى، خو غربي 

ادارو هيوادونو، دملروملتو ادارې، د امنيت شورى، او نورو غربي 
خپلو دغو قوانينو ته داسې قداست وربلى دى چې د قرآن او شريعت 

  . قداست ئې په مقابل كې ورته هي اهميت نه لري
خو  ،دمثال په ول كه يو كار هرو دين حرام كى او يا الزم كى وي

چې د بشري حقوقو او يا نورو نيوالو قوانينو سره چې اصالً دغربيانو 
لو لپاره ليكل شوي مغايرت ولري هلته به هرو دمصالحو دخوندي كو

مرو د شريعت په پرتله دغو غربي قوانينو ته ترجيح وركول كيي، او 
او كه چيرې كوم هيواد د . دشرعي  قانون د تطبيق مخنيوى به كيي
نو بيا به له ول ول  ،شرعي قوانينو په پلي كولو اصرار وكي

و يا به په هغه هيواد كې د شرعي او بنديزنو سره مخ كيي ا ،تعزيراتو
. نظام د له منه ولو لپاره دسيسې او كودتا انى په كار اچول كيي

او يابه ئې هم په مقابل كې د داخلي جې لپاره ينې اقليتونه 
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دحقوقو دغوتلو په بهانه راپورته كوي او له هغو خه به د بين المللى 
  ..يمالت لپاره هر اخيزې هې په كار اچو

له دغه ول غير فطري او تپل شويو قوانينو او نظامونو خه د 
خالصون په الره كې له يرو اودو تكراري تجربو،  مسلسل زغم او 
صبر وروسته مسلمانو مفكرينو ته دا ثابته شوه چې د خالصون يوازې 

او هغه الره د مسلطو نظامونو په خالف د يو . يوه الره شته  او بس
و انقالبي پاون الره ده چې په نتيجه كې ئې بايد دغه د مسلح جهادي ا

پرديو په الس جو شوي نظامونه او دهغوئ لخوا نافذ شوي قوانين په 
او په اى ئې  پداسې حال كې اسالمي . يو مخيز ول له منه وال شي

قوانين نافذ شي چې له هغو ه ددفاع په خاطر په سياسي، فكري، 
ي رونو كې نه ستې كيدونكې هې په الر او علم ،اجتماعي پوي

  . واچول شي
 
 

  :پوي او امنيتي ر

دهر هيواد پوي او امنيتي واكونه ددې لپاره جويي چې دهغه 
هيواد د اوسيدونكو د ژوند لپاره  يوه امنه فضا تامين كي، 
دهيواد د جغرافيايي او معنوي سرحداتو ساتنه وكي، پر هيواد او 

ديرغل مخه ونيسي، او دضرورت په وخت كې دحق د اثبات ولس ئې 
لكه نه چې .  او له هغه خه د دفاع په الر كې په ميانه وجنيي

امنيتي واكونه دنده لري چې په هيواد كې دنافذو قوانينو تطبيق 
او داله امنيت د . تضمين كي، دهر ول ظلم او فساد مخه ونيسي

كي، او په ولنه كې د مفسدينو الې تامين لپاره مجرمين تعقيب 
او هم د ضرورت په وخت دپوي . ولوي، او له منه ئې يوسي

يو واكمن پو او . واكونو ترن د دمن په خالف وجنيي
 ،ويې او فعالې امينتي قواوې بايد ترهره  دمخه دخپل دين

ولس او فرهن په غوتنو ديو منظم اييالوژيك  ،عقيدې، هيواد
نظام او نصاب په وسيله وپوهول شي،  او ددغو غوتنو د تحقق په الره 
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تر و هغوئ خپل ان د معاش . د قربان وركولو په روحيه وروزل شي
بلكه تل . او وظيفې په بدل كې د اجير او نوكر په حيث ونه پيژني
او خپل . دسرندنې او قربان لپاره دمجاهد په صفت تيار وي

خه دويرې او له هغه خه  د مكافات او   مسؤليتونه له اهللا
خپل د اصحابو  د اسالم ستر پيغمبر.  مجازات په روحيه سرته رسوي

. كرامورضى اله عنهم پو په همدغه روحيه روزلى او سمبال كى ؤ
كه خو ئې وكولى شول چې په يره له موده كى دعربو له جزيرې  

او شرك غر ورول كي، د اودهغې له  شا او خوا سيمو خه د كفر 
استبدادي حاكميت ته  د پاى  )فارس(ن د يوې لويې امپراطورى 

  . كى كيدي
د اصحابانو او تابعينو په اسالمي  عقيدې سمبال لكر نه   د پيغمبر

يوازې دا چې په لده موده كې يو لوى واكمن دولت تاسيس ك چې 
راكش او اسپانيا پورې  حدود ئې  له چين او قوقاز خه نيولى تر م

بلكه  . دهند او مديترانى په سمندرونو ئې واك چليده. غزيدلي وو
دن لويو لويو دولتونو به كو كاوه چې دخپلي بقا لپاره د 

  . اسالمي  دولت حمايت حاصل كي
خو كه د نن ورې د اسالمي  ن  پوونوته وورو نو وبه وينو چې هر 

،  او د پرديو په معيارونو وال دي چې ه ئې دخپل ماضى پر خالف
  : مشخصات ئې په الندې ول بيانولى شو

دنن ورې د مسلمانو هيوادونو پوونـه پـه مجمـوع كـې لـه ديـن او        .١
پـه تربيـه او نصـاب كـې ئـې      . ديني ارزـتونو يـر لـرې سـاتل كيـي     

عقيده، آخرت، اسـالمي تـاريخ او د اسـالم پـوي تـاريخ هـي        ،دين
ــري  ــه لـ ــاى نـ ــه د    ه. ـ ــه او امنيتـــي واكونـ ــي چـــې پوونـ ــه كيـ ـ

تــر ــو دهغــوئ پــه   .پــه اصــولو وروزل شــي  )بــى دينــى(ســيكولريزم 
زونــوكې د اســالم لپــاره هــي ول مســؤليت او وفــاداري ــاى ونــه  
نيســي، او كومــه ور دخپــل مســتبد حــاكم د قومانــدې پــه ــاى        

   .شرعي اوامرو  او احكامو ته ترجيح  ورني
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ــ پو  .٢ ــوي   د اســـالمي نـ ــو د پـ ــتعماري هيوادونـ ــالً د اسـ ــه عمـ ونـ
كارپوهانو او استاذانو لخوا په غربي يا روسي نصاب او معيـارونو  

ــوو زده كــو لپــاره همــاغو     . روزل كيــي ــوي افســران د ل او بيــا پ
اســـتعماري  هيوادونـــو تـــه اســـتول كيـــي چـــې دهغـــوئ پـــه پـــوي   

 نـ و تري زده كي او د پوې وكئـې لـه    يوهنتونونو كې زده ك
هــم تــر ســره ) مغزشــوئې(هــر ول اســالمي افكــارو او انيرنــو خــه  

ير له  داسې پي شوي چې دغه ول پوى افسران بيـا پـه   .  شي
خپلو هيوادونو كې دهماغو استعماري هيوادونو پـه ـه پـه كودتـا     

انو الس پورې كي او خپل ملي او قانوني نظامونه د بل چا لپـاره   
ــه پــو     راپرــوي، چــې وروســ  ــه هــم پ ــو او امنيتــي واكون ته بيــا پ

 . سترو دهمدغو كودتاچيانو په قومانده چليي
  

د اســـالمي نـــ  دهيوادونـــو پوونـــه پـــه بـــيال بيلـــو تونونـــو او         .٣
قراردادونو پـه داسـې ول پـه غربـي هيوادونـو پـورې تـل شـوي چـې          

 ،وسـلى . دهغوئ له اجازې او مشورې پرته يو اقدام هم نشي كـوالى 
او لوژيســـتيكى وســـائل د داســــى    ،ى، يـــوي ســـامان آالت  طيـــار 

قراردادنـــو پـــه تـــر كـــې دهمـــاغو اســـتعماري هيـــوادو لخـــوا ورتـــه  
برابريي چې په  هي ول بايد له هغو خـه د اسـالم د دفـاع لپـاره     

  . كار وانه خستل شي
په اوسينو پوونوكې هغه افسران لوو رتبـو تـه رسـيدالى شـي چـې       .٤

ــن ا    ــې دي ــه مكمــل ول ئ ــه شــاكې وي   پ ــي ارزــتونو ت او د .  و دين
ــدلي وي   ــاد و ري ــو د اعتم ــا   . اســتعماري قوتون ــع او ارتق د ترفي

لپـــاره داســـې شـــرايط او معيارونـــه اكـــل شـــوي چـــې ددينـــي فكـــر 
كـه چيـرې يـو    . لرونكي افسران بايد هيكلـه پـه هغـو برابـر رانشـي     

يا نيم اى كوم مسلمان افسر د خپل پوي لياقت  او وظيفوي وت
له امله كومې لوې رتبې ته په رسيدلو بريالى هم شـي نـو  هغـه هـم     
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ــري ســاتل كيــي،          ــه موقــف خــه ل ــو پلمــو د قيــادت ل ــيال بيل ــه ب پ
 . بدناميي او يا د كودتا او يا كوم بل تور په جرم  اعداميي

  
اوسني د اسالمي ن عسكري واكونه ددې پر اى چې له هيواد  .٥

   خـــه دفـــاع وكـــ واكونـــه     او مقدســـاتو ي،  او هـــم ئـــې امنيتـــي
دمجرمينــو او مفســدينو مخــه  ونيســي، او د ــولنې صــالح خلــك د   
شــريرو او ظــالمو خلكــو لــه شــر خــه وژغــوري، پــه خپلــه دخپلــو         

دخپــل ملــت پــه خــالف د پرديــو پــه      . ولســونو پــه خــالف جنيــي   
زندانونـه   ،غوتنه عسـكري قـوت اسـتعمالوي، بمونـه پـرې اوروي     

.  پـل كـور او كلـي   پريـودلو تـه ئـې مجبـور وي       ترې كوي،  او دخ
ملـــــي غـــــدارانو او دفحشـــــا د . پـــــوليس دمجرمينـــــو، مفســـــدينو

خو په مقابل كـې  . خوروونكو ترن دريي او امنيت ئې تامينوي
مجاهـدين، ملـي مخـور، او اسـالمي       ،علمـاء  ،د ولنې صـالح خلـك  

. يوژني يـې،  او يـا ئـې دزنـدان تياروتـه غورـو       ،شخصيتونه  تي
همدغــــه واكونــــه  خلــــك دوســــلې او زور پــــه مــــ اســــالم تــــه لــــه 

د اســالم  مــدافع   ،مســلمان داعيــان .  راريــدلو خــه ايســاروي  
مجاهـدين نيسـي او پـه محـاربو كفـري هيوادنـو ئـې د ـو پيسـو پــه          

او دا هـر ـه كـه  كـوي چـې دوئ د بـل چـا پـه         . مقابل كې خرـوي 
ا د اهـدافولپاره روزل  الس، د بل چا په فكر، او نصـاب، او د بـل چـ   

   .شوي دي
 

ير لې وليدل شـول چـې د مسـلمانو هيوادونـو پويـان د دفـاع او        .٦
   نـ رو تـراى د پرديو  د يرغل په وخت كې  د يرغلمقاومت پر

او دهغـــوئ تـــر قومانـــدې النـــدې دخپـــل ملـــت پـــه خـــالف  . دريـــدلي
او د استعمار د پاتې كيـدو او د وام لپـاره ئـې دغالمـ     . جنيدلي

ه حالت كې هم قرباني وركې، چې ه مثال ئې په افغانستان كـې  پ
او دا دى اوس ئــې  بيــا  .د روســانو ترنــ دافغــاني پــو دريــدل ؤ 



 پردي معيارونه                                          فکري پوهنه

 
٨١ 

وينو چې د هماغه  پو او مليشو پاتې شـوني د امريكـايي پوونـو    
  . ترن دخپل ملت په خالف په جه اخته دي
او امنيتي ارانونو  پداسې حال كې چې د مسلمانو هيوادونو د پوونو

نو طبيعي به وي چې د مسلمانو ملتونو با احساسه  ،دغه حال وي
په دين او آزد مين وانان ديو مثبت بدلون په نيت  ددغه  ،غيرتي

ول پوونو او امنيتي ارانونو په خالف په وسلواله مبارزه الس پورې 
اره هغوئ د تحول لپ. كه ه هم چې يره به ورته درنه تماميي. كوى

پوونه،  پردي  )بى دينه(كه چې سيكولر . ائي بله الر ونه لري
پالونكي جنراالن، او د پرديو لخوا جو شوي حكومتونه او حاكمان ئې 

او نه ئې دخپلو استعماري بادارانو لخوا د  ،نه غو دىدعقل او منطق خبرې ته 
  . اوريدلو اجازه لري

 

  :  اعالمي ر
ې دعمومي پوهاوي او اجتماعي الرونې مسؤليت په اعالم په ولنه ك

پدې معنى چې اعالم بايد د ولنې د ولو طبقاتو او وو د . غاه لري
. خلك له حاالتو خه  باخبره وساتي. فكري ارتقا لپاره كار وكي

دديني، ملي، اجتماعي، او فرهني ارزتونود پالنې اوله هغو خه د 
ولنيز بنسونه او ادارې  خپلو مسؤليتونو ته  دفاع په الر كې افراد او 

فكري . د حكامو او چارواكو دكو وو مثبته ارنه وكي. متوجه كي
او هم د . او ادبي ابتكارونو ته د ولنې با استعداده وي وهوي

ولنې  د ترفيهي ذوق د پوره كولو لپاره داسې ادبي مواد رامن ته 
عواطف او احساسات د خير او لوو  كي چې د ولنې په افرادو كې

او ابتذאل  ،او د هر ول شر، ظلم. انساني اهدافو په لور پاند كي
   .خه دخلكو په زونو كى كركه د تل لپاره ژوند وساتي

په دې وخت كې اعالم دخپل تاريخ تر ولو پرمختللې مرحلې ته 
   .رسيدلى  چې عموماً په درى صنفونو ويشل كيي
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   :پي اعالمچا  :الف

اخبارونه  او داسې نور چې په پراخه  پيمانه،  ،مجلې ،لكه كتابونه
رنين شكل، او عصري يزاين چاپيي، او تقريباً د ولنې ولو لوستو 

خو دا چې نالوستي خلك مطبوعات نشي لوستلي د . خلكو ته رسيي
ته اعالم رامن) ليدلو(او تصويري د  )اوريدلو(هغوئ لپاره بيا صوتي د

   .شوى
   :صوتي اعالم  :ب

لكه رايو، فيتې، او دې ته ورته وسايل چې په اسان سره دهر چا او 
او . هرې كورن غو ته په هر اى كې خپل پيغام په آسانه ور رسوي

چې پدې ل كې رايو تر ولو مهمه  وسيله ده چې . په هغوئ تاثير كوي
و سمندر هراى ته پيغام د سمې، غرونو، دتو، نلونو، وچې ا

   .رسوي
  :اعالم )ليدلو(تصويري د   :ج

يالييوفون، سر، ويي، كمپيو تياتر،لكه تلويزون، سينما، سي، 
او نور چې په يره مؤثره توه او عالي كيفيت هره صحنه  په ژوندي 

   .او ليدونكي مستقيماً تر تاثير الندې راولي. ول دخلكو مخته دي
م ولونه يريي او كيفيت ئې پر مختللې كيي هر ومره چې د اعال

   .په هماغه  اندازه ئې د تاثير اونفوذ ساحه پراخيي
اوس په نيواله سطحه د هر ول اعالم واي او كنرول د بين المللى 

او په سيمه ايزه . صهيونيزم او استعماري دولتونو په الس كې دي
غوئ اعالم هم تر تاثير سطحه ئې تقربيا ول اسالمي  دولتونه او ده

د نيوאل صهيونيزم په تر ولو خطرناك كتاب . الندې راوستلى دى
چې د ولې ن د كنرولو لپاره د صهيوني   )يهودي پروتو كولونه(

   :كارپوهانو د نظرياتو او پالنونو مجموعه ده  راغلى چې
ه كه يوه نيمه جريد .په ن كې ول اعالم زمون په منولو كې دى((

هغه به .  چيرې آزده هم پاتې وي هغه دومره د اهميت او تاثير و نه ده
همدا راز په بل اى ))  هم په يو نه يو  ول دخپلو اهدافو لپاره وكاروو
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ددنيا ول نشراتي ارانونه او د فكر دخورولو ولې ادارې (( :كې ليكي
الفت كه چيرې كومه اداره زمون مخ. بايد زمون په كنرول كې وي

   .))وكي دهغې د بندولو لپاره به له قانونى الرو چارو كار اخلو
په دنيا كې به يرې مجلې او اخبارونه داسې وي (( :همدا ول ليكي

چې په  ظاهره به بيالبيل افكار او نظريات خپروي خو د پردې تر شا به  
  )))١(ول زمون د اهدافولپاره  كار كوى

د اعالم د ولو ولونو عملي او واقعي  كه په اسالمي  هيوادونو كې
حالت ته وورو نو وينو چې په اسالمي  ن كې د اسالم او مسلمانانو 
په اى غرب او دغرب سياسي، فكري، اجتماعي، اقتصادي، او 

پدې معنى چې . ستراتيژيكو اهدافو لپاره په كار اچول شوي دي
خلكو ته   مسلمان هيوادونه تلويزونونه لري خو ددې پراى چې

اسالمي او ملي ارزتونه ورمعرفي كي شپه او ور ورته د غربي وله 
هغه  ول صحنې او پرورامونه خپروي . ژوند د تيرولو تلقين وركوي

چې مسلمان  ليدونكي له اسالمي  ارزتونو، او خپل  ملي او تاريخي  
فيشن او غربي ولنو  ،مو ،هوس ،او دجنس. اصالت خه پردي كوي

وانان او پيغلې د ولنې د اصولو او ضوابطو . ه تقليدئې اخته كويپ
  . په خالف د آزد  په نوم بغاوت ته رابولي

همدا ول اسالمي هيوادونه رايوانې لري خو خپرونې ئې د تلويزوني 
خپرونو په ير د ژوند په هر اخ كې د پرديو مطالب او محتوى 

د اسالم  په اه هم وي هغه هم كه چيرې  ئې يونيم پرورام . خپروي
سطحي  او صوفيانه  غوندې يوشى وي چې د اسالم   ،نيمې

اسالمي نظام، او صحيحې عقيدې لپاره وركې هي نه  ،دحاكميت
بلكه تر دې ور هاخوا ير لې ددغه ول تش په نامه   اسالمي .  وي

ه د او يا هم هغه . پرورامونو په واسطه  اسالمي  مفاهيم تحريفوى
   .اسالم  په نوم معرفي كوي چې هغه اصالً اسالم نه وي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختصــره انســايكلوپييا،  نود دنيــا دمعاصــرو دينونــو او مــذهبو   -(۱)

  ۵۲۵ – ۲۶صـ    ۱دصهيونيزم بحث ج 
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د رايوانو او تلويزونو نو تر ن د چاپي اعالم وسائل لكه 
او داسې نور هم تقريباً پنه نوي  ،مجلي، نشريې، ناولونه ،اخبارونه

فيصده  د داسې ولنو او ليكواالنو لخوا خپريي چې د غرب په 
ئې دعقيدي  )بى ديني(شوي،  او سيكولريزم  افكارو او نظرياتو روزل
دغه له خلك دسيكولريزم داصولو پر اساس  .  په حيث خپل كى وي

په دولت او اجتماعي ژوند كې د دين  او شريعت لپاره په هي رول قانع  
خو په عين وخت كي بيا دغربي يموكراس او غربي  وله . نه دي

او . دين هم په ير قداست قايل دي آزاديو او حقوقو لپاره تر شريعت او
خپل فكرونه او قلمونه ئې شپه او ور ددې لپاره  مسخر كى دي چې 
نه دغه  وارد شوي  مفاهيم او ارزتونه  د مسلمانانو په ذهنونو ور 

  . وتپي
پدې الره كې دغه ول خلكو ته  په ولو اسالمي مقدساتو او شرعي 

خطرناكه  وسله غربي ن په الس   ارزتونو د بريد كولو لپاره يوه
هغه چې دغرب په نظرياتو او .  نظريه ده )بيان د آزاد(وركې چې د 

نصاب تربيه شوي فرهنيان ورخه د اسالمي  مقدساتو په ضد كار 
او كله هم چې د دوئ د فكري جناياتو په خالف په خلكو كې . اخلي

ه اسالمي هيوادونو كې كركه  او نفرت راوپاريي نو بيا غربي ن او پ
د هغوئ حاكم نظامونه دغو مجرمينو ته د بيان د آزاد په دليل برائت 

   .وركوي او هم دفاع ورخه كوي
د اعالم په ر كې  نه يوازى داچې  په اسالمي  ن  كې د ننه  فساد 

بلكه له خارج خه هم هره ور په زرونو ساعته  رايوئي . حاكم دي
رونې مسلمان هيوادونه تر خپل پو الندې راولي،  او تلويزوني  خپ

  . او د اسالمي  امت د بچيانو فكري مسير وربدلوي
انرني او نوري كيبل ال نور هم د اسالمي هيوادونو په فكري او 

خيز كپه .  اخالقي فضا باندې د غرب تسلط  ور آسانه  او هر ا
اعالمي سنرونه  اسالمي  ن كې  نه يوازې  دا چې د مسلمانانو 

بلكه  دهغو دكولو لپاره  مؤثر كوونه هم نه تر سره  ،خالي دي
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د   .كيي چې دا بيا د اسالمي  حركتونو او نهضتونو يوه بله غميزه ده
مييا او مطبوعاتو په ر كې مسلمان امت كه له بدې ورې سره 

  .يمخ دې چې پدې ر كې هم مسلمانان په پرديو معيارونو روان د
  

  :دولنيز ژوند او فرهن ر
هر قوم او ملت په ن كې يو انى فرهن او د ولنيز ژوند يوه 
انې به لري چې هغه ئې د اجتماعي پيژندلوي مظهر وي، او  په 
خاص ول هغه ملتونه چې په كوم دين عقيده لري، هغوئ تل هه 

لت كې مدغم كوي چې ملي تشخص ئې مستقل وي، او په بل قوم او م
  . نشي

كه ديوه ملت وي خپل  ملي لباس، خپل فرهن، او خپل د 
پيژندلو نور مشخصات له السه وركي، هغوئ كه هر ومره 
هويار، باسواده، او په مادي لحاظ پرمخت وكي، بيا هم يو 

  . مستقل ملت نه بلل كيي
ان كې په خپل د  نورو ملتونو په من ي مسلمانان هم د ن

فرهن او د اجتماعي ژوند په انې به  پيژندل كيي، او دهغې په 
او كه دغه توپير له . وسيله له كافرو قومونو سره خپل توپير ثابتوي

منه وال شي، بيا نو د دوئ او د كفارو تر من په ظاهرى به كې فرق 
  . نه پاتې كيي

ه،  جشنونه، او د د هر قوم فرهن، ژوند به، لباس، عادتونه، رواجون
اعتقاداتو، اخالقو، تاريخي  ،لمانلو خاصې ورې دهغه قوم په دين

طبيعي او جغرافيوي موقعيت پورې اه لري، چې دهغو  ،اصالت
پريودل په حقيقت كې له خپل ان  او خپل قوم خه د پردي كيدلو 

  . په معنى دي
عمار الندې له كومي ورې  چې د اسالمي ن هيوادونه د غرب تر است

راغلي دي، له هماغې ورې غربيانو كوونه پيل كي چې 
مسلمانان په اجتماعي او فرهني لحاظ هم په خپل ان پسې روان 
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له دې  كار خه د غربي استعماري هيوادونو درې مهم هدفونه .  كي
   :دي چې په الندې ول ئې يادوو

او په هره كې دمسلمانانو فرهن چې يو اسالمي فرهن دي،  :الف
ئې دسموالي او ناسموالي معيار اسالمي شريعت دي، غربيان غواي 
مسلمانان له خپل  فرهن او دولنيز ژوند له بې خه پردي كي، او 
د مسلمانانو د فرهن او ولنې هره بيرته پاتې، ارتجاعي، او د 
زمانې له موه لويدلي معرفي كي، او پراى ئې هغوئ غربي 

،ي، چې  فرهنعادتونو، رواجونو، لباس، او ژوند دود ته تشويق ك
پدې كار سره به ئې د مسلمانانو او اسالم تر من  بيلتون ايجاد كي 

    .وي چې همدا دغرب اساسي هدف دى
كله چې د مسلمانانو او غربيانو اجتماعي او كلتوري ژوند يو ول  :ب

مسلمانانو لپاره دمال شي، او غربيان د ولنې او كلتور په ر كې د 
او نمونې په حيث معرفي شي، نو طبيعى ده چې په  هغه وخت كې به د 
مسلمانانو له زونو د غرب د مسيحي او يهودي ولنې په اه كركه او 

بلكه دوستان، او د  ،او هغوئ به ورته دمنان نه. نفرت په خپله ووي
چې دمني  تمدن استاذان كاري چې بايد پيروي ئې وشي، نه دا

  . ورسره وشي
پداسې حال كې چې اهللا تعالي هغوئ مسلمانانو ته د دمنانو په حيث 
 ي دي، او دا ئې ورته  ويلي چې  يهود او نصاري په دوستمعرفي ك

m   H  G  F  E  D  C  B  :فرمايي مه نيسئ اهللا 
IJ     KO  NM  L    R  Q  PU  TS       Y  X  W  V

  [  Zl ٥١: المائدة 

    
د دوئ .  يهود او نصارى په دوست مه نيس !اى مؤمنانو ( :ترجمه

او كه له تاسو خه وك دوئ په  ،ينې ئې د ينې نورو دوستان دي



 پردي معيارونه                                          فکري پوهنه

 
٨٧ 

اهللا   ظالم قوم ته هدايت . دوست ونيسي نو دي هم له هغوئ خه دى
   .)نه كوي

رې غربيان غواي د فرهن او ولنيزو عادتونو او رواجونو له ال
مسلمانان په خپله الره روان كي، له همدې امله غربي مييا مسلمان 

بلكه  ،امت د غربي  فرهن او ولنې دورو لمانلو ته هوي
غربيانو خپلې ورې، عادتونه، او مناسبات د ملل متحد، يونيسكو، 
او نورو غربي نيوالو ادارو له الرې  نيوالې ورې رولي دي  چې 

 يبايد د ني، او وئې لمانله همدې . ول ملتونه ورته احترام وك
 ،يوאل فرهنته د ن امله غرب او په سر كې ئې امريكا خپل فرهن

  . او خپل نظام ته  د نيوאل نظام نوم وركوي
له بده مرغه چې مسلمانان د فرهن او ولنيز دود او دستور په ر 

سالمي امت د ذلت يو بل كې هم په پرديو معيارونو روان دي چې دا د ا
   .عامل دى

مو،  ،غربې هيوادونه غواي چې په اسالمي ن كې دغربې كلتور :ج
فيشن، اوعادتونو په خپرولو په مسلمانانو كې هم د غربيانو د ژوند 

ضرورتونو د پوره كولو لپاره  )وارداتي(او ددغو . ضرورتونه ايجاد كي
ي، او پدې ترتيب اسالمي د غرب صنعت او فابريكو ته  انكشاف ورك

 ان لپاره په يو نوي لوى مصرفي او استهالكي ماركي هيوادونه د
  . تبديل كي

په پاى كې دې نتيجې ته رسيو چې تر و مسلمانان د ژوند په ولو 
او د غرب له  ،اخونو كې بيرته خپلو معيارونو ته راريدلي نه وي

تر هغه پورې به مسلمانان انده تقليد خه ئې ان ژغورلى نه وي، 
كه چې اهللا تعالي د هي قوم په حالت كې .  دې ورې مخ ونه ويني

مثبت بدلون تر هغه وخته نه راولي چې تر و هغه قوم په خپلو كو 
وو، عقايدو، نظرياتو، فرهن، عاداتو، او رواجونو كې مثبت بدلون 

    .نه وي راوستلى



 
٨٨ 

 
 
 
 
 
 

 يموكراسي
كه  ،كفر ده
  الم؟اس
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  ؟كه اسالم ،يموكراسي كفر ده
 

په افغانستان باندې دامريكا تر يرغل  وروسته  چې ددغه يرغل په 
سياسي او فكري، كلتور كې كومواصطالحاتو زيات رواج موندلى يوه 

كه چې د غرب مييا،په افغانستان . ده )يموكراسي(هم په هغو كې 
جتماعي  مؤسسات،د كې په فعاليت بوخت د غرب سياسي او ا

يرغلرو په الس   جو شوي حكومت، او ددغه حكومت ول مؤسسات 
او  فكري شخصيتونه  ترهر ه زيات د يموكراس د خپرولو او 

  . نافذولو لپاره كار كوي
خو دا چې عام افغانان د يموكراس په اصلي مفهوم او فلسفه باندې 

س د اصلي مفاهيمو د چا ه ندي  پوه كي،  بلكه د غربي يموكرا
معرفي پر اى هغه  د خلكو د تيرايستلو لپاره په نورو كلماتو او 

 ،مدني ولنه ،بشري حقوق ،عدالت، مساوات ،اصطالحاتو لكه آزادي
نو كه  خو ئې يوه    .ترقي،  زغم  او نورو نومونوتعبيريي ،قانونيت

. احساسوي برخه عام افغانان هم په اوريدلو او منلو كې ه حرج نه
بلكه دهغې د خپراوي او تطبيق لپاره كار كول هم ورته ه د كفر او 

  . عيب خبره نه كاري
د يموكراس د اصلي مفاهيمو  دوضاحت او صراحت  د نشتوالي 
ترن چې يو بل عامل هم  د يموكراس په واندې د عامو 

هغه   مسلمانانو د نفرت او حساسيت د كمولو په كاركې مهم نقش لرلې
د يموكراسي په صنف كې  د  هغو ماليانو، شيخانو، پيرانو، حضر 

غيرت،  ،ايمان ،تانو، او جهادي مرتدينو شتون دى چې خپل دين
او استقالل يې د و الرو او وكيو  په مقابل كې په  ،جهاد

بلكه  .  امريكايانو خر كي، خو ال تر اوسه ئې خپله به بدله كې نه ده
د همدې لپاره استخدام كي تر و د دوئ  په مذهبي به  امريكايانو

   .او روحاني وجاهت د يموكراس كفري حقيقت له خلكو پ وساتي
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انساني  ،پرون هم كمونستانو افغانانو ته كمونيزم د اجتماعي عدالت
هغوئ هم په .  ترق او كارري حركت په  نوم معرفي كى ؤ ،مساوات

دين خه انكار، دهمدغو مفاهيمو  او  كمونيزم كې الحاد، او له
كه پرون د كمونيزم تر . اصطالحاتو تر شاه له عامو خلكو پ ساتلى ؤ

حاكميت دمخه علماؤ، او د اسالمي  فكر خاوندانو، خلكو ته د 
كمونيزم اصلي مفاهيم په پراخه پيمانه  او په مؤثر ول معرفي كي 

نان به يې تربيرغ الندى نه واى نو په لس ونو زره وانان او عام افغا
وروو، او مجاهدينو په خالف د . او نه به دخپلو پلرونو. دريدل

  . جنيدل كمونيزم په ه
دا چې نن  امريكايان او ورسره ملري ئې په وله  اسالمي ن په زور 
د يموكراس  ورتپل غواي، او پدې الركې په زرونو مليارده 

سسې، په لكونو پويان، او په لس ونو  الرمصرفوي، په زرونو مو
تپل شوي حكومتونه ئې پدې  هدف په كار اچولي چې په اسالمي 

د همدغې يموكراس . هيوادونو كې يموكراسي خوره كي
دحاكمولو لپاره ئې په عراق  كې تر اوولكو زيات، او په افغانستان كې  

نو  زره خلك ئې تر يو لك زيات،  او  په صوماليا كې يې په لس و
ووژل،  او ال اوس هم  ددې لپاره  دخلكو وژنه روانه ده چې يموكراسي  

  .  حاكمه شي، او د مخنيوي  عناصر او عوامل ئې له مخې ليرې شي
د اسالم او مسلمانو په خالف د يموكراس او يموكراتانو دغه لوى 

په   جنايات  بايد مون  افغانان دې ته وهوي چې د غرب يموكراسي
ژوره  توه  مطالعه كو،  په فلسفه  ئې ان  پوه كو، او دا  انته  
معلومه كو چې يموكراسي  كفر دى او كه اسالم؟  كه چې  
امريكايان به لدې خاورې ي، خو يموكراتان او يموكراتيك افكار 
به دلته دخپل خلف په حيث پر اى پريدي، او بيا به همدغه محلى 

د اسالم  د حاكميت د مخنيوي  لپاره په  بيال بيلو ولونو   يموكراتان
او همدغه وجه چې  امريكايان په . خپلو هو ته  دوام وركوي

وي،  )منالري(مجاهدينو كې د داسې  جهت په جولو بوخت دي چې 
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 .او له يموكراتانو سره يواى په يوه مشترك  نظام كې وزاره وكي
رسپارلو  ديوې  معاملې په تر كې دهغو او هغوى ته د يوه واك و

مخلصومجاهدينو په مخ د حاكميت دروازه  بنده كي چې په 
پدې  .افغانستان كې د خالص اسالمي حكومت د قيام لپاره كار كوي

بحث كې مون كو كى چې د يموكراس په اه خبره په الندې 
   .دوو نقطو كې محدوده ويو چې

   ؟دهيموكراس ه شى  :اول
   ؟يموكراس ولې كفر ده  :دوهم

په هره نظريه او عقيده باندې تر حكم كولو دمخه دا خبره يره ضرروي 
او ول تاريخي، .  وي چې هغه نظريه دې په هر اخيز ول وپژندل شي

تر و دپوره . فلسفي، واقعي، او عملي خواوې دې راوسپلى شي
ې حكم ورباندې وكاى وضاحت په نتيجه كې، او د داليلو په را ك

په اصولي لحاظ داخبره هم ضروري ده چې د يلو او حكم لپاره . شي
د مثال په ول كه . بايد هره نظريه په خپل اصلي شكل كې ويل شي

وك په اسالم بحث كول غواي نو بايد په هغه اسالم ئې وكي چې د 
او د  په مكه او مدينه كې نازل شوى، له لوري پر محمد  اهللا 

قرآنكريم،  احاديثو، او دهغې زمانې د مسلمانانو د فهم په شكل كې 
نه هغه اسالم چې دغرب كوم تحقيقاتي يا تبليغاتي . محفوظ دى

همدا ول كه د يموكراس په اه بحث كيي . ادارې تدوين كى وي
نو بايد هغه يموكراسي تر بحث الندې ونيوله شي چې غرب په خپله 

هلته ئې تطبيق كې، او دهغې لپاره ئې اصول وضع   رامنته كې،
نه هغه يموكراسي چې غرب پلو اسالمي علماؤ او . كي دي

. په نتيجه كې رامنته  كې ده  )پيوند كار(مفكرينو له اسالم سره د
. كه داسې نشي نو بيا هرشى په خپل اصلي حقيقت كې نه كاره كيي

   .الف موجود وياو دحٌكم او محكوم تر من به اخت
ددي لپاره چې دا بحث مو په يوه وا ضح او مرتب ول لوستونكو ته 
واندې كي وي په دوؤ  برخو ئې ويشو چې لوم برخه ئې په 
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مختصر ول د يموكراس معرفي ده، او دوهمه برخه ئې په يوه 
تفصيل د اسالم له نظره د يموكراس مناقشه او دهغي د تكفير داليل 

  : دي
 

 د يموكراس معرفي -لومى برخه
  

 :د يموكراس تعريف

دلغت په لحاظ د يموكراس اشتقاق له دوو پخوانيو يوناني كلمو 
د ولس په معنى، او بله ئې  Demos )ديموس(خه  شوى چې يوه ئې 

دواك او حكم په معنى ده،  چې تركيبي معنى د  Cratos )كراتوس(
   .دى )تولس حاكمي(يا د  )ولسواكي( دواو

 :غربيانو يموكراسي داسې تعريف كې په اصطالح كې 
Government of the People by  the People For the People   

   )دخلكو حكومت دخلكو په الس دخلكو لپاره(
حكومت يا حاكميت  دوه شكلونه لري چې يو ئې د قوانينو او نظام 

كراس كې به د يعنى په يمو. او بل ئې تنفيذي شكل دى. شكل دى
ژوند د هر اخ او دهرې مسالې دحل لپاره قوانين هم دخلكو لخوا 

او فيصله به هم د  ،وضع كيي، او حاكم به هم دخلكو لخوا اكل كيي
ته  په   )آسماني رسالت(يا  )وحې( )دين( .خلكو لخوا كيي

   .يموكراس كې اى نشته
ل خه ديموكراس د پورتنيو لغوي او اصطالحي  تعريفونو له حاص

   :جامع تعريف په الندى  شكل په الس راي او هغه  دا چې
يموكراسي  د ژوند لپاره له داسې  يوه سياسي، اجتماعي او فكري (

او فيصله  ،تشريع ،په دين نه وال نظام خه عبارت ده چې حاكميت
وركې دخلكو لخوا د خلكو په الس او دخلكو لپاره د اكثريت په 

  .)له هر ديني قيد او بند خه پرته ترسره كيي شكل كې 

 فكري بنس يموكراس د 
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دغرب په هكله دا خبره  .  معاصره يموكراسي په غرب كې زييدلي ده
يو حقيقت دي چې غربيانو تر اوسه پورى هي الهي دين په سالمه به  

يهوديت يوازې  دبني اسرائيلو دين ؤ، او هغوئ نه . كې ندى ليدلى
مسيحيت هم هغه .  وتل چې نور خلك خپل دين ته دعوت كيغ

او د توحيد . په الس تحريف شوى ؤ )پاول(وخت غرب ته  ورسيد چې د 
تحريف شوي مسحيت له رب سره د .  نيولى ؤ  )تثليث( اى وركې

 وونې درلودې، خو د انسانانو په منه  الر انسان د رابطى لپاره يو
په غرب كې . نه درلودل) قوانين(او ) شريعت(كې ئې د تعامل لپاره  

خلكو د ژوند سياسي، اجتماعي، او اقتصادي چارې د پخوانيو 
قوانينو  او عرفونو مطابق عيارې كې وې  چې  )يوناني(او  )روماني(

دې كار له ير پخوا راهيسې دغربي ولنې په ذهن كې دا قناعت ايجاد 
   .او غرض نه لريكى ؤ چې دين د ژوند په چارو كې د خل 

د ژوند او ولنې په چارو كې د مسيحي دين د قوانينو د نشتوالي دغه 
ملكانو، او سرمايه دارانو له خپل لوري د قوانينو  ،تشه بادشاهانو به

هغوئ داسې قوانين وضع كي وو چې د . په وضع كولو كه كې وه
خدمت كې غربي ولنې اكثريت ئې ديوو بادشاهانو، او فيواالنو، په 

بادشاهانو به په خلكو .  په بيالبيلو نومونو او شكلونو مسخر كى ؤ
باندې حاكميت  د اهللا له طرفه خپل حق اه، نه دا چې دملت له طرفه 

كليسا هم  . دكوم تون يا بيعت په نتيجه كې امانت ورسپارل شوى وي
له بل  كه له يوې خوا د ژوند د چارو لپاره  قانون او شريعت نه درلود،

. تفكر او عقل هم په خپل احتكار كې راوستلى ؤ ،دين ،لوري ئې علم
د فكري استبداد داسې مرحلې ته رسيدلې وه چې هر چا به چې كومه 

نو فوراً به هغه  ،داسې نظريه واندې كه چې د كليسا به خوه نه وه
او له دين خه . له رحمته  محروم ل كيده  شخص كافر او د اهللا

  . بغاوت په جرم محكوميده به د
د كليسا له لوري  د دين تحريف شوي او نا معقول تصور، او د 
بادشاهانو جابرانه نظام په اروپا كې خلك له دين، رسالت، او ملوكيت 
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دمفكرينو پرمخ ) دتنويردعصر(خه متنفر كل، او د اروپا د نوي عصر 
هغوئ هم د .  هدروازه خالصه ك )له دين  خه  د انكار(ئې د الحاد

پر اى په مطلق ول دخلكو اراده  د قوانينو مصدر وروله،   )دين(
   .واه  )عقل(پراى  )وحې(او دحق او ناحق د پيژندلو معيار ئې د 

يوې لې له دين،  . ددين  په اه اروپايان  په دوؤ لو وويشل شول
وروسته  او روحانيت خه سراسر انكار وك چې دا نظريه بيا  ،رسالت

اوبلې لې په دين باندې يوازې د افرادو . په كمونيزم كې رارنده شوه
پدې معنى چې دين  د فرد  .كې اعتراف وك او بس )شخصى ضمير(په 

. تر من رابطه  ده، خو د ژوند له چارو سره ئې هي كار نشته او اهللا 
. زادي لريانسان د خپل  ژوند لپاره دقوانينو  په جوولو  كې مطلقه  آ

يا له دين خه  د ژوند او دولت د   )سيكولريزم(چې دغه نظريه د 
او همدغه  نظريه  د يموكراس لپاره  . بيلتون په نامه  وپيژندل شوه

د معاصرې يموكراس  مشهورو فيلسوفانو . فكري بنس تشكيلوي
د يموكراس  )جان جاك روسو(ا و   )جان الك()  توماس هوبز(هر يو 

د فلسفې په شكل كې واندې ك چې  )ولنيز تون(ره دغه بنس د لپا
   :خالصه ئې په الندې ول ده

انسانان په پخوا زمانه كې همداسې په فطري ( :دغه فيلسوفان وايې
ژوند ئې نامنظم ؤ، قانون او دولت ئې نه درلود چې . ژوند كې اوسيدل

حكومت ته وروسته بيا خلكو قانون او . د دوئ چارې منظمې كي
ضرورت  احساس ك، او د نظام  او قانون دجوولو لپاره سره راول 

  ( Social Contacولنيز تون(شول، او په خپل من كې ئې يو 
چې وروسته ئې بيا دحكومت او قانون  شكل غوره ك ته كرامن .

چې په دې  اساس د قانون او حكومت  تصور دخلكو له ارادې خه 
  .)  رامنته شو

او دهغه له رسوالنو، او الهي اديانو خه په  پورتن نظريه له اهللا
شته، او نه ئې  نه اهللا   -نعوذباهللا –په دې معنى چې . انكار واله ده

او . قوانين او رسوالن ورته راليلي دي ،خلك پيداكي، او نه ئې نظام
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ندي  ئې خالق دى، خو له پيداكولو پرته ئې نور هي يا دا چې اهللا 
نه ئې رسوالن راليلي،  او نه ئې اديان نازل كي، او نه ئې . كي

كه چې كه چيرې . انسانانو ته د ژوند د چارو تنظيمول ورودلي  دي
 Socialدا هر ه شوي واى نو بيا به  د يموكراس د فيلسوفانو 

Contac )ونولنيز ت( ه ضرورت  ؤ ؟ته   
 د يموكراس اصول

ي په دوو بنسيزو اصولو واله ده چې دهغو دواو او غربي يموكراس
يا يوه د نشتوالي په صورت كې يو نظام  يا يوه ولنه يموكراتيكه 

    :هغه اصلونه دا دي.  نشي بلل كيداى
   .اصل )حاكميت(د سيادت  – ۱
   .د حقوقو او آزاديو اصل – ۲

ه پورتنى دواه اصول هر يو خپل خصوصيات او مشخصات لري چې پ
  . لن ول ئې په الندې كرو كې يادونه كوو

 

  اصل  )اعلى حاكميت(د سيادت  -اول
  

  :د سيادت تعريف

سيادت يا اعلى حاكميت هغه مطلقه اعلى سلطه ده چې يوازې  هغې 
  .ته  په اشياؤ او افعالو دحكم د صادرولو حق حاصل وي

لطه ده سيادت د امر او نهې هغه مطلقه عليا س  :يو بل تعريف وايې
ن كې ورسره مساوي، او نه ترهغې پورته بله  چې نه د هغې په

  .سلطه شته
اصل په يموكراس كې په الندې دوو شقونو  )حاكميت (د سيادت 

   .وال دى
پدې  معنى چې په كوم قانون يا  :شق  )تشريع(دتقنين  يا   :الف

    ؟شريعت به د خلكو ترمن فيصله كيي
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به وك  )حاكم(معنى چې د قوانينو نافذوونكى پدې  :د تنفيذشق  :ب
   ؟وي؟ او نه به حاكميت  ته  رسيي

د شق خصوصيتونه په الندې ول  )تشريع(په يموكراس كې د تقنين 
   :دي
يعنـې هغـه   .  وي )ولس(به په مطلق ول د  )اعلى حاكميت(سيادت  .١

حاكميت به چـې تـر هغـه پورتـه بـل هـي حاكميـت وجـود ور نـه لـري            
   .ولس حق وي، نه د اهللا حقد

يعنـــې هـــي اراده دولـــس اراده نشـــي       .د ولـــس اراده  مقدســـه ده  .٢
هر ه چې ولس غواي . ردولى، او نه ورباندې اعتراض كولى شي

   .هماغه حق دى
دحـق د پيژنـدلو ريـتينى معيـار دى،  پـه       )اكثريت رايـه (د ولس د  .٣

 ،نـه وي  دې معنى چې ول ولس كيدى شي چې  په يوه خبره  متفـق 
خـو كــه اكثريــت پــه يـوه خبــره اتفــاق وكــي نـو داكثريــت دغــه اتفــاق    

  . دحق ميعار دى
يعنـې  د قوانينـو   . عقل د قوانينـو د جوولـو  يـواينى  مصـدر دى     .٤

. هـي نقـش نـه لـري     )وحې(په جوولو او د احكامو په صادرولو كې 
هره  ته چې عقل ه وايې هغه حق، او هر ـه چـې عقـل بـد وـي      

   .باطل ديهغه 
نو  ولس بايد يوشمير  ،دا چې ول ولس په يوه وخت حاكم كيداى نشي

خلك د حاكميت او قانون جوونې لپاره دانتخاباتو له الرې حكومت او 
پارلمان ته معرفي كي چې د ولس په وكالت قوانين جو كي او 

چې په دې ول عمومي انتخابات دحكومت د . حكومت وچلوي
انون د جووونكو د اكنې لپاره د حاكميت دوهم چلوونكو، او د ق

   .شق  تشكيلوي) تنفيذ(يعنې د  
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) حكومت( ي قوېپه يموكراس كې د تنفيذ
  خصوصيات 

 

حكومــت بــه دخلكــو د اكثريــت لخــوا د عــامو انتخابــاتو لــه الرې         .١
   .منته راي

وركــې ) ديــن(انتخابــات بــه د داســې  قــانون پــه اســاس كيــي چــې  .٢
  . ريهي نقش نه ل

. پــه انتخابــاتو كــې د هيــواد ــول خلــك يــو ول سياســي حقــوق لــري   .٣
يعنى هر ـوك د هـردين او مـذهب خلـك ـول سـره يـو ول سياسـي         

ــري  ــرمن د تفاضــل   . حقــوق ل عامــل نشــي   )برتــر(ديــن د هغــوئ ت
د مسلمان او كافر، ې يا نر  معيار پـه انتخابـاتو كـې    . ريدى

   .و كانديد يدلو مساوي حق لريول د رايې وركولو ا.  اى نه لري
تجربــه، تقــوى او صــالحيت هــي     ،پــه انتخابــاتو كــې عقــل، علــم     .٤

په دې معنى چې د بيسواده  او يوه عـالم رايـه سـره    .  ارزت نه لري
همدا ول د يو نهايت زيرك او هوـيار انسـان   . مساوي ل كيي

. هاو ديو نهايت غبي او احمق انسان د رايو  تر مـن هـي فـرق نشـت    
همدارنه ديو تجربه لرونكي پاخه ملي او سياسـي شـخص د رايـې     
او د هغه چـا د رايـې تـرمن چـې  پـه هـي نـه پـوهيي او يـوازى  يـو            

متقــي،  ،پــه انتخابــاتو كــې يــو صــالح. انســان دى هــي تــوپير نشــته
 ،قاتل، لوطي ،زاني ،او محسن  انسان له يوه رشوت خور ،باعفته

  . بالكل يو ول مساوي سياسي حق لريغله او حرامي انسان سره 
ــه      .٥ ــاتو  لپــاره بايــد كانديــدان ــه يــر لــتونه وكــوي، پ د انتخاب

مياشــتو او كلونــو تبليغــاتي كمپــاين وچلــوي، تــر ــو خلــك د خپلــو 
  . انونو په ه رايې وركولو ته تشويق كي

د انتخابــاتو پــه نتيجــه كــې چــې د هــرې نظرىــې خلــك حاكميــت تــه   .٦
خلك  به ئې حكومت مني، او پـه خـالف بـه ئـې نـه      ورسيي نور ول 
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خو د مخالف حزب په شكل كـې دحكومـت پـه ينـو     . راپورته كيي
  . اقداماتو اعتراض كولى شى

 

   دحقوقو او آزاديو اصل -دويم
 

په يموكراس كې د حاكميت تر اصله  وروسته  بل اصل د  حقوقو او 
ددغه اصل .  ييآزاديو اصل دى چې د يموكراس دوهم اصل ل ك
يعنى ول هغه .  له تطبيقيدلو پرته يموكراسي هي معنى نه لري

حكومتونه چې غواي د يموكراتيكو يا جمهوري حكومتونو په حيث 
و پيژندل شي بايد په حتمي ول د يموكراس په ولو حقوقو رسمي 

او كه دا  ،اعتراف وكي، او د يموكراس ولې آزاد تامين كي
  .نه كي نو هغه جمهوري حكومتونه نه ل كييكار و

 

د يموكراس حقوق او آزاد  په الندې ول 
   :دي

 

 :د عقيدې آزادي .۱
په يموكراس كې عقيده يو مسؤليت او مكلفيت نه، بلكه يو  

پدې معنى چې دا ضروري نه ده چې انسان دې حتماً .  اختياري امر دى
عبادت دې وكي چې  دده خالق   مسلمان واوسي،  او يوازې د اهللا

بلكه په يموكراس كې انسان د عقيدې په مجال كې .  او مالك دى
. خوه ئې چې كوم دين مني، او كه له سره يو دين هم نه مني.  آزاد دى

 .همدا ول انسان دا حق لري چې يو دين پريدي او بل دين ته واوي
سبا ته هندو شي،  بله  بل ،مثالً نن مسلمان وي،  سبا ته مسيحي شي

هي . بودائي، او يا دكوم بل دين منونكى شي ،كمونست ،ور يهودي
. قانون او هي مرجع له ده سره د دين د بد لولو دمحاسبې حق نه لري

ولنه او  .كه چې دا په يموكراس كې دهغه خپل شخصي حق دى
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ده خه  او كه كوم جهت له. نظام دهغه له عقيدې سره هي كار نه لري
 ن ول قوت دهغه تر يموكراسي بايد په خپل ،دغه حق سلبوي

 . ودريي، او ددغه حق ساتنه ئې وكي
 

  :يې آزادأید نظر او ر - ۲
په يموكراس كې د نظر يا رايې د آزاد حق هم يو له هغو حقوقو 

پدې معنى چې انسان په هر ه . خه دى چې هي قيد او بند  نه مني
پرته لدې چې وكتل شي چې د دين احكام .  ه وركولى شيكې خپله راي
پر بنس وال دي او هغه له انسان خه پوره  )وحيې( او قوانين د

خو په . او د انسان رايې ته په هغو كې اى نشته. تسليمي غواى
او دين تر  )وحيې(يموكراس كې د انسانانو د رايې قداست  د

كراس كې ديني احكام هم د كه خو په يمو.  قداسته پورته دى
  . خلكو د رائې پر اساس بدليدلى شي

   :شخصي آزادي – ۳
يعنې انسان د خپل .  په يموكراس كې بله  آزادي  شخصي آزادي ده

هغه .  هغه  په خپل ان هر ه كولى شي. شخص په اه مكمل آزاد دى
هر ول سلوك او اخالق اختيارولى شي، پرته لدې چې هغه سلوك او 

په يموكراس كې زنا، . اخالق دې دروا او ناروا په تله و تلل شي
او دې ته ورته نور كارونه د انسان خپل شخصي حق دى، تر  ،لواطت

  . هغه پورې چې په خپله رضا وي، او اجبار وركې نه وي راغلى
 

  :د بيان او تبليغ آزادي – ۴
د هره د  هر وك.  په يموكراس كې د بيان آزادي يو مسلم حق دى 

. بل هيوك د نظر له بيانولو خه نه شي منع كولى. بيانولو حق لري
كوم پيغمبر، يا عقيدې په هكله  ،دين ،كه ه هم د نظر دغه بيان د اهللا

ته د اروپا لخوا د  همدغه دليل د اسالم ستر پيغمبرمحمد  .وي
  . كارتونونو د سپكاوي په عمل كې د جواز لپاره هم وودل شو
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  :د مسكن حق – ۵
يموكراسي هر انسان ته حق وركوي چې په هر اى كې ئې زه  

وغواي واوسي، او په هغه اى كې دې دهغه هويت او شخصيت ته 
يعنى كه يو كافر وغواى په مكه كې د حرم . احترام وكاى شي

  .  ترن و اوسي بايد منع نه كاى شي
 

  :د ملكيت حق  - ۶
د هر شي د ملكيت دلرلو، اوله هرې الرې د  په يموكراس كې انسان   

يموكراسي . مال د لو، او په هره الره كې د هغه د مصرفولو حق لري
د مال په لو او يا مصرفولو  كې هي خارجى ديني او يا بل عامل ته 

بلكه دا د انسان حق دى چې په هره طريقه . د دخالت اجازه نه وركوي
   .وئې ي او مصرف يې كيمال لى او يا مصرفولى شي 

 

  :د كار حق او آزادي – ۷
په . په يموكراس كې انسان د هر وول كار د انتخابولو حق لري 

   .كارونو كې حالل يا حرام نشته
 

  :د زده كې او علم حق  - ۸
په يموكراس كې انسان د هر ول علم د زده كې پوره آزدى او حق  

   .م ويلري كه ه هم چې هغه د جادو عل
 

  :په هره كې دنارينه ؤ او ينه ؤ د مساوات حق  - ۹
هر . په يموكراس كې ه او نر دواه يوول حقوق او آزاد لري 

. ه چې نارينه كولى شي، ې هم بايد له هغو خه منع نه كاى شي
بلكه دواه يو دبل . نارينه په و د قيموميت او واكمن حق نه لري

  . ي متقابل حقوق لريپه واندې مساو
د دغو حقوقو تر ن يو ل نور حقوق هم د يموكراس له مهمو 

ديني (او  )سياسي پلوراليزم(حقوقو خه ل كيي چې په هغو كې د 
   .حقوق او آزاد هم راي )پلوراليزم
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  سياسي پلورا ليزم 
 

يعنې په . سياسي پلوراليزم دسياسي احزابو د تعدد په معنى دى 
. كراتيكه ولنه كې خلك بيال بيل سياسي احزاب جوولى شييمو

دغه سياسي احزاب د بيال بيلو قومي او اييالوژيكو اجناؤ او 
نظرياتو د پرمخ بيولو لپاره تاسيسيي،  او بيا واك  ته د رسيدلو 

ير له  . لپاره د رقابت له مختلفو وسايلو او طريقو خه كار اخلي
ن استعماري دولتونه په نورو دولتونو كې داسې پييي چې قدرتم

خپلو اهدافو ته د رسيدلو لپاره احزاب جووي او بيا ئې د بيال بيلو 
تر و دهغو له الرې آزاد هيوادونه  .طريقو له الرې قدرت ته رسوي

   .خپلې مستعمرې وروي  او خپل مصالح وركې تامين كي
 

  دينى پلورا ليزم
 

م چې دين د ولنې او دولت په چارو كې ه په يموكراس كې كه ه ه
رول نه لري خو دا چې اديانو ته دخلكو فطري او معنوي ضرورت دى، 
او دغه تشه  له دين  پرته  په بل ه نه كيي، نو كه يموكراسي هم 
د عقيدې او عبادت تر حده د انسان په شخصي ژوند كې دين ته اجازه 

. ي احزاب هم فعاليت كولى شيوركوي، او په همدغو حدودو كې دين
خو پدې  شرط چې په سياسي او اجتماعي چاروكې به يموكراسي 

په همدې اساس هر وك هر چيرې دخپل دين او عقيدې د . مني
دمثال په ول لكه نه چې مسلمان تبليغيان هر . خپرولو حق لري

چيرې د تبليغ حق لري همدا ول بايد د هر دين او مذهب خلكو ته دا 
حق حاصل وي چې په مسلمانو ولنو كې دخپل دين دخپراوي لپاره 

او كه يى مخه نيول كيي . آزادانه كار وكي اووك ئې مخه ونه نيسى
   .بايد د ن يموكراتيك حكومتونه ئې په خالف اقدام وكي
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ددې لپاره چې د يموكراس حقوق او آزاد چې دغرب د مسيحي 
سي او استعماري مقاصدو په نظر كې اجتماعي، سيا ،ولنې د روحي

نيولو سره وضع شوي دي په وله ن د يوه قانون په شكل كې په 
حتمي ول تطبيق شي، دغه حقوق او آزاد د بشر دحقوقو د نيوאل 
قانون په شكل كې راول شوي، او په ملرو ملتوكې په شاملو 
 هيوادونو په حتمي شكل منل شوي چې سر غاوى ورخه په هي

لكه   چې د بشر د حقوقو د قانون د نهه . صورت جائز نه ل كيي
جزء كې  چې په صراحت سره ليكل شوي  )ج(مادې په ) ۲۹(ويشتمې 

په هي صورت كې روا نه ده چې له دغو حقوقو سره پداسې ول (:  دي
 .)تعامل وشي چې د ملرو ملتو له اصولو او اهدافو سره تضاد ولري

و آزاد په هماغه شكل او حيثيت تطبيقوي چې يعنى دغه حقوق ا
هيوك هغه په بله به نشي تعبيرولى  دغه  .ملري ملتونه ئې غواي

حكم دهغو خلكو بهانه له منه وي چې وايي مون د بشر حقوق  په 
   .اسالمي به تعبير وو

 

 د يموكراس مناقشه –دوهمه برخه 
 

 ؟يموكراسي ولې  كفر دى
 

 ،خپل قوانين ،نوى كفري  دين دى چې خپل شريعتيموكراسي يو 
ددغه نوي . خپل اخالق او د ژوند لپاره  يو خپل انى تصور لري

دې  )دين(دين فيلسوفان او پيروان غواي چې د يموكراس دغه نوى 
يهوديت، مسيحيت، هندويزم، بودائيت، او بل هر دين مقدم  ،تر اسالم

م د يموكراس په اندازه قداست ونه او بل يو دين دې ه. او محترم وى
ول انسانان دې په جبري شكل ددغه نوي دين منلو ته ا كاى .  لري
او كه وك ئې نه مني نو هغوئ  د انسانيت د درجې مستحق هم . شي

امريكا يو مسيحي هيواد دى، كه هلته  وك   :د مثال په ول. نه دي
ين ته اوي، حكومت مسيحيت نه مني، او يا له مسيحيت خه بل د
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خو كه يو وك  په امريكا كې يموكراسي . ورسره هي مشكل نه لري
همدا ول  كه . نه مني هغه په وله امريكا كې د اوسيدلو حق نه لري

اياليا، او حتى په استراليا كې چې  ،جرمني ،فرانسه ،وك په برتانيه
ه نه مخ ول مسيحي هيواونه دي مسيحيت ونه مني له هي مشكل سر

  .خو كه يموكراسي ونه مني هغه  هلته د اوسيدو حق  نه لري. كيي
همداسې كه يو وك په اسرائيل كې يهوديت نه مني اوسيدلى شي،  

همدغه حكم نن ور د .  خو كه  يموكراسي نه مني نشي اوسيدلى
ان تر دې چې كه وك په اسالمي  .دنيا په ولو هيوادونو كې حاكم دى

كې چې نظامونه ئې ددغه نوي دين منونكي دي اسالم نه هيوادونو 
خو كه وك  يموكراسي . هي مشكل نه لري ،مني،  او يا مرتد كيي

او حتى د ژوند حق . نه مني هغه له هر ول انساني حقوقو محروميي
  . نه وركول كيي

پدي وروستيو كې په افغانستان كې وليدل شول چې كه حكومت هم په 
كې كومه اسالمي ماده راولي كه ه  هم چې هغه دشخصي  كوم قانون 

احوالو په قانون پورې اه ولري، او د يموكراس د پروسيجر مطابق 
بيا ئې هم ول غرب په يوه غ  ،له ولو قانوني مرحلو هم تيره شوې وي

په خالف راپورته كيي،  او د هغې د بدلون لپاره په  حكومت هر اخيز 
تر و هغه يوه اسالمي ماده هم د يموكراس د دين فشارونه راوي 

  . په مقابل كې واقع نشي
همدا ول وليدل شول كه په پاكستان كې پارلمان او حكومت هم ديوې 
سيمې لپاره  په يموكراتيكه طريقه  داسې يو قانون ومنې چې اسالمي 
مواد وركې رعايت شوي وي، نو ول غرب ئې په خالف دريي او 

پدې دليل چې .  له خپلې فيصلې خه ريدلو ته ا كويحكومت 
  . منل شوى قانون د يموكراس له نوي دين سره مخالفت لري

په اوسن زمانه كې چې غرب د يموكراس د نوي بشري دين 
رامنته كوونكى او منونكى دى په ملياردونو الره،  په لكونو 

ې په ن كې د او په لسونو زره ادراې، او مؤسسې ئ ،پويان
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او هر هغه  ملت .  يموكراس د دين دخپرولو لپاره په كار اچولې دي
چې ددغه نوي دين منلو ته نه تياريي،  دهغه د پلو لپاره د 
يموكراس له دين خه د هغه په خالف دجې جواز برابروى، او له 

  . ملروملتو خه دهغه  د وژلو رسمي او قانوني فتوى  ترالسه كوي
. شرعي داليل ئې په الندې ول بيانوو ؟دا چې ولې يموكراسي كفر دى

او ددې لپاره چې د لوستونكو لپاره  اسانه وي په هماغه ترتيب مو چې 
د يموكراسي معرفي ورته واندې كې ده، د تكفير داليل يې هم په 

  : هماغه ترتيب بيانوو
 

  د يموكراس دتكفير د الئل
  

  :موضوع )لى حاكميتاع(د سيادت يا  – ۱
 

لكه نه چې  مخكې د يموكراس  په معرفي كې يادونه وشوه چې 
يعنې اعلى حاكميت په يموكراس كې د ولس حق لى  )سيادت(

خو په اسالم كې . كيي چې د اكثريت په شكل كې به حكمراني كوي
اسالم وايي چې بندان ول د . دى دغه حق يوازې او يوازې د اهللا 

يواې هغه پيداكي، او هره ورته هماغه يو اهللا . مخلوق دي   اهللا
د بشر په ولو ضرورتونو او مصالحو   او همدغه  اهللا .  پيدا كي دي
او دهمدغې ازلي پوهې له مخې ئې په  هره زمانه كې هر . ه پوه دى

قوم  ته دهغوئ دحال او وضعيت موافق شريعت او قانون نازل كى چې 
او دهغه د حاكميت په مقابل كې هيوك . اطاعت ئې وشي بايد مطلق

په همدې اساس . او هي قانون د منلو و ونه بلل شي ،د حاكم  په حيث
او د . نازل شوى قانون ومني ول مسلمانان مكلف دي چې د اهللا 

اختالف او منازعې په صورت كې يوازې او يوازې دهمده قانون ته 
ل لوري دخپلې پوهې او عقل په بنا قوانين نه دا چې له خپ. رجوع وكي

   .جو كي او بيا په هغو فيصله وكي
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په اسالم كې قطعي الثبوت داليل له هغه چا خه ايمان نفې كوي چې د 
په    او د اهللا . اهللا له قانون  پرته د بل چا په قانون فيصله كوي

قانون په  او يا دا چې د اهللا . مقابل كې د بل چا حاكميت  مني
الندې صريح آيتونه . فيصله كوي خو له زه نه ورباندې راضي نه وي

  ددې خبرې قطعي داليل دي چې حاكميت به يواې او يوازې د اهللا 
  . او قانون به يوازې دهغه منل كيي. وي

۱-  mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Ò
Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó    Þ

ßà     å  ä  ã  â  ál ٥٩: النساء  

د اهللا، رسول،  او دهغو كسانو اطاعت وكئ چې  :اى مؤمنانو ( :ترجمه
او كه چيرې مو په كوم شي كې . له تاسو خه د امر اوحكم خاوندان دي

ته ئې راجع  كئ كه تاسى  )قرآن اوسنت(شخه راغله نو اهللا او رسول 
دا كار غوره او پاى ئې . يمان لرونكي ياستپه اهللا او د آخرت په ور ا

دا آيت په صراحت حكم كوي چې د منازعې په وخت كې   .)ير ه دى
  . وينا وي  او  درسول  دې د فيصلې مرجع يوازې د اهللا 

۲-   m  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ

   Á  Àl ٦٥: النساء  

م دى په رب ستا چې نه مؤمنان كيي دوئ تر هغه پورې قس( :ترجمه
كي  تا په هغو شخو كې چې پيې شوي   )فيصله كوونكې(چې حَكَْم 

او بيا ونه مومي دوئ په خپلو زونو كې  ،وي د دوئ په من كې
بې له (ناراضي ستا له فيصلې، او ومني دوئ ستا خبره  په منلو سره 

هم له هغه چا خه د ايمان نفي شوې پدې آيت . )جې په خو سره
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په دين فيصله نه كوي، او يا ئې په فيصله له زه خه  چې د پيغمبر
  . راضي نه وي

۳-  m  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸
ÂÃ     È  Ç  Æ  Å  Äl ١٠٥: النساء 
 

په حقه چې ) !اى محمده(بيشكه مون درليلى تا ته قرآن ( :ترجمه
او مه كيه  ،وكې دخلكو ترمن د اهللا دالر وونو په راكې فيصله

پدې آيت كې هم د قرآن د نازولو .  )جه كوونكى دخاينو خلكو لپاره
دې دهغه پر اساس دخلكو  هدف دا ودلى شوى چې رسول اهللا 

    .ترمن فيصلې وكي، او د خاينانو پلوى دې نه كوي

۴-  mG  F  E    D  C         B  A     L  K  J  I  H
  Y     X  W    V  U  T  S  R  QP  O  N  M

  Zl ٣۶: األحزاب 

او نه ده روا هي مؤمن سي او مؤمنې ې ته چې كله ( :ترجمه
او رسول ئې په يو كار كې چې وي دې دوئ  ته  فيصله وكي اهللا 

او  او هر وك چې نافرماني كوي د اهللا  ،اختيار په خپل كار كې
دا آيت . )په تحقيق سره مراه شو په مراه كاره ه د رسول دهغ

دحكم په مقابل  او  د رسو ل اهللا  مؤمنان لدې منع كوي چې د اهللا 
   .كې دې انته  يو بل دري  و نيسي

۵-  m  w  v  u  t  s  r   q     p  o
  c  b  a`  _  ~  }  |  {z   y  x
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on  m  l  k  j  ih  g  f  e   d   l 
 ۴٨: المائدة

  

قرآن په حقه سره چې  )اى محمده(او نازل كى مودى تا ته (  :ترجمه
او ساتونكى دى  .دمخه ؤ دهتصديق كوونكى دى دهغه كتاب چې تر 

نو فيصله كوه د دوئ ترمن په هغه كتاب چې  ،دهغه د مضامنيو
ومه ا(او مه كوه متابعت د دوئ دهيلو او آرزوانو  ،ليلى ئې دى تا ته

مون تاسې هر امت  ،له هغه خه چې راغلى دى تا ته له حق خه )اوه
ته  پدي آيت كې هم رسول اهللا ). ته جال جال شريعت او الر اكلې ده

امر شوي چې دخلكو تر  من دې  د هغه كتاب په اساس فيصله وكي 
   .او دخلكو په خوو پسې ال نه شي .ورته نازل كي چې اهللا 

۶-   m A          J  I  H  G  F  E  D  C  B

  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K

  `  _  ^  ]    \  [  Z  Y  X  W  V

  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b     a

   m  l  o  nl ٦١ -٦٠: النساء  

 
چې ومان كوي چې  !)اى محمده(آيا ته  نه  ورې هغه خلك ( :ترجمه

ن راوى چې نازل شوى دى تا ته او هم په هغه چې په هغه كتاب ئې ايما
غواى د فيصلې لپاره واندې شي طاغوت  ،نازل شوى ؤ تر تا دمخه

ته پداسې حال كې چې دوئ ته امر شوى چې  )كعب بن اشرف يهودي(
او شيطان غواي هغوئ ير  )له هغه منكر شى(په طاغوت كافر شي 
وويل شي د اهللا نازل شوي  او چې كله  هغوئ ته (،زيات مراهان كي

كالم، او رسول ته راشي، نو ته وينې چې منافقان له تا خه مخونه 
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دا آيتونه هم هغه وك مسلمان نه ي چې په قرآن د ايمان  .)اوي
او د قرآن قانون ته له  .دعوى كوي خو فيصله د بل چا قانون  ته  وروي

  .  فيصلې ورولو مخ اوي

۷-  m  »  º  ¹ ¸  ¶    Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼
  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ãl ٥١: النور 

     

بې شكه ده د وينا د مؤمنانو چې كله وبللى شي اهللا او دهغه ( :ترجمه
رسول ته چې فيصله وكوي رسول دهغوئ ترمن دا چې مون بلنه  

دا آيت د . )او همدوئ خالصيدونكې دي ،او ومومنله ،واوريده
قانون ته بې له قيداوشرطه   دا ې چې درسول اهللا  مؤمنانو صفت

  . تسليميي او مني ئې

۸-  m   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

  s  r   q  po  n  m  l  k  j  i

l ١١٥: النساء 

او هر وك چې د رسول مخالفت وكي وروسته  له هغه چې د ( :ترجمه
له ليارى پرته په بله وال شي هدايت الره ورته كاره شي، او د مؤمنانو 

نو مون به ئې په همغه لور وروو چې دى ورته ريدلى دى، او 
پدې آيت  .)او جهنم ير بد د ورت اى دى. جهنم ته به ئې داخل كو

دهغه چا دجهنم ته دورداخلولو خبره كوي چې د  كې اهللا تعالى 
  .  له قانون سره مخالفت كوي  رسول اهللا

۹-m Â  Á   ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ãl ١٠: الشورى   

 

او په هر ه كې چې  تاسي اختالف وكئ  نو دهغه پريك  له  :ترجمه
   .اهللا سره ده
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پورتني ول آياتونه او په لس ونو نور آيتونه په پوره صراحت سره دا 
او د هغه   يوازې اهللا  )اعلى حاكميت(موضوع بيانوي چې سيادت 

او فيصله بايد يوازې او يوازې په هغه . صل دىراليلي شريعت ته حا
او هروك چې داهللا د قانون . را نازل كي دى  قانون وشي چې  اهللا 

په مقابل كې د خپل عقل او ارادې پربنا د بشر لپاره داسې قوانين 
له قانون سره مخالف وي هغه مؤمن نشي پاتې   جووي چې د اهللا  

   .ول  د اسالم له دائرې خه  ويبلكه  هغه  په يقيني .  كيدلى
په يموكراس كې اعلى حاكميت  د ولس حق لى كيي، خو په 

په يموكراس كې د بشر دمشكالتو .  حق دى  اسالم كې د اهللا 
او . دحل او فصل لپاره  قوانين د بشر لخوا يوازې د عقل پربنا جويي

له توشيح نه وروسته  دمنلو او تصويب،  او د حاكم )پارلمان(د اكثريت 
خو په اسالم كې به د اسالم د قانون په مقابل كې .  قانونيت پيداكوى

او نه به د اسالم قانون پارلمان ته د تصويب او .  هي قانون نه جويي
او كه داسى وشي نو بيا به پارلمان ته . يا ردولو لپاره واندې كيي

چې دا بيا په خپله  پرحكم د تفوق حيثيت وركاى شوي وي  داهللا 
  . صريح كفر دي

 

 دولس د ارادې  د تقدس موضوع   -۲

 

. په يموكراس كې تر ولو مقدس او ارزتمن شى دولس اراده ده
هر ه چې ولس .  همدغه د ولس اراده د قانون مصدر لى كيي

او هر ه چې ولس رد كي هغه هي  .وغواي هماغه حق او قانون دى
 دولس ارده په يموكراس كې د اهللا . ت نه لريشرعيت او قانوني

په خپل قانون او شريعت كې يو ه   كه اهللا . تر ارادې هم مقدسه ده
نازل كي وي خو ولس بل ه وغواي نو يموكراسي حكم كوي چې 
الهي شريعت دې پريودل شي، او د خلكو له ارادې را وتلى قانون دى 

   .عملي كاى شي
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چې د ولس اراده دې د اساسي قانون په شكل كې د  يموكراسي وايي
كوم مجلس يا لويې جرې او يا بل كوم ولسي مرجع لخوا تدوين او 

بيا دې شرعيت او يا بل عرف او قانون ته د اساسي قانون . ومنلى شي
كه چيرې له اساسي قانون سره برابروو نو پدې . په را كې وكتلى شي

نه پدې خاطر . قانون سره  موافق دى خاطر دمنلو و دى چې له اساسي
او كه چيرى له اساسي قانون سره . حكم او شريعت دى چې د اهللا 

موافقت ونه لري په هي صورت عملي كيدالى نشي، كه ه هم چې 
. او يا صحيح  حديث، او يا دامت د علماؤ اجماع هم وي ،صريح آيت

ق حق وركول هغه دخلكو رايې  او  ارادې ته پر شريعت  باندې  د تفو
   :فرمايي اهللا .  خپل رسول ورخه منع كى دى كفر دى چې اهللا 

 m  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶l ٤٩: المائدة 

  

او فيصله وكه د دوئ تر من په هغه قانون چې نازل كى دى ( :ترجمه
ه، او ان وساته له  او د دوئ په خوو او ارزوانو پسې مه  اهللا

خو  .)درته راليلي دي هغوئ چې واوي تا له يني هغه ه چې اهللا 
په يموكراس كې بايد حتماً ولس ته رجوع وشي، او دهغوئ هيلې او 
آرزوانې  وپوتلى شي، او دهغو په بنا دې قوانين وضع شي، كه ه 

اراده  دخلكو د  د قانون مخالف وي، او بيا هي قانون او  هم د اهللا 
   .ارادې پر بنا جو شوى قانون نشي ردولى

 

  اريت موضوعيد اكثريت درايې دمع   - ۳
 

پدې معنى .  په يموكراس كې د اكثريت رايه دحق معيار لې كيي
او . چې هر چا يا هر ه ته چې اكثريت رايه وركي همغه حق ل كيي

   .ت ئې تائيد كى ويهمغه وك به  د حاكميت مستحق وي چې اكثري
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خو په اسالم كې د رايې وركوونكو د شمير يروالى دحق او استحقاق 
حديث او د  ،بلكه په اسالم كې حق هغه دى چې قرآن.  معيار نه دى

كه ه هم چې دهغه تر شا يو كس او يا ل .  شرع دالئل ئې تائيد وكي
د مثال په   .ياو په مقابل كې ئې ير خلك وال و  .شمير خلك وال وي

ول كه د يوه هيواد اكثريت خلك په يوه يا بل دليل د زنا، لواطت، يا 
سود، د جواز په حق كې رايې وركي او په مقابل كې يى يو كس 
مخالفه رايه وركي، او يا هم هيوك رايه ورنكي بيا به  هم دغه 

 كې خو په يموكراس.  بلكه دتل لپاره به حرام وي. افعال نه رواكيي
  . بيا د اكثريت رايه د حاللولو اويا حرامولو صالحيت لري

.  په اسالم كې حق او جائز هغه دي چې شريعت حق او جائز بللى وي
   .باطل او ناجائز هغه دي چې شريعت باطل او ناجائز رولي وي

، اكثريت دحق ميعار نه دى منل شوى په اسالم كې نه يوازې دا چې
صراحت سره وايې چې ل خلك دحق منونكي او  بلكه قرآنى آيتونه په

   .شكر كوونكي دي

©   m  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª :فرمايي اهللا 
¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´³ ²l األنعام :

١١٦ 
  

  او كه ته د زمكې د مخ د يرو خلكو خبره  ومنې نو د اهللا(  :ترجمه
دي  له ليارى به دې واوي كه چې هغوئ په ومانونو پسې روان

   )اكليان دي(او

: األعراف mê éè  ç ì  ël :همدا راز فرمايي
١٨٧ 

  

   ).خو ير خلك نه پوهيي( :ترجمه
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 ١٣: سبأ m É  È   Ç  Æ  Ål :او بل اى كې فرمايي

   

   .)زما ير ل بندان شكر كوونكي دي( :ترجمه
هم ير لې داكثريت د رايې پرخالف داقليت رايه منلې  رسول اهللا 

لكه د بدر . كله  چې حق ورته د اقليت په رايه كې كاره شوى دى ده
په رايه پداسې حال كې  په جن كې يې يوازې  د حباب بن المنذر 

نورو اصحابانو رضي اهللا عنهم    عمل وك چې خپله رسول اهللا 
   .دجن د ر  په اه بله رايه درلوده

داصحابو رضى اهللا د حديبيې په صلحه كې  همدا ول رسول اهللا 
عنهم  د اكثريت رايه ونه منله او دهغوئ د رايې په خالف يې له قريشو 

   .سره صلحه وكه
ابوبكر صديق رضى اهللا عنه هم د ارتداد د فتنې په مقابل كې دقوي 

 موقف په خپلولو كې داكثريت د رائې مخالفت وك، او د اسامه 
   .لكر ئې د شام په لوري وليه

و ولو داليلو معلوميي چې په اسالم كې د رايه  وركوونكو له پورتني
اكثريت يا اقليت دحق او باطل روا او نا روا په اكلو كې هي نقش نه 

او رايه ئې   )اله(پداسې حال كې چې په يموكراس كې اكثريت د. لري
   .چې دا يو كاره كفر دى  .پر اى درول شوې ده  )شريعت(د
 ؟عقل دى كه شرعدقانون  مصدر    - ۴
 

هغه .  دا چې يموكراس اساساً د سيكولريزم پر بنس واله ده
سيكولريزم  چې وايي دين بايد د ژوند او نظام په چارو كې  هي  نقش 

نو په همدې اساس په يموكراس كې د قانون  مصدر د .  ونه لري
په يموكراس كې هر هغه ه ته  .  )الهى وحيې(نه  ،خلكو عقل دى

 )بد(او هر هغه ه ته .  وي )ه(ه ويلى كيي چې د خلكو عقل ئې 
او بيا د همدغو يو يا . ويلى كيي چې د خلكو عقل ئې بد وي

په مسلمانو .  مصالحو په پام كې نيولو سره قوانين وضع كيي
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هيوادونو كې خو ير لي داسې هم پييي چې يوه نيمه شرعي ماده 
نون كې پاتې هم وي هغه هم بايد دعقل په تله وتلل كه چيرې په كوم قا

لكه چې په . او خلك ورباندى دخپل عقل په را كې حكم وكي.  شي
د  شرعي حدودو   )حدود آرنينس(پاكستان كې ه موده مخكي  د

دفرمان په هكله  دخلكو د اذهانود تحريكولو لپاره  د امريكا په 
رونو كې پوره شپ مياشتې  د بوديجه  په يني تلويزونونو او اخبا

په نوم كمپاين وچلول شو، او په نتيجه كې ئې  په پارلمان  )ذراسوچئې(
  . كې اكثريت  دخپل عقل په حكم ينې شرعي حدود منع اعالن كل

 

يا   )ه والي(آيا يواې عقل په اشياؤ او افعالو د    - ۵
  دصحيح  حكم صالحيت لري؟ )بدوالي(
 

له امله په اشياؤ او افعالو دصحيح حكم كولو  عقل دالندې وجوهاتو
  . صالحيت نه لري

كه ينى ئـې يـو شـى يـا يـو كـار ـه         ،دخلكو عقلونه  سره فرق لري .١
يا په بل عبارت د ينې .  وي، ينې نورئې بيا همغه شى بدي

      وك د يوه كـار د كولـو لـه املـه د مكافـات و خلكو په عقل به يو
ورو په عقل بيا همغـه شـخص دهمغـه كـار     خو د ينې ن.  بلل كيي

كـه خـو يـوازې عقـل د صـحيح      .  له املـه دمجـازات و بلـل كيـي    
الرـوونه ونـه    )وحـې (حكم د صادرولو صالحيت نه لري  تـر ـو ئـې    

   .كي
ــزو  او     .٢ ــاتو او فطـــري غريـ ــه خواهشـ ــه  دهغـــوئ لـ ــانانو عقلونـ د انسـ

و او دا منـــل شـــوې خبـــره ده چـــې دخلكـــ    . تمـــايالتو متـــاثر كيـــي  
خواهشات او غريزې  سره جال جال دي، نو په همدې بنا ئې  عقلونه 
هم دهمدغه تاثر له امله په اشياؤ او افعالو بيل بيل حكمونـه  كـوي   
ــار         ــا ممكــن ك ــا د حقيقــي مصــلحت  تشــخيص ن ــدې كــې بي چــې پ

   .وري
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شـــرائطو او زمـــانې لـــه بـــدلون ســـره  .  دانســـانانو  عقلونـــه د حـــاالتو .٣
يو شى ه ې خو سبا ته بـه پـه نـورو شـرائطو      نن به.  بدلون مومي

چــې پــدې كــې  دعقــل بــې ثبــاتي   . اوحــاالتو كــې همغــه شــى بــدي  
پداسې حال كې چې الهى وحيـې د ولـو حـاالتو پـه نظـر كـې       .  راى

  . نيولو سره يو ثابت حكم كوي
په اسالم كې د ثواب او عقاب په لحاظ په اشياؤ او افعالو باندې دحل 

لكه چې اهللا .  حق دى او بس وازې او يوازې د اهللا او حرمت حكم ي

 ٥٧: األنعام m  £¢  ¡  �  ~  }l فرمايي 

   
  .)حكم ندى مر يوازې د اهللا( :ترجمه

m l  k  j  i  hg :فرمايي او همدا ول اهللا  
t  s  r  q  p o  n  ml ١٨: الجاثية 

   
وانه  الر برابر ته ددين پر يوه ر !تر دې وروسته  مو پيغمبره( :ترجمه
ته بايد همد اومنې او دهغو خلكو په هيلو او هوسونو پسې مه .  كې

   .)ه چې نه پوهيي
هم دهر هغه حكم د رد فيصله كې ده چې د دين په كوم  رسول اهللا 

له .  او انسانانو دخپل عقل پر بنا وضع كي وى. دليل وال نه وي

من (: (يفرماي رسول اهللا عايشې رضي اهللا عنها خه روايت دې چې 
من عمل : وفي لفظ. مرنا هذا ماليس منه فهو ردّ أحدث فى أ

   .بخاري او مسلم) )مرنا فهو ردّ أعمًال ليس عليه 
وك چې  زمون په دين كې داسې يو ه  ايجاد كي چې له  :ترجمه

وك چې :  دين خه نه وي هغه مردود دي، او په بل لفظ كې راغلي
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نه وي هغه مردود  )دليل(كي چې پر هغه زمون امر يو داسې كار و
   .دى

كول او  )حكم(خو د پورتنيو ولو داليلو پر خالف په يموكراس كې 
ته وركې هي د دخالت   )وحيې(قوانين جوول دعقل كار دى چې 

په بل عبارت په يموكراس كې د تشريع او قانون حق له . حق نشته
خيستل كي او په بشپ ول بشرته  خه په بشپ ول  ا اهللا 

سپارل كيي چې د خپل عقل پر بنا يې جو كي، چې دا په حقيقت 
   .كې تر ولو لوى كفر دى
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   انـتخـابـات
 

په يموكراس كې انتخابات د مالد تير حيثيت لري چې له هغو پرته 
خو هغه ول . هي نظام ته صحيح يموكراتيك نظام نشي ويل كيداى

ابات چې په يموكراس كې  ترسره كيي په اسالم كې ئې هي انتخ
لكه رنه چې اسالم د ژوند د  هر اخ لپاره خپل اصول .  اى نشته

او ضوابط لري همدارنه  د حكومت او سياست لپاره هم خپل نظام او 
   :اصول لري چې ينې مشخصات ئې په الندې ول دي

  :خصوصیاتپه اسالم کې د نظام 
  

په اسالم كې حاكميت  يا واليت يو غنيمت او  –خصوصيت اول 
.  ولجه نه ده چې په هره طريقه چې ممكن وي بايد حاصله كاى شي

بلكه په اسالم كې حاكميت او واليت يو دروند مسؤليت او خطرناك 
مكلفيت دى چې د ملت  لخوا هغه  چاته  ورسپارل كيې چې په هغه 

شرطونه موجود وي چې  په الندې  كې د امامت د انعقاد شپ اساسي
   :ول دي

كافر د اسالمى دولت مشرنشي . حاكم بايد مسلمان وي :اول شرط
كه  هغه  .  يو ول كافر هم دمسلمانانو مشر كيداى نه شي. جويدلى

يهودي  وي يا نصراني وي، سيكولر وى، او يا د كوم بل دين منونكې 
 ،دين منونكې هم نه ويوي،  چې ديوه   )كمونست(وي، او يا ملحد 

 m   g  f  e  d   c  b    a  `l فرمايې  اهللا
 ١٤١: النساء

  
او هيكله به ونه روي اهللا  دكافرانو لپاره پر مؤمنانو ( :ترجمه

   .)باندې ه  الره
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سره هراى دا قيد لول  )اولى االمر(په قرآنكريم  كې د مسلمانانو له 
 او په دې شرط باندې  د . خه ويشوى چې هغه بايد له مسلمانانو

په .  اسالم د ولو علماؤ اجماع ده، او هيچا ئې مخالفت نه دى كى
   .همدې بنا په اسالم كې پر مسلمانانو د كافرحاكم كيدل حرام دي

هلته  هر وك   .خو په يموكراس كې د دين  لپاره هي اعتبار نشته
چې  د هغه مسلمان  پرته لدې.  د مشر لپاره ان كانديد والى شي

بلكه  اوس خو په عملي لحاظ د ولې .  يا كفر ته دې وكتل شي
اسالمي ن لپاره  د دنيا د كفارو دا متفقه  فيصله ده چې صحيح 

او .  مسلمان بايد په يوه اسالمي هيواد كې هم حاكميت ته ونه رسيي
م بايد كه ورسيي كه ه هم چې د انتخاباتو له الرې  رسيدلى وي بيا ه

او پرې نودى شي چې حكومت جو . له حاكميته  را وپرولى شي
چې دغه مثالونه په تركيه،  الجزائر، او نورو اسالمي هيوادونو . كي

  . كې وليدل شول
د .  په اسالم كې  دحاكم لپاره  دوهم شرط نارينتوب دى  :دوهم شرط

كې چې  په هغه حديث شريف.  ې حاكم كيدل په اسالم كې حرام دي
نسائي او امام احمد روايت كى دى راغلي دي  ،امام بخاري، ترمذي

چې كله چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ته خبر ورسيدچې دايران 
له مينې  وروسته دهغه لور حاكمه   )كسرى(خلكو د ايران د بادشاه 

  )  )لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة(( :كې ده نو وئې فرمايل
 )حاكميت(هيكله به هغه قوم كامياب نشي چې خپل واليت ( :ترجمه

خو ددې پر خالف په يموكراس كې نر او . )ئې ې ته وركى وي
او همدغه حكم  . ه  يو ول د انتخابيدولو او حاكم كيدلو حق لري

  :دافغانستان په اوسني اساسي قانون كې هم په دې ول بيان شوى دى
 )ماده ۳۳(نتخابولو او انتخابيدلو حق لري، افغانستان اتباع د ا((د 

  چې دا كار له اسالم سره كاره مخالفت دى  
   .كه چې  نا بالغ مكلف نه وي.  دريم  شرط بلوغ دى :د ريم شرط
  كه چې ليونى هم مكلف نه وي  .  لورم شرط عقل دى :لورم شرط
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د  كه چې  مريې.  دى )حريت(پنم شرط  آزاد والى   :پنم شرط
خپل ان په هكله  د تصرف ملكيت نه لري نو د بل چا په هكله به ئې 

   .ه ولري
پدې معني چې فاسق به نه وي .  شپم شرط عدالت دى  :شپم شرط

   .كه ه هم ينې علماء د فاسق واليت هم سره له كراهته  جائز بولي
لخوا ) اهل الحل والعقد(په اسالم كې  حاكم د    - دوهم خصوصيت

سياست پوه،  او  ،علماء ،زبده ،ل كيي او دا د ولنې هغه صالحاك
اهل خبره خلك وي چې  د امت مصالح له مفاسدو خه  تشخيصولى 
.  شي  او دحاكم په انتخاب كې له پوره احتياط او دقت خه كار اخلي

او دهغوئ تر انتخاب وروسته  بيا امت له هغه سره  د طاعت عمومي 
   .بيعت كوي

 كې  هر كافرخو په ته  ،او جاهل ،بې عقل ،مجرم ،فاسق ،يموكراس
 ،دحاكم په انتخابولو كې هماغه حق حاصل دى چې يو مؤمن،  متدين

په يموكراس كې انسانانو  .هويار، او عالم ته حاصل دى ،صالح
ته د صالح والي  او فاسدوالي له  زاويي نه كتل كيي، بلكه هلته  

او د هر چا شميره  چې يره شوه هماغه    .يوازې  خلك شميرل كيى
 )۵۰(د مثال په ول كه يوې خواته .  دحاكميت حقدار بلل كيي

صالحان او مجرب سياست  پوهان وي،  خو بلې  ،مجاهدين ،علماء
شرابيان او جاهالن وي،  نو د يموكراس  په  ،فاسقان )۵۱(خواته  

كميت  حقداره بلل تله كې دوهمه له په لوم لې غوره  او دحا
همدغه معيار ته  په پام  سره اقبال دجمهوريت يادونه په خپل . كيي

   :شعر كې داسې كوى
    متاع معنى بيگانه از دون فطرتان جويې  

  ز موران  شوخي طبع سليماني نمې آيد             
    گريز از طرز جمهوري غالم پخته كارې شو

ي نمې آيد                 كه از مغز دوصد خر فكر انسان       
  )افكار –كليات اقبال (
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اسالم د اهللا تعالى له طرفه  نازل شوى حق دين   :دريم خصوصيت

نه تر خپل ان بله نظريه او .دى چې تر ولو نظرياتو او اديانو اعلى دى
دين په لو والي مني، او نه ئې له ان سره په مساوي او برابر حيثيت  

بلكه  خپلو اتباعو ته  امر كوي چې تر هغه پورې بايد له كفارو .  مني
او  د اهللا كلمه  .  سره وجنيي چې تر و د كفر فتنه له منه واله شي

   :فرمايې اهللا  .تر ولو په لو حيثيت ومنلى شي

 m  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥
  ¯®l ٣٩: األنفال 

تر هغه د كفارو په خالف وجنيئ  چې  فتنه وركه شي او ( :ترجمه  
   .)شي دين ول د اهللا 

او  د . خو د دې پر خالف يموكراسي  ولو اديانوته په يوه نظر وري
په يموكراسي كې كفارو او له همدې امله .  كفر او اسالم توپير نه مني

او   .مسلمانانو ته يو ول انتخابي حقوق او صالحيتونه  وركول كيي
بلكه  عمالً ليدل   .كافر د كفر له امله له حاكميت خه  نه منع كيي

كيي چې مسلمان د مسلمان له امله له حاكميت خه ليرې ساتل 
   .كيي

 كې د كفر او  اسالم تر من يموكراس د فرق د نشتوالي له امله په
   .يموكراسي په خپله يوه كفري نظريه ل كيي
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آيا د ديموكراتيك انتخابي نظام له الرې اسالم 
 ؟نافذيدلى شي

 

په اسالمى ن كې ينې اسالمي تنظيمونه چې دغرب له سياسي او 
فرهني فلسفې خه متاثر دي او د اسالمي نظام دجوولو  تر تيب او 

له سيرت  خه نه اخلي،  بلكه غواي د غرب د  رسول اهللا  طريقه د
يموكراس له الرې  اسالمي نظام راولي، او ددې هدف لپاره  دنورو 

احزابو په ير يموكراتيك  وسائل په كار اچوي، او  )بى دينه(سيكولر 
 ي،  اوبيا  د دين په نامه  له خلكو وورايه(انتخاباتو ته  دري( 

   :خلك له الندي دريو حالتونو  بهر نه دي غواي،  دغه
كه چې په يموكراس كـې  . دغه خلك يموكراس سمه نه پيژني .١

نه  د اهللا . خو اعلى حاكميت او د قوانينو د جوولو حق دخلكو دى
.   ي چې هـركې خلكو ته اختيار وركول كي يموكراس يعنې په

پداسې حاـل  .  كيول نظام او قوانين د ان لپاره غواي جو ئې 
كــې چــې پــه اســالمي نظــام كــې د اعلــى حاكميــت او د تشــريع حــق     

ــوازې د اهللا   ــوازې او ي ــه نهــائې      ي ــه يموكراســ كــې پ دي خــو پ
نودغـه خلـك  نـه ديموكراسـ.      نه د اهللا  .فيصله دخلكو وي

  نظام نافذولى شي؟ له الرې د اهللا 
. م نـه پـوهيي  دوهم حالت كيداى شي دا وي چې دغه خلك پـه اسـال   .٢

يوازي اسالمي علم او شريعت ته منسوب خلـك دي خـو د اسـالم پـه     
نه د اسـالم نظـام ورمعلـوم    .  تقاضا او خصوصياتو نه پوهيي ،روح
لـه همـدې   . او نه په اسالم كې د حاكميـت نظريـه ورمعلومـه ده    ،دى

   .امله د اسالم او يموكراس ترمن په فرق هم نه پوهيي
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ا وي چې دغه خلـك پـدې پـوهيي چـې اسـالم او      دريم حالت ائې د .٣
خـو دا چـې د اسـالمي نظـام     . يموكراسي دوه بيل بيل نظامونـه دي 

ــو زغمــل غــواى   ،اقامــه جهــاد  ــانيو، او د كاوون او دوئ  دې   ،قرب
بلكه دخپلو دنياوي مقاصدو او مصالحو تحقق . كار ته تيار نه دي

نافقـت لـه مخـې    ورته د يموكراس له الرې آسـان ـكاري، نـو د م   
په ديموكراس بانـدې د اسـالم نـوم دي تـر ـو لـه ىـوي خـوا عـام          
خلــك پــدې تيــر باســي  چــې دوئ خــو اســالمي تنظيمونــه دي،  او د    

او له بلې خوا د طاغوت د الرې په خپلولو په . اسالم لپاره كار كوي
آسانى او بـې قربـان طريقـې پـه  حاكميـت كـې لـه سـيكولر احزابـو          

   .و له حكومتي امتيازاتو دوئ هم خوندونه واخلىا. سره شريك شي
خو شريعت، عقل، تاريخ او تجربه ول دا ثابتوي چې د انتخاباتو او 

چې . يموكراس له الرې اسالمي نظام په هي ول نشي نافذيدلې
  : ددې دعوى ينې داليل په الندې ول يادوو

 

  د انتخابي نظام له الرې
الئلد اسالم د نه نافذيدلو لس د  

  

نظام او  ،د يموكراس اساسي مفكوره دا ده چې حكومت  :اول دليل
نو په . قوانين به دخلكو لخوا د خلكو په الس او دخلكو لپاره جويي

همدې اساس هر هغه جهت چې يموكراتيك فعاليت كوي تر هر ه 
حتى كه . لومى بايد دا ومني چې نظام به دخلكو په خوه جويي

له  هم راي پدې اساس به نه راي چې هغه د اهللا اسالمي نظام 
بلكه پدې اساس به راي چې دخلكو خو .  طرفه يو مكلفيت دى

په يموكراس كې به خلكو ته پوره پوره واك وركول كيي چې . دى
اسالم غواي او كه غير اسالم؟  په اسالم كې خلكو ته دغه حق وركول 

  . ه مخالفت لريد اسالم له فكر او شريعت سره كار
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د پورتن خبرې بله معنى دا ده چې هر اسالمي تنظيم چې په انتخاباتو 
كې برخه اخلي بايد دا خبره تر هر ه دمخه ومني چې لكه رنه چې 

همدغه ول بايد غير اسالمي  ،دوئ غواي خلك اسالم ته دعوت كي
او   تنظيمونو ته هم دا حق ومني چې مسلمانان دې  كفرته دعوت كي،

   .دوئ هي  اعتراض ورباندې  ونه كي
په پارلمان كې د اكثريت تنظيم د هر ول قوانينو د   :دوهم دليل

او تر و چې اسالمي تنظيم په پارلمان . جوولو او تصويبولو حق لري
دپارلماني اصولو په . كې اكثريت ونه لري د قانون  جوولوحق نه لري

چې د قانون جوولو لپاره د اكثريت حق  بنا په اقليت باندې دا الزمه ده
چې يه . كه ه هم چې هغوئ د اسالم په خالف قوانين جو كي.  ومني

يو مسلمان هيواد كې د اسالم په خالف د قوانينو دجوولو حق 
مسلمانان بايد هيچا ته اجازه . تسليمول د اسالم خالف كار دى

   .انين  جو كيورنكي چې د دوئ په هيواد كې دې غير اسالمي قو
د انتخاباتو ونكي تنظيم ته دا حق وركول كيي چې د  :دريم دليل

او نور خلك بايد دهغوئ . لورو يا پنو كلونو لپاره  حكومت  وكي
كه بالفرض كوم اسالمي تنظيم  .  حكومت ددغې مودې لپاره ومني

الم اكثريت تر السه كي، او اسالم نافذ هم كي،  نو بيا به هم د اس
او دخپلې مودې تر پوره كولو .  نفاذ د لورو يا پنو كلونو لپاره وي

چې دا كار پر اسالم كې   .وروسته بايد له حكومت خه الس په سر شي
كه پر اسالم كې حاكم تر هغې د حاكميت حق .  د اجماع  په خالف دى

كه چې . لري چې تر و ژوندى وي او د حاكميت شرعي  اهليت ولري
او كه شرعي اهليت نه .  رعي اهليت لري نو بيا ولې لري كييكه ش

  لري نو بيا ولې د دوهم ل لپاره د حاكميت حق وركول كيي؟  
دوهم مخالفت ئې له اسالم سره دا دى چې  هغه اسالم چې  دوئ نافذ 

خو پدى صورت كې لور يا   .كى وي هغه بايد د تل لپاره نافذ وي
او خلكو . نظام بايد په خپله له منه وال شيپنه  كاله وروسته دغه 

چې   ؟ته يول بيا دا حق ورك شي چې اسالم غواي او كه غير اسالم
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احزابو ته  حاكميت ته درسيدو  )بى دينه(پدې كار سره بيا سيكولر 
  . فرصت  وركول كيي

د اسالم د حاكميت او د يموكراس د حاكميت  نظامونه  :لورم دليل
داسالمي تنظيمونو لخوا په يموكراس .  ال نظامونه ديدوه جال ج

عام خلك .  كې شامليدل د يموكراس د تائيد او توثيق په معنى دي
چې كله وورى چې علماء هم په يموكراس كې برخه اخلي او 

انتخاباتو  ته  دريي، نو په يموكراس كې د د وئ د شموليت له امله  
كيي چې كيدى شي يموكراسي به هم يو عامو خلكو ته دا فكر پيدا

كه چې كه ناحقه واى نو ديني علماؤ به وركې برخه . حق نظام وي
علماء كه هر و دخپل مشاركت لپاره  دمجبوريت،  او د .  نه اخيسته

دعوت دمصلحت تاويلو نه او داليل خلكو ته واندې كي عام خلك 
بى (علماء او سيكولر كه چې په پارلماني بهير كې. پرې نه پوهيي

او په عمل كې هم د دواو . اشخاص  ول په يو ول اصولو چليى )دينه
  . تر من كوم  فرق نه ليدل كيي

هر نظام يوه اييالوژي او فكر لري چې هغه نظام ته د  :پنم دليل
  . رسيدلو لپاره الره او وسايل هم له هماغه فكر خه  انتخابيي

او  انتخابات هم د . ي اوفكر سيكولريزم دىد يموكراس اييالوژ
كه چې د انتخاباتو لپاره  اساسي شرط . سيكولريزم پربنس وال دي

او دغه مساوات هغه وخت راتالى شي چې ول . سياسي مساوات دى
او دا كه  چې دين .  جهتونه  د يموكراس لپاره خپل دين پريدي

 :دمثال په ول. س وركويدر )برتر(انسانانوته يو پربل د تفاضل 
اسالم  وايى چې مسلمان تر كافر غوره دى، خو يموكراسي وايي چې 

او مساوات يوازى په هغه صورت كې رامنته  .بايد دواه مساوي وي
   .كيي چې د كفر او  اسالم خبره له منه ووي

دهغو له . په همدې اساس انتخابات په يموكراس پورې  خاص دي
 ه   .نه اسالم  ،يموكراسي راتالى شيالرې يوازېن كه چې لكه
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چې اسالم له يموكراس خه يو جالدين دې نود نافذولو الره او 
   .وسيله ئې ه م له يموكراس خه جال ده
عيسايت  يهوديت  او نورو  ،لكه نه چې يموكراسي، له كمونيزم

ه نورو اديانو اديانو سره پيوند كاري نه منى،  همدغه ول اسالم هم ل
. او طريقو سره پيوند كاري نه مني، او نه له نورو الرو قائميدالى شي

په زمانه كې  اسالم به يوازې په هغه طريقه قائميي چې د رسول اهللا 
پرې قائم شوى وو، له همدې امله له باطلو الرو د اسالم دنفاذ لپاره  

   .كوونه يو ناروا او دعقل او فطرت خالف كار دى
زينده او  )كپياليزم(يموكراسي  د پانه وאل  نظام  :شپم دليل

هر ومره  چې په اسالمي ن كې . دهمدغه نظام سياسي مظهر دى
يموكراسي ينيى په هماغه اندازه پانه  وאل په سود او احتكار 

كه . وال نظام هم چې د اسالم مخالف اقتصادي نظام دى ينيي
اسالمي تنظيم د  يموكراس له الرې قدرت ته هم چيرى بالفرض كوم 

ورسيي،  هغه هم په كراره كراره  د پانه وאل نظام برخه ري او د 
  . اسالم له اقتصادي نظام خه خارجيي

انتخاباتي سياست داسې يو ن دې چې يول كوم  :اووم دليل
شكل اسالمي تنظيم وركې ولويي بيا ئې له هغه خه وتل انتهائي م

ول هغه  اسالمي تنظيمونه  چې يول په يموكراس كې ور . كار وي
داخل شوي دي هغوئ نور د اسالم  دغلبې لپاره له انقالبى جهادي 

كه  چې د يموكراتيك سياست لپاره دا شرط . هو الس اخيستى
دمسلحې مبارزې پريودل او په . دې چې مسلح جدوجهد به نه كوي

اتو پورې  د اسالم د غلبې د اميدونو تل، او يموكراس او انتخاب
دغه كار ته د اسالمي مبارزې نوم وركول د اسالم د نفاذ په الره كې 

كه چې له دې الرې مسلمانان  په جهاد او دهغه .  يوخطرناك خن دى
د  ،پدې ميدان كې  د مصر د اخوان. په نتائجو بې باوره كيي

پاكستان د اسالمي تنظيمونو  او د ،افغانستان دجهاد ي تنظيمونو
نه يوازې داچې د اودې . ناكامه تجربې  تر ولو واضح مثالونه دي
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مودې له تيريدو سره سره  يې اسالمي نظام نافذ نه كاى شو،  بلكه د 
اسالم  دمنانو په ير  مكر او مهارت د مجاهدينو په خالف په خپل 

چې تش په نامه   او خبره دې اى ته  راورسيده. كتار كې ودرول
اسالمي يموكرات  تنظيمونو هم خپل ول تبليغاتي وسائل دجهاد او 

   .مجاهدينو په خالف له صليبيانو سره هم  آهنه كي دي
يموكراسي يو داسې نظام دى چې په هغه كې اسالمي  :اتم دليل

تنظيمونه اكثريت نشي لى، لكه چې په تيرو شپيتو كلونو كې په 
اودا كه چې د يموكراس فكري  او . ليدل شولپاكستان كې و

سياسي جوت  داسې دى چې هلته بايد سرمايه دران، فيواالن، 
صنعت كاران، لوى تاجران، پخواني بيروكراان، او په  ،ملكان ،خانان

كه چې په . مالي درغليوكې كك خلك قدرت ته ورسيي
لويه او مهمه وسيله يموكراس كې قدرت ته د رسيدلو لپاره  تر ولو 

دخلكو رائې په  ،او ددي ترن رشوت وركول. د مال مصرفول دي
درواغجنې وعدې وركول، او د ان  ،پيسو اخستل، دخلكو تيرايستل

په ه  او د مخالف په خالف پراخه تبليغات كول هم د انتخاباتو هغه 
ه ضرورتونه دي چې له هغو پرته په انتخاباتو كې كاميابيدل ممكن ن

  دي  
دانتخاباتو لپاره دغه  الره انتخابول نه اسالمي ده،  او نه داسالمي 

   .تنظيمونو له وسعې پوره ده
كه چيرې كوم اسالمي تنظيم  له دې ولو خنونو او  :نهم دليل

مشكالتو سره سره بيا هم په انتخاباتو كې اكثريت وي او قدرت ته  
ابند وي چې د يموكراس ورسيي بيا به هم دهماغه اساسي قانون پ

اساسي قانون  د انتخاباتو ونكي تنظيم ته . په اساس جو شوى وي
او د اساسي قانون . دا جازه نه وركوي چې مكمل شريعت نافذ كي

كه چيرې  .قوتونه نه پريدي  )بى دينه(بدلولو ته  ئې نور سيكولر
بيا ئې  اساسي قانون پريدي  او مستقيماً مكمل شريعت نافذكي نو

كه چې د همدې  . په قدرت كې دپاتې كيدلو جواز له منه ي
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چې . اساسي قانون له مخې  د انتخاباتو له الرې قدرت ته رسيدلى دى
   .قانون ي نو د دوئ د حاكميت جواز به هم ورسره ي

دانتخاباتو له الرې قدرت ته رسيدونكې اسالمي تنظيم كه  :لسم دليل
كه چې د اسالمي .  ا به هم مكمل اسالم نه وياسالم نافذ هم كي بي

وظيفه   )امربالمعروف اونهى عن المنكر(حكومت يوه اهمه وجيبه د 
او تر ولو لوى منكر دا دى چې په اسالمي هيواد كې دې غير .  ده

او د غير اسالمي فعاليتونو د تر سره كولو . اسالمي احزاب موجود وي
بايد ول سيكولر او مرتد احزاب  اسالمي حكومت. اجازه دې هم ولري

افراد ئې  اسالم ته دعوت كي،  او د امتناع . له فعاليت خه منع كي
انتخابي حكومت دغه كار هيكله . په صورت كې  ئې له منه يوسي

كه چې يموكراسي هر چاته  دهرې عقيدې  د بيان او .  نشي كوالى
  . اظهار  آزادي وركوي

مت د كفارو په خالف د اقدامي جهاد فريضه  همدا رنه دغه ول حكو
بلكه ددې پر خالف بايد  د بين المللي قوانينو . هم نشي تر سره كوالى

او تعاون متقابل حسنه  ،په اساس  له ولو كفري هيوادونو سره د امن
   .روابط ولري

همدارنه  بايد ديموكراتيك انتخابي حكومت د ملروملتو،  د 
رو نيوالو تونونو او ميثاقونو پوره رعايت  امنيت د شورى، او نو

وكي، چې دمخالفت په صورت كې له نيوالو بنديزونو او سزاانو 
  . سره مخ كيي

  يموكراس ول هغه دالئل دي چې د اسالم له نافذولو سره د دا
  .  مخالفت ئ

د اسالم  د رات اصلي مقصد دا دى چې بايد په نورو باطلو اديانو 
، نه دا چې  له هغو سره  يواى د تساوي پر اساس ژوند غالب شي
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`  m       g    f  e  d  c  b    a فرمايي  اهللا . وكي
  n   m  l    k           j   i  hl ٩: الصف 

  
اهللا هغه ذات دې چې راليلى ئې دى  رسول خپل محمد صلى ( :ترجمه

دغه  ه  وركي اهللا اهللا عليه وسلم  په هدايت  او په حق دين چې غلب
حق دين ته  پر ولو دينونو باندې، كه ه هم مشركان دغه غلبه  بده 

نو په همدې اساس بايد اسالم  په يموكراس غالب وي، نه دا   )ي
   .چې دهغى په  چوكا  كې وچليي

  د حقوقو او آزاديومناقشه يموكراسد 
 

دغه حقوق او . ل دېد يموكراس دوهم اصل د حقوقو او آزاديو اص
آزاد په حقيقت كې د يموكراس  د نظريې او فلسفې حاصل او ثمره 

په هر نظام كې چې دغه حقوق او آزد خلكو ته حاصلې نه وي هغه . ده
  .نظام  يموكراتيك نه بلل كيي

   

 : د آزاد مناقشهددين او عقيدې 

. يدې  آزادي دهد آزاديو او حقوقو په ل كې اول ددين د انتخاب او دعق
په يموكراس كې هر انسان ته دا حق وركول كيي چې په خپله خوه 

: د مثال په ول. چې هر وخت وغواي  نوى دين د ان لپاره غوره كي
 يو انسان حق لري چې نن يهودى  وي، سبا ته نصرانى شي، بله ور

يدي هندو شي، او بله ور مسلمان شي، بل وخت بيا بيرته  اسالم  پر
او يا هم له ولو اديانو انكار وكي ملحد او كمونست . او بودائي  شي

او نه ورخه  . پدې ولو حاالتو كې هغه  محاسبه كيدالى  نشي. شى
  . وك د عقيدې د آزاد حق سلبولى شي

په يموكراس كې دين او عقيده يو شخصي امر دى چې د دولت او 
يموكراس كې د جامو حيثيت دين په . نظام  ورسره هي كار نشته
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خو  په . د هر چا  خوه ده چې كوم رن او ول جامې اغوندي. لري
او . اسالم كې  دين او عقيده يو شخصي امر نه،  بلكه يو مكلفيت دى

لكه چې .  وولى شوى دى هدهمدغه د انسانانو او پيريانو د خلقت 

 m  i   h  g  f  e  d   cl اهللا تعالى فرمايي 
 ٥٦: ارياتالذ

چې  لپارهاو ما نه دي پيداكي پيريان او انسانان مر ددي (  :ترجمه
   .)زما عبادت وكي

او بيا ئې د .  پيريان او انسانان د عبادت لپاره پيداكي دي  اهللا 
عبادت دكيفيت  د تعين او د طريقې دورودلو  لپاره ورته دين نازل 

او تر ولو  )اسالم(وروستى دين  كى، او انبياء ئې را ليلي چې تر ولو
او د همده  په . صلى اهللا عليه وسلم  دى  )محمد(وروستى  پيغمبر 

په نزد   مبارك رات پخواني ول اديان منسوخ  شوي دي، او د اهللا 
د عبادت لپاره   نو هر وك چې د اهللا . يوانى مقبول دين اسالم دى

ورخه   له به ئې اهللا له اسالمه پرته بل دين انتخاب كي هيك

_  `  m  d  c    b  a فرمايي  اهللا   .قبلول نه كي

   l  k  j  i  h  g  f  el ٨٥: آل عمران 

  
او هر وك چې له اسالم پرته بل دين ولوي هيكله به ترې (  :ترجمه

   .)ونه منل شي، او په آخرت كې به له تاوانيانو خه وي
وتل ارتداد دى، چې كه توبه و نه باسي او په اسالم كې له اسالم  خه 

كه چې له . بيرته په اخالص اسالم ته  راونه ري، سزائې  وژل دي
يوه دين خه وتل، او بل دين ته داخليدل، د پخواني دين د بطالن په 

يعنې هروك چې له اسالم  خه كوم بل دين ته وري  . معنى  دي
د بطالن حكم كوي، او د نوي  هغه په خپل دغه عمل په اسالم  باندې

  .  دين د حقانيت اعتراف كوي
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كه چې هغه . خو په يموكراس كې د دين  بدلول هي  سزا نه لرې
په افغانستان كې  چې اوس  امريكايانو يو . يوشخصي كار دى

يموكراتيك  نظام جو كى دى همدغه د ارتداد حق ئې هم د هر فرد 
كه چې د اساسي . ورته خوندي كى دى لپاره د اساسي قانون له الرې

او د  )يموكراس تحقق(قانون په شپمه ماده كې په صراحت سره د 
)ودل شوى دى  )بشري حقوقو مالت د دولت مكلفيت.   

همدا راز د بشر د حقوقو دنيوالې اعالميې په اته لسمه ماده كې  په 
زد او د هر انسان  د فكر د آ( :صراحت سره داسې  ليكل شوي دي
او همدا حق د دين او د عقيدى . دين  د انتخاب له حق خه برخمن دى

د له ييزو وونو او رسنيو له الري  د نظر اظهار او همدا ول د  ،تبليغ
او له هغو خه حفاظت ته هم شامل . شعائرو سري او علني  ترسركولو

  )اتلسمه ماده(                    )دى
لسمه ماده كې د ارتدارد حق په نور صراحت دهمدغې اعالميې په نو

   :سره پدې ول بيان شوى دى
. هر انسان دنظر او خپل ليد لوري د آزاد له حق خه برخمن دى(

دغه حق دې ته هم شامل دي چې وك دې د بل چا افكار او  نظريات 
او هم كوالى شي خپل افكار او نظريات . د بل چا له مداخلې پرته ومني

كنې وسيلې له هر جغرافيوي قيد او بند خه پرته تر السه او په هرې مم
  )نولسمه ماده(       )نشر كي

 )يموكراس تحقق(دا چې د افغانستان اوسنى  اساسي قانون چې د 
د دولت مكفيت ي، او پدې دواو كې د  )بشر د حقوقو مالت( او د

د خالت دين او عقيدې انتخاب د هر چا شخصي حق دى، او د بل چا 
نو كه  خو اساسي قانون هم په نا اعالن شوى  ،وركې ناروا كار ي

اوس نو په خلكو، . او ضمني ول هر چاته د مرتدكيدلوحق وركوي
وضعيت،  او حاالتو پورې اه لري چې وك د عبدالرحمن  پنجشيري  

  . په ېر د يموكراس له دغه حق خه  د استفادى علني جرات كوي
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ه نامه اسالمي حكومتونو په خپلو اساسي قوانينو كې دا ينو تش پ
ليكلي چې د اسالم په خالف به قوانين نه جويي، خو له بل لورى ئې  
دا هم په صراحت سره ليكلي چې  هيوادونه ئې د ملرو ملتونو، 
. نيوالو تونونو، اود بشرد حقوقو د اعالميې درعايت كولو تعهد لري

وسني اساسي قانون كې چې په اوومه ماده كې لكه د افغانستان په ا
   :داسې ليكل شوي دي

د بين الدول معاهدو،  ،دولت دملرو ملتونو د منشور( :اوومه ماده
دنيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تاو ولري  او د بشري 

  )حقوقو د نيوالې اعالميې رعايت كوي

فغانستان اساسي قانون ئې د بشر دحقوقو د نيوالې اعالميې چې د ا
مه ماده كې د بشري حقوقو د اعالميې  له حقوقو  ۲۹رعايت كوي په 

   :سره د تعامل په اه داسې راغلي دي
په هي ول شرايطو كې روا نه ده چې د بشر ( د ج  جزء :مه ماده ۲۹

له حقوقو سره دې په داسې ول چلند وشي چې  د ملل متحد له اصولو 
  )تضاد ولرياو اهدافو سره 

يعنې  د بشرې حقوقو د تعبير او تفسير صالحيت  يوازې د ملرو 
ملتونو له سازمان سره دى، او هر دولت ئې  چې رعايت كوى بايد د 
ملرو ملتو له اصولو او اهدافو سره سم ئې وكى،  نه دا چې دخپل 
دين او مذهب مطابق ئې تعبير كي،   په همدې بناء دا خبره يوازې يو 

نافقت دى  چې په يوه اسالمي هيواد كې دې هم اسالم  تطبيق شي، م
له دواو خه به يوازې  .  او هم دملل متحد او د بشر د حقوقو اعالميه

   .يو تطبيق كيي اوبس
خو هغه په دې  ،په اسالم كې  هم د عقيدې او دين د آزد حق شته دى

. لمانولىمعنې دى چې د نورو اديانو منونكي به په زور نشي مس
.  يوازې دعوت او په ه طريقه به مناقشه  او مناظره ورسره كولى شي
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m   z  y  x   w  v   :لكه چې اهللا تعالى فرمايي
£¢  ¡  �  ~  }|  {l ١٢٥: النحل 

   
اى پيغمبره د خپل رب دالرى په لور په حكمت او نيك اسلوب ( :ترجمه

يقه چې هغه يره ه بلنه وكه، او مباحثه كوه هغوئ سره په هغه طر
   ).وي

m  Ó    Ò  Ñ  :او د زور دنه استعمال په هكله اهللا تعالى فرمايي
  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔl ٢٥٦: البقرة 

  
په تحقيق سره كاره شو .  نشته زور د دين په منلو كې(  :ترجمه

   .)هدايت له بې الر خه
يانوي او اسالم نامسلمانو خلكو ته د اسالم  حقانيت او فضيلت ب

او . خو په زور ئې هيكله  منلو ته نه اباسي. دمنلو توصيه ورته كوي
كه وك اسالم نه مني هغوئ په خپل دين او طريقه پدې شرط پريدي 

او د اسالمي نظام له انتظامي  .چې مسلمانان به كفر ته نه دعوت كوي
   .اصولو او لوائحو به سرغونه نه كوي

ه زمانې راهيسې تر ننه پوري په اسالمي د اصحابورضي اهللا عنهم ل
يهوديانو، هندوانو، او نورو طائفو شتون په دې ،ن كې  د مسيحيانو

داللت كوي چې اسالم هغوئ په مسلمانيدلو نه دي مجبور كي،  بلكه 
   .هغوئ ته ئې په خپل دين د آزاد پاتې كيدلو حق وركى دى

ا اجازه نشته چې هغه له خو په اسالم كې په هي ول يوه مسلمان ته د
كه چې مرتد له اسالم خه د وتلو په عمل په . اسالم خه مرتد شي

كه داسې نه وي نو بيا ولى له اسالم  . اسالم باندې د بطالن حكم كوي
خه خارجيي، دا چې هغه پدې كار سره په حق دين د باطل حكم كوي  
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 ته كوي،  نوولنه كې اضطراب رامن كه بايد تر او په اسالمي
لكه چې  رسول . استتابې وروسته  كه بيرته راونه ريد ووژلى شى

 )من بّدل دينه فاقتلوه((اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فرمايلي دي   
  . )چا چې خپل دين بدل ك وئې وژنئ(  :ترجمه ،بخاري

په اسالم كې د عقيدى آزادي د يموكراس  د عقيدې له آزاد سره د 
خو هغه له غرب پلي علماء چې  غواي . ارې  فرق لريرا  او د تي

خلكو ته اسالم او يموكراسي يو شى وئي په منافقانه  ول دغه 
دواه آزاد  يو ول ئي،  تر و  خلكو ته  د اسالم په قالب كې كفر 

    .ائسته  كي
  : مناقشه آزادد ې د اظهار أيد ر

.  داظهار آزادي ده) نظر(رايې  د يموكراس  له آزادىو خه يوه هم د
 ول نظر په آزاد وك حق لري چې  خپل هر كې هر يموكراس په
بيان كي، كه ه هم چې هغه نظر د الهي وحيې او ديني مقدساتو  په 

   .خالف هم وي
ددغې آزاد د ترالسه كولو تصور كه  په غرب كې راپيداشو چې ول 

ليسا تر مطلقې ديني او فكري غرب د فرانسې تر انقالبه دمخه  دك
دا چې كليسا  د انحراف او فكري  استبداد  . واكمن الندې اوسيده

اوج ته رسيدلې وه او هيچا ته ئې په دينياتو، اخالقياتو، اجتماعي 
اصولو او حتى ساينس كې د رايې  د اظهار حق نه وركاوه، او كه به چا 

له .  سزاانو محكوميدهد  رايې داظهار جرات وك هغه به په ول ول 
همدي امله اروپايانو دكليسا د استبداد په خالف آواز پورته ك، او د 

ه يووه  . تحريف شوي مسيحيت د كليسا تسلط ئې له من اوپه هر
   .كې ئې د نظر د اظهار آزادي تر السه كه

اروپايانو خو په هغه وخت كې دغه اقدام د يو باطل او تحريف شوي 
په  )مقدس حق(ف وك،  خو وروسته ئې دغه آزادي د يو دين په خال

ان تر دې چې د . حيث دحق  دين په خالف هم استعمالول شروع كل
اسالم مقدسات ئې هم ددغې بې بندوباره آزد تر بريد الندې 
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په خالف ئې خپل له   قرآن او پيغمبر ،او د اسالم د شريعت ،راوستل
ن د آزاد دحق په نامه ياد كل، سپكاوى ك اظهارات د رائې او بيا

چې پدې ل كې دغه الندې اقدامات په ندې ماضي كې ولې دنيا 
  : وليدل

هندوستاني مرتد سلمان رشدي چې د برتانيې تابعيت لري د غـرب   .١
ــه خــالف خپــل مشــهور كتــاب        ــې د اســالم پ ــه ئ ــه هون شــيطاني (پ

خو كله ،د ولې دنيا مسلمانانو ته ئې سپكاوى وك. وليكه )آيتونه
ول  ،چې مسلمانانو له غرب خه  د هغه دمحاكمې غوتنه  وكه

او دهغه  دغه . غرب په يوه خوله دهغه له دې اقدام خه دفاع وكه
هغه ته ئـې  پنـاه وركـه،    . كار ئې د رايې او بيان د آزاد حق واه

نه يوازې دا چې سـاتي ئـې،    . او تر ننه ئې په خپل حفاظت كې ساتي
برتانيې ملكې هغه په لويو شاهانه القابو هم په رسـمي  ول  بلكه د 
  . او دمسلمانانو دعواطفو هي پروا ئې  ونه لرله.  ونازاوه

تسـليمې  (تر سلمان رشدي وروسته بنله ديشـ مرتـدې ليكـوالې     .٢
هــم د رشــدي پــه پلــه پــل كيــود،  او هغــې تــه هــم غــرب پــه  )نســرين

ام ئـې د نظـر د اظهـار پـه     او دهغـې اقـد  . خپلى غيې كې پناه وركه
تعبير ك آزاد.  

٣.   كـــ ي ژوناليســـت د قـــرآن د ســـپكاوي فلـــم جـــوكلـــه چـــې . هالنـــ
مســلمانانو اجتجــاج وكــ دهالنــ صــدراعظم  د هالنــي ژونالســت   

   .كار د رائې د بيان آزدي و بلله، او له هغه خه يې دفاع  وكه
پــه  )رــتيني قــرآن(د قــرآن كــريم بــل ســپكاوي هغــه ؤ چــې  غــرب د  .٤

نامه له الحاد او سپكاوي  ك كتاب چې دقـرآن كـريم سـورتونو تـه      
پــه ورتــه شــكل ليكــل شــوى ؤ رامنتــه كــ، او پــه انرنيــ كــې ئــې 

ه.  خپور كااو دا ئې هم د رايې داظهار حق و.   
تـــه   دنمـــارك يـــوه  كاريكـــاتور جـــووونكي  د اســـالم  پيغمبـــر  .٥

    كـ ك كارتونونـه جـو  ل   منسوب له سـپكاويل  او خپـاره ئـې كـ .
كله چې مسلمانانو په وله ن كـې احتجـاج وكـ او دهغـه رسـام د      
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محاكمې غوتنه ئې وكه، د نمارك صدراعظم  چې اوس د نـاو  
د تون  رئـيس دى  دكـارتون جـوونكي خـه د ولتـي دفـاع وكـه،         

كله چې مسلمانانو خپل . او دهغه كار ئې د رائې د آزاد حق وباله
ته نور هم زور ورك، او له اروپا يي مصنوعاتو سـره  ئـې د    احتجاج

پريكون  اعالن وك،  نو د ناو د تون رئـيس  د نمـارك  موقـف د    
      ـــولې اروپـــا د موقـــف پـــه حيـــث  اعـــالن كـــ.    ول هغـــه او پـــدې

كارتونونه په مكرر ول پـه نـورو اروپـا يـي هيوادونـوكې  هـم خپـاره        
   .شول

يكــا د پــوي  شــتون تــر حمــائې النــدې پــه افغانســتان كــې چــې دامر .٦
د اســالم  خــالف مضــامين  چــاپ او خپــاره  ) پرويــز كــامبخش(مرتــد
او دمسلمانانو د شديد فشار په نتيجه كـې محكمـې هغـه پـه      ،كل

ارتــداد محكــوم او بنــدي كــ  ،ــول غــرب او غربــي ميــيا دهغــه        
او دهغــه موقــف ئــې د رائــې داظهــار پــه آزاد       ،ترنــ ودريــده 

،ي تعبيركې ئې پيل كچې په نتيجه . او د هغه د خوشې كولو ه
او كيـدى شـي چـې ـه     . كې ئـې د اعـدام حكـم پـه حـبس تبـديل شـو       

مــوده وروســته  پــه كومــه  بهانــه لــه زنــدان خــه آزاد، او د  بيــان د    
   .١آزاد  په يوه قهرمان تبديل شي

 اسالم د رائې د اظهار د آزاد مخالف نه دې، بلكه دمراه  كوونكې
هغه  رايه  چې دحق  دبيان او آزاد لپاره  .  رايې د اظهار مخالف دى

وي اسالم  نه يوازې  دهغې پلوى كوي،  بلكه هغه يو عبادت بولي، او 
كه ه هم چې هغه ديو ظالم حاكم په .  اظهار ته ئې خلك تشويقوي

په هغه حديث شريف كې چې ابوسعيد الخدري رضى اهللا .  مخكې  وي
  : فرمايلي دي كى رسول اهللا روايت  عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرزي د خپلو د وهم ل انتخابيدلو په درشـل كـې هغـه ديـو فرمـان        -١

اد ك، او پـه درنـاوي د غربـي حلقـو لخـوا لـه افغانسـتانه        په صادرولو آز
  . وويستلى شو
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الترمذي ( )عظم  الجهاد كلمةعدل عندسلطان جائرأن من إ((
له لوى جهاد خه  يو دا دى ( :ترجمه)  كتاب الفتن باب افضل الجهاد

   .)چې دعدل خبره دې د ظالم پادشاه په مخكې وكاى شي
ره او كه وك دحق  د وينا له امله ووژل شي،  هغه په اسالم كې له غو

خير (دي فرمايلي  لكه چې رسول هللا .  شهيدانو خه شميرل كيي
مره ونهاه ألى رجل فإالشهداءحمزة بن عبدالمطلب ورجل قام 

  ) المستدرك للحاكم( )ذات اهللا فقتله على ذالك يف
په شهيدانو كې غوره شهيد حمزه بن عبدالمطلب او هغه سى (ترجمه  

په نيك امر وكي او له بدي خه  لپاره يو بل چاته  دى چې د اهللا 
   )ئې منع كي او هغه ئې بيا په دي كار ووژنى

نو معلوه شوه چې په اسالم كې هر وك بل چاته  دحق وينا او نصيحت 
خو په .  كه چې  دين نصيحت دى.  او بايد وئې كى.  كولى شي

 يموكراس  كې انسان  ته  د هر ه  دويلو او اظهار اجازه  شته چې
   .هغه حق وي او كه باطل

په هغو اسالمي هيوادونو كې چې غربي يموكراسي وركې حاكمه ده 
په كاره ليدلى كيي چې هلته خلك يوازې د باطل داظهارولو حق 

 ،او هر وك چې  دحق رايه اظهار كي هغه له وژلو، تلو.  لري او بس
تو د خپرولو دكفري نظريا. شلو، او ول ول  تهديدونو سره مخ كيي

 ي، خو دحق د اظهار لپاره هيول وسائل په كار اچول كي  لپاره
. مجلې، اخبار، او نشريې ته اجازه  نه وركول كيي ،تلويزيون ،رايو

او كه چيرې يو نيم  اى اجازه هم وركل شي بيا يې هم پاليسي، 
حدود، او موضوعات ورته د دولتي  ادراو لخوا  اكل كيي چې تر 

   .و هاخوا ئې نشريات جرم ل كييهغ
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  : مناقشهشخصي آزادد 

د يموكراس تر ولو مهمه  آزادي  چې ديموكراس  زه بلل كيي 
   .شخصي آزدي ده چې اخالقى آزادي هم بلل كيي

په اه   )ذات(دشخصي آزد معنى دا ده چې  انسان دخپل شخص 
له كوم قيد او شرط  مكمله  آزادي لري چې هر ه  ورباندې  كوي بى

اداب او اخالقي  ،رسم او رواج ،د ولنې  عرفونه. خه ئې  وكولى شي
. قوانين  بايد له ژوند خه دخوند داخستلو په الره كې مانع ونه ري

   .او فرد بايد پدې كار كې د هر چا له تسلط خه آزاد وي
دخلكو  ددغه ول آزاد مطالبه  هم په غرب كې د كليسا د طغيان او  

. په اجتماعي او اخالقي  ژوند باندې د شديد مراقبت  عكس العمل وو
لكه نه چې خلكو د دين،  عقيدې،  او عبادت په مجال كې د 
كليسا تسلط ورختم ك، همدا ول ئې دكليسا  اخالقي ار او رقابت 

ه يووهم له من .  
يزم نظريه د فرانسې  انقالب  دين له دولت خه جال  ك، او دسيكولر

او تر هغې وروسته  ئې د دين  او د اخالقو  تر من هم .  ئې ايجاد كه
داخالقو په ه والي  او بد والي  باندې حكم كول  د . بيلتون راوست

پدې . دين صالحيت  نه،  بلكه د شخصي ذوق او سليقې كار ول شو
.  ديمعنى چې  هر هغه  ه چې فرد ته  ه كاري  هماغه  ه اخالق  

د همدغې  شخصي آزاد .   او وك بايد پرې د اعتراض حق ونه لري
  ،لواطت، سحاق ،د فلسفې دمنل كيدو له امله په غرب كې زنا

دنارينه له بل نارينه او د ې له بلې ې  )ينه همجنس بازي(
او د غربي  .  سره واده كول دا خالقو  خالف كارونه نه ل كيي

دغه ول كارونه  د يموكراس .  ورته اجازه وركويهيوادونو قوانين  
په فرهن كې تر هغه  پورې جرم نه ل كيي چې تر و په اجباري 

او كه  په اجباري  شكل ترسره شي نو بيا هم . شكل نه وي تر سره شوي
بلكه لدې امله جرم .  لدې امله  جرم  نه وي چې دغه كارونه حرام  دي

   .شكل تر سره شوي دي ل كيي چې په اجباري 



 كه اسالم؟ ،هيموكراسي كفر د                             فکري پوهنه

 
١٣٧ 

د شخصي آزاد  غربي معيارونو ته په پام سره په يموكراس كې 
او په همدې .  هي اى  نه لري )امر بالمعروف  او نهى عن المنكر(

بنا چې  په هر د ولت كې ديموكراسي عملي كيي هلته د امربالمعروف 
هلته  به يا  .او نهى المنكر حق په خپله په اتوماتيك  شكل له منه ي

دواه  په هي صورت . يموكراسي وي، او يا به امربالمعروف وي
كه چې امر بالمعروف او نهي عن المنكر اكثره   .نشي جمع كيدالى

او په يموكراس كې دغه . په عباداتو او اخالقياتو پورې اه لري
   .دواه شخصى  امور دي چې بل وك وركې  د مداخلې حق نه لري

وكراس كې د شخصي آزاد او اخالقو فلسفه  دانريز په ديم
  :په نظرياتو واله ده چې وايي  )م۱۶۷۹ – ۱۵۸۸(فيلسوف هوبز 

.  ده )كركه(او دشر معنى  نفرت .  دى  )خوند(دخير معنى  شهوت 
موجود وي هغه  دخير كار  )خوند(يعنى په هر هغه ه كې چې شهوت 

موجوده وي  هغه د شر كار  )كركه(او په هر هغه ه كې چې  نفرت . دى
دخير او د شر د معيارونو تعين  د دين كار نه،  بلكه دشخصي . دى

   .ذوق او غريزى  كار دى
دغه ول  شخصي آزادې  نه يوازې  دا چې په اسالم كې اى نه لري 

نو په همدې . بلكه د نورو اديانو او سليم فطرت  سره هم مخالفت لري
ول آزد  د لرلو له امله هم صريح كفر ل بنا يموكراسي ددغه 

   .كيي
  : مناقشهآزاد د دمسكن د انتخاب

په يموكراس كې هر انسان  ته حق ورك شوي چې په هر اى كې ئې 
په همدې اساس غربي يموكراسي دا نه . چې زه وي هلته واوسي

او يا دې .  خه  وويستلى شي )جزيرة العرب(مني چې كفار دې له 
پداسې حال كې چې د عربو . كفار د حرم په ساحه كې نه پريودل كيي

په جزيره كې  د كفارو دنه پريودلو صريح حكم په حديث شريف كې 

: اخرجوا المشركين و فى رواية((فرمايي   رسول اهللا  .راغلى دى
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مشركان د ( :ترجمه :بخاري....)  .اليهود و النصارى من جزيرة العرب
يهود او نصارى  له (  :په بل روايت كې  دى )ې وباسئعربو له جزير

له همدې امله عمر بن الخطاب رضى اهللا   )جزيرة  العرب خه وباسى
عنه  په خپل خالفت كې ول يهودان او نصارى له جزيرة العرب خه 

خو كه  په اوس وخت كې وك له جزيرة العرب خه د  .وويستل
و د ويستلو مطالبه  كوي، او يا ئې  يهودو،  نصاراؤ،  او يا نورو كفار

د ويستلو  هه كوي هغوئ د يموكراس د مخالفت په جرم 
  محكوميي، او د وژلو جواز ئې برابريي      

 :  مناقشه حقد  د ملكيت 

د خوندي  )پانه وאل اقتصاد(دا چې غربي يموكراسي  د كپياليزم 
ه وركې فرد ته له ساتلو لپاره رامنته شوې ده،  نو له همدې امل

هرې الرې  د مال د لو او په هر ه كې د مصرفولو مطلقه آزادي 
د مال په لو او مصرفولو كې  يموكراسي  هي . وركل شوې ده

همدا دليل دى چې  .ديني او اخالقي عامل ته  د دخالت حق نه وركوي
نو د دمزدورا ،احتكار ،په يموكراتيكو هيوادونو كې پانه وאل د سود

زبياك،  او ان د نورو هيوادونو د استعمار، او د هغوئ د طبيعي  
زيرمو د غال او لوولو،  او دجنونو د رامنته كولو له  الرې دوسلو 
دخرولو او حربي فابريكو د چلولو په ذريعه خپله پانه  يروي، او 

   .قمار،  فحشاء او بدخريو كې مصرفوي ،بيا ئې په عيش او عشرت
پــه اســالم كــې لكــه نــه چــې  د ماــل دلــو لپــاره د حاللــو الرو او  خــو 

وســايلو انتخــاب ضــروري دى، همدارنــه ئــې د مصــرفولو لپــاره هــم        
   .قيودوضع شوي دي

اسالم  د يو داسې متوازن  اقتصادي نظام لرونكې دى چې نه لكه 
دپانه وאل نظام سرمايه د و محدودو خلكو په من كې ساتي، او  نه  

بلكه   .كمونيزم چې افراد له شخصي ملكيت خه محروموي لكه
اسالم  هم د سرمايې دلرلو حق وركوي،  او هم د بايو خلكو په سرمايه 

  . كې د نيستمنو او غريبو خلكو حق تثبيتوي
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 :مناقشه حقد دكار 

په يموكراس كې انسان  ته  د هر ول كار دكولو او پيشې د  
خو په اسالم  كې فرد يوازې  دحالل او  .اختيارولو مطلق حق حاصل دي

او كه چيرى داسې يو كار اختيار كي چې له . روا كار دكولو حق لري
مسلمان سره تضاد ولري لكه شرابخانه خالصول، او يا د زنا اه  او 

په هغه صورت كې اسالم فرد ته ددغه ول كار .   داسې  نور جوول
   .ې دا هر ه كوالى شيخو په يموكراس ك .اجازه نه وركوي

 
 : مناقشه حق د د زده كې

په يموكراس كې فرد ته د هر فن او علم د زده كې مطلق حق حاصل 
خو په اسالم كې فرد ته دداسې علومو او فنونو د زده كولو حق نه  .دى

جادو، (لكه د كوو .  وركول كيي  چې هغه له اسالم سره كر لري
ري  ا .شعبده باز ه  .و داسې نور علمونهمدارياسالم د جادو زده ك

   .كفر بولي او مخنيوى ئې كوي
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   پارلمان د يموكراس ممثله  طاغوتى اداره 
 

  ؟پارلمان ه شي دى
پارلمان په يموكراس كې د خلكو د منتخبو استازو هغه اداره ده  

او تحريم  ،تحليل ،چې دخلكو لپاره د قوانينو دجوولو  يا د تشريع
كلمه داسې تشريح   )پارلمن(دا كسفور قاموس د . مطلق حق لري

   :كوي
Parliament: a group of people that makes the lows of a Country  

   .پارلمن د خلكو هغه له ده چې ديوه  هيواد لپاره قوانين جووي
په تيرو بحثونو كې وليدل شول چې په يموكراس  كې دخلكو 

حق   )اعلى حاكميت(كه چې د سيادت . مرتبه لري )هال(اكثريت د 
تحليل او تحريم مطلق حق دى په اكثريت  پورى اه  ،چې د امر او نهى

فيصله نشي رد كيدلى   لكه نه چې  په دين كې د اهللا .  لري
   .همدا ول په يموكراس كې داكثريت  فيصله نشي رد كيدلى

هللا مرتبه لري، نو پارلمان چې د دا چې اكثريت په يموكراس  كې د ا
پدې معنى . مرتبه لري )استازيتوب(د پيغمبر  ،اكثريت استازى دى

چې استازى به د خپلو موكلينو د خوې مطابق قوانين ايجادوي او 
يموكراس چې اصالً په سيكولريزم .  دهغوئ  مصالح به تامينوى

ن ته د مداخلې حق واله ده دحكومت  او نظام په چارو كې دي )الدينيت(
نو  په همدې اساس ول هغه قراردادونه او مسودې چې د  .نه وركوي

قانون كيدلو لپاره  پارلمان ته د بحث او غور  لپاره واندې كيي بايد 
د يموكراس  له الرې طرحې،   .په ديني بنسونو والې نه وي

ئې د نظريات او مسودې تر هغه وخته  د تطبيق و نه دي چې تر و 
كه چې په پارلمان . حق نه وي تر السه كى )قانونيت(پارلمان لخوا د 

كې قانون هغې مصوبې ته ويل كيي  چې د پارلمان دواه جرې ئې 
او ترو تر ئې  چې دا  . او جمهور رئيس  ئې توشيح كي ،تصويب كي

   .مراحل نه وي طي كي تر هغه پورې دتطبيق و نه ل كيي
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س كې پارلمان  ته د هر فكر او نظر خلك دانتخاباتو له په يموكرا
كفر الحاد، يا كوم بل عقيدوي انحراف پارلمان  . الرې ان رسولى شي

په همدې اساس چې هر وك  . ته  د هغوئ د رسيدو مانع نه ري
پارلمان  ته  ورسيي  هغوئ  هلته  د خپلې خوې او نظريې مطابق  

او هغوئ د خپلو هر ول . واندې كوي  قانوني طرحې  پارلمان ته
افكارو او نظرياتو د بيان له امله  تر عدلي تعقيب الندي هم نشي 

همدغه  .  راتالى،  كه ه هم چې  هغه نظريات ددين په خالف وي
صالحيت دكرزى  دحكومت د اساسي قانون په يوسل او يوومه ماده 

   :كې داسي بيان شوي دى
ې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د دملي شورى هي غى دهغ(

   )اجرا په وخت كې ئې رندوي تر عدلي تعقيب الندې نه نيول كيي
 

 ؟پارلمان ولې طاغوتي اداره ده
 

طاغوت  په اسالمي  شريعت كې هر هغه ه ته ويل كيي چې پرتـه   .١
  . ئې عبادت كيي  له اهللا

 ،ه نه ويل كييحج او دعا ت ،زكات ،روژې ،عبادت يوازې لمانه
دليل . تحريم او تشريع منلو  ته هم ويل كيي ،بلكه  ديوچا د تحليل

ئې هغه حديث شريف دي چې امام ترمذي، امام بيهقي او نورو 
   .خه روايت كى دى محدثينو  په خپلو سننو كې له عدي بن حاتم 

عدي بن حاتم د بنوطى د قبيلې د مشهور سخاوتمند حاتم طائې  زوى 
هغه مسيحيت منلى ؤ، او په شام كې ئې له اهل كتابو سره وزاره  .ؤ

دخپلې خور په دعوت اسالم ته  تشويق شو، پداسې حال كې د . كې وه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مجلس  ته راغى چې د سرو زرو صليب 

مجلس ته   زه په داسې حال كې د رسول اهللا   :هغه وايي. ئې په غاه ؤ
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¨  m   :هغه مبارك د قرآن كرېم دا آيت لوست راغلم چې
 ¯  ®  ¬  «  ª   ©l ٣١: التوبة 

  
پرته  خدايان  يهودو او نصارا ؤ خپل علماء او پيران  له اهللا ( :ترجمه

هغوئ خو ئې عبادت نه  :ما ورته وويل: وايې   عدي   .)نيولى ؤ
الل كي او ولې نه،  هغوئ حرام ورته ح  :و فرمايل رسول اهللا .  كاوه

حالل ئې ورته حرام كي وو، او خلكو ئې متابعت كى وو، همدغه  
   .كار  د هغوئ مشرانو ته دهغوئ عبادت كول وو

 )پارلمان(دا چې په يموكراس  كې حالل او حرام  د تشريعي قوې  .٢
لخوا تعينيي، او د پارلمان غوته  د قوانينـو د وضـع كولـو مطلـق     

هـم    )مشـرعين (همدې  اساس دوئ تـه   نو په  ،حق وركى شوى دى
پداسې حال كـې چـې د حالـل او حـرام تعينـول يـوازې  د       . ويل كيي

ــا      . خصوصــيت  دى  اهللا ــر چ ــل ه ــه دغــه خصوصــيت كــې دب او پ
.  د تشــريع پــه خصوصــيت كــې شــرك ــل كيــي  ورــول د اهللا 

ــايې  اهللا  ــالى فرمـ {  ~      �  ¡  ¢  £  m  :تعـ
  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤l ٢١: الشورى 

  
آيا داسي شريكان لري چې هغه دين ئې ورته جو كى چې (  :ترجمه

   )ئې اجازه نه ده كي اهللا
په يموكراس كې ددين  او اخالقي  امورو په اه د حكم وضع كول هم  

    .د پارلمان كار دى
دمثال په ول كه په غرب كې د پارلمان  اكثريت غي  دا تائيد كى 

زي رواه ده،   نو بيا هغه يو روا او قانوني عمل ل چې همجنس با
اويا . كيي،  او دهغه  لپاره قوانين جويي، او حقوق ئې  تثبيتيي
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په . دا چې كه زنا د طرفينو په موافقه  وشي هي جرم نه ل كيي
 يموكراس اسالم كې دجرم او د سزا تعين شرعى كار دى، خو دا په

   .ه د شريعتكې  د پارلمان حق دي ن
په يموكراس كې به د اختالف په صـورت كـې منازعـه د فيصـلې      .٣

لپاره شريعت ته نه بلكه اساسي قانون او نـورو وضـعي  قوانينـو تـه      
ورول كيــي،  هغــه چــې د يموكراســ لــه اصــولو ســره ســم وضــع   

لـه قـانون او    پداسې حال كې چې پـه اسـالم كـې د اهللا    .  شوي دي
 (او د فيصــلې مرجــع تــه     ،شــريعت  ،انونشــريعت  پرتــه بــل هــر قــ     

اومسلمانانو ته امرشوى چې  په هغو كافر شي . ويل شوى )طاغوت
او دهغو خلكو ايمان د درواغو ايمان بلـل شـوي چـې      )وئې نه مني(

بلكه د  ،په قانون  نه په خوله وايې مؤمن يم،  خو فيصله  د اهللا 
  .  بل چا په قانون كوي

m  A  I  H  G  F  E  D  C  B   :فرمايي اهللا 

  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K         J

  ^  ]    \  [  Z  Y  X  W  V  U

  j  i  h  g   f  e  d  c  b     a  `  _

  o  n   m  l  kl ٦١ -٦٠: النساء 

  

هغه  خلك چې ومان كوي چې په  )اى محمد ه(آيا ته نه ورې ( :ترجمه
راوى چې نازل شوى  د ى تا ته، او هم په  هغه   هغه كتاب ئې ايمان

چې نازل شوى ؤتر تا دمخه، غواي د فيصلې لپاره واندې شي 
طاغوت  ته،  پداسې حال كې چې دوئ ته امر شوى چې  په طاغوت  

او شيطان  غواي هغوئ  ير زيات مراهان  )وئې نه مني(  .كافر شي
نازل كي كالم او رسول   او چې كله  هغوئ ته وويل شي داهللا. كي
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نو ته وينې چې منافقان له تا خه مخونه   )دفيصلې لپاره(ته راشي 
   .)اوى

په قانون نه   همدارنه اهللا دهغو خلكو په هكله چې فيصله د اهللا
   :كوي داسې فرمايې

 m   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ~   }
 t      s   r  q   p  o  n  m   l  k  j  ih 

  y  x  w  v  ul ٤٨ -٤٧: النور 

 

ايمان  او رسول   او منافقان  وايي چې  مون په اهللا( :ترجمه
خو بيا ينې خلك لدې وينا مخ اوي،  .او طاعت  مو كى دى.  راوى

  او د هغه د رسول  او كله چې هغوئ د اهللا .  او نه دي دوئ مؤمنان
 كې فيصله  وكي، نو دهغوئ په من په لور وبلل شي چې رسول 

   )ينى ئې ناببره ه كوي
خو كه چيرې د اسالم كوم حكم له يموكراس سره مطابق وي او د 
دوئ مقاصد ورخه په يو ول ترسره كيي، نو بيا هغه د اسالم  حكم 

بلكه  .واجب العمل حكم دى ددې لپاره  نه چې هغه د اهللا . هم مني
يموكراس پدې كار كې  . مطابق دى  ددې لپاره چې هغه د

 :ددې وينا مصداق دي چې فرمايې يموكراتان  ك م د اهللا 

m  ¢  ¡    �     ~    }  |  {  zl ٤٩: النور 

  
كه چيرى حق د هغوئ په خوا وي نو بيا ه غاه ايودونكي د ( :ترجمه

    .)پيغمبر په لور را روان وى
ې ان يموكراتيك بـولي  د اسالمي  ن په ولو هغو حكومتونو كې چ

فيصلې د اهللا د شريعت په خالف دهغه اساسي قانون مطـابق كـوي چـې    
  . د يموكراس له اصولو سره سم  جو شوى وي
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پــه دغــو حكومتونــو كــې د اساســي قــانون حرمــت او قداســت تــر قــرآن او 
كـه  چيـرې دكـومې فيصـلې پـه تائيـد  كـې هرـومره د         .حديث پورته وي

ت داليـــل  راول شـــي خـــو چـــې د اساســـي قـــانون قرآن،حـــديث او شـــريع
او د پارلمـان وكـيالن هيكلـه     . مطابق نـه وي د منلـو و نـه ـل كيـي     

داسې قوانين نشـي تصـويبولى چـې د اساسـي  قـانون د مـوادو مخـالف        
   .اداره ده)  طاغوته(له همدې امله پارلمان يوه . وي
ي د كــه پــه كــوم اســالمي هيــواد كــې چــې پــه يموكراســ عمــل كــو  .٤

پارلمان كوم غى يا جهت چـې د اسـالم لپـاره كـار كـول غـواي هـم         
وغواي د شريعت كوم حكم يا احكام د پارلمان له الرې د قانون په 
حيث  عملي كي نو بايدخپل پيشنهاد د مسودې په شكل پارلمان 
تــه  د بحــث او رائــې  اخيســتنې لپــاره وانــدې كــى، چــې يــا بــه         

   ي، او يـا بـه رديـاو د  رد كيـدلو پـه صـورت كـې بـه بيـا       . يتائيدي
دغه پيشنهاد  ديوې اكلې مودې لپاره  د دوهم ل  د بحـث لپـاره   

   .نه واندې كيي
حكم بشر ته د موافقې يا نه موافقې  په پورتني  صورت كې د اهللا 

لپاره واندې كيي چې واندې  كوونكى او ردوونكى ئې دواه له 
ندې كوونكي دلته بل وك د اهللا تعالى كه چې وا. دين  خه وي

فيصله رد  او بل چاته حق وركوي چې داهللا . روي )حَكَْم(پر حكم 
فرمائي دده فيصله  پداسې حال كې چې اهللا . او يا تائيد كي

m  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  :هيوك نشي وروسته كولى
  Ñ  Ð   Ïl ٤١: الرعد 

  
نشـته    )په هر ـه چـې  اراده  وفرمـايي   (فيصله كوي   او اهللا(  :ترجمه

ــر زر حســاب    .هيــوك وروســته  كــوونكى دهغــه د فيصــلې    او هغــه ي
   .)كوونكى  دى
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m  H  G  F  E    D  C         B  A  :فرمايي همدارنه اهللا 
    V  U  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I

  Z  Y     X  Wl ٣٦: األحزاب 

  

ــه ا هــي مــؤمن ســي او مــؤمنې ــې تــه چــې   او نــه ده رو ( :ترجم
ئې په يو كـار كـې چـې وي  دې دوئ      او  رسول  فيصله وكي اهللا 

او  او هـر ـوك چـې نافرمـاني كـوي د اهللا       .ته اختيار په خپل كار كې
   .په يقين سره هغه مراه شو په مراه كاره  دهغه د رسول 

حكم رد كـوونكى د  رد لـه   د   په دغه ول  پارلماني جريان كې د اهللا
امله كافر كيي، او واندې كوونكې ئې له دې امله له دين خه ووي 

پـر فيصـلې د پاسـه د بلـى فيصـلې  پـه حـق قائـل           چې بل چا ته د اهللا
لـه هغـه عمـل  خـه      په دي هكله همدغه فهم دعمربن الخطـاب   .دي

  ،منازعـه وه هم رنديي چې  د يوه  منافق چې له يوه يهودى سره ئـې  
د يهودي پـه حـق كـې فيصـله وكـه خـو منـافق پـه هغـې            او رسول اهللا 

فيصلې قناعت ونه ك، او د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فيصله ئـې  
كله چې عمر رضى اهللا عنه  پـوه شـو چـې پـه      .عمر رضى اهللا عنه ته يوه
سـول  يـو ـل فيصـله كـې ده او منـافق د ر      دې منازعه كې رسول اهللا 

نو كه ئې هغه مرتـد و  . پر فيصلې د پاسه  دعمر فيصله غواي اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  نـه يـوازې دا     . باله او سرئې ترې پري ك

بلكه  هغـه تـه ئـې د فـاروق لقـب هـم        .مالمت نه ك چې پدې كار عمر 
ورك .  

كـم د  زكـات او  حـج ح   ،په اسـالم كـې لكـه نـه چـې  د لمانـه، روژې      
اكثريــت د فيصــلې لپــاره نــه وانــدې كيــي او راســاً  ئــې د تطبيــق امــر    

قصاص، مـوالة الكفـار حرامـوالى، او     ،حجاب،همدا  ول حدود ،شوى
نور احكام هم د تطبيق لپاره د اكثريت رايې  او فيصلې تـه  نـه وانـدې    
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خو په يموكراس كې دغه  كار د يموكراس د اصولو خـالف  . كيي
   .نلو و دىاو دنه م

په يموكراس كې د مشاركت په هكله شبهې 
  او وابونه 

 

ينې اسالم تـه  منسـوب علمـاء چـې  يـا د غـرب لـه فكـري تـاثير النـدې           
راغلي دي او ياهم دجهـاد او قربـانيو د نبـوي مـنهح لـه الرې  د اسـالمي        
حكومت د رامنته  كولو له طريقې سره نا آشـنا دي، او  يـا هـم پـه  هـر      

حكومت او شرايطو كـې  د حكومتونـو لـه رعـايتو نـو او امتيـازاتو       ول 
دافغانسـتان پـه   .  كه ه هم چې په هـر قيمـت وي    ،برخمن كيدل غواي

اوســن دامريكايــانو پــه زور راغلــې يموكراســ كــې هــم يــرو تــش پــه 
دغـه    .نامه اسالمي تنظيمونو، ولنو، او اشخاصـو همـدا الره نيـولى ده   

كو حكومتونو او پارلمانونو كې د وريدو لپاره پـه  خلك په يموكراتي
 ،اسالمي  شريعت كې د خپل دغه كار لپاره ينې  شبهې داليل تراشـي 

او پــه بــې ايــه  اســتداللونو او د شــبهاتو پــه راوالولــو د ــان لپــاره پــه     
يموكراس كې د كار كولو جوازونـه برابـروي چـې ينـې ئـې پـه النـدې        

   :ول  دي
په اوسن د امريكايانو په زور راغلې يموكراس كې هم  د افغانستان

ولنو او اشخاصو همدا الره نيولې  ،يرو تش په نامه اسالمي تنظيمونو
  . ده
  

يوسف عليه اسالم د مصر له بادشاه سره كار  - شبهه لوم
  كي دى 

ينى خلك استدאل كوي چې يوسف عليه السالم  پداسې حال كې چـې  
دمصر له كافر بادشاه سره ئې دهغه  پـه حكومـت كـې د    د اهللا پيغمبر ؤ 

نو له همدې امله اوس هم مسلمانان  كولى  .وزير په حيث كار كى دى
   .شي چې په يو كافر نظام كې كار وكي
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په پورتن  دليل په يموكراس كې د كار لپاره استداالل كول د النـدې  
   :وجوهاتو له امله باطل دي

او دليـل ئـې    . نونـه  شـركي او طـاغوتي  پارلمانونـه دي    اوسني پارلما  -:الف 
.  تحليــل او تحــريم حــق وركــل شــوى دى     ،دا دى چــې  پارلمــان تــه  د تشــريع   

. حـق دى  يـوازې  او يـوازې  د اهللا     )تحريم(او  )تشريع(پداسې حال كې چې 
خو  په يموكراس كې دغه حق په ولس پورې اه لري چې پارلمـان ئـې ممثـل    

   .دى
خـو پـه   . اسالم كې  د اعلى حاكميت او تشريع حق هي شريك نه منيپه 

ــوازې  دا چــې حالــل او حــرام  رــول  دولــس د        ــه ي يموكراســ كــې ن
لـه دغـه حـق خـه  د       بلكه   په قطعـي  ول ئـې اهللا    ،اكثريت حق دى

   .دوئ په زعم محروم كى دى
 .بل دين دىپه همدى  بنا اسالم  يو دين،  او يموكراس يو انى 

په اسالم كې د تشريع .  او په دواو كې د تشريع مصادر جال جال دي
خو په يموكراس  كې د تشريع .   دي )رسول(او  )الهي وحيې(مصدر 

ته يوازې د اسالم    او  اهللا . مصدر د خلكو خواهشات  او هوسونه دي

_  `  m  d  c    b  a  :اهللا فرمايي.  دين دمنلو دى

g  f  e  l  k  j  i  hl ٨٥: آل عمران 

  
اوهروك چې پرته له اسـالمه بـل ديـن غـوره كـي هيكلـه  بـه        ( :ترجمه

   .ورخه  ونه منل شي او  هغه به په آخرت كې له زيان كارانو خه وي
نــو آيــا ــوك داســې تصــور كــولى شــي چــې يوســف عليــه الســالم  بــه لــه   

لـو موحـدو نيكونـو لـه     اسالم پرتـه بـل ديـن منلـى وي؟ او  يـا بـه ئـې دخپ       
ملت خه پرته بل ملت غوره كى وي؟  او يا به ئې دهغـه  د احتـرام  او   

او يا به ئې هـم دهغـه مطـابق  قـانون       ؟پاسدار  سوند پورته كى وي
ــذاري كــې وي؟ لكــه نــه چــې  د اوســن  زمــانې دپارلمــانونو حاــل  

   ؟دي
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ه وخت كې چې يوسف عليه السالم خو ال د بندى توب او بې وس  پ
هي ئې په واك كې نه ؤ له شرك  او مشركينو خه د بيزار  اعالن 

m  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  :لكه چې قرآن فرمايي.  كى ؤ
   ã  â  á  à  ß        D  C  B  A

  PO  N  M  L  K   J                I  H  GF  El يوسف :
٣٨ -٣٦ 
  

دين دهغو خلكو چې ايمان نه بيشكه  ما پرې ايى دى  ( :ترجمه
او   .او حال دا چې دوئ  په آخرت همدوئ كافران دي راوي  پر اهللا 

او  ،اسحق ،متابعت كى دى ما د  دين دخپلو پلرونو چې ابراهيم
پورى كوم  نه ايي مون ته چې شريك  ونيسو په اهللا  .يعقوب دي

  .)شى
د دحقيقــت بيــان  وروســته  يوســف عليــه الســالم د شــرك او  د توحيــ       

چليـي،  او   كوي، او دا اعالنوي چـې حكـم بـه يـوازې  د اهللا تعـالى      
   .وشي عبادت بايد يوازې د اهللا 

^   _  `  m  c  b  a  :لكه چې قرآن فرمايي
  m     l  k  j  i  h  g       f  e  d

    y     x  wv  u  t  s  r  q  p     o  n
a        `  _  ~  }   |{  z  h    g  f  e  d  c  b

  k  j  il ٤٠ -٣٩: يوسف 
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آيا متفـرق خـدايان غـوره دي كـه     ! اى زما د زندان دواو ملرو( :ترجمه
عبادت نه كوئ  تاسې غير .  چې يو دى؟ ير قوي غالب دى هغه اهللا 

له اهللا مر دو نومونو چې نومونه مو ايي دي دهغو تاسو او ستاسـو  
نـه  . پر عبادت دهغوئ كـوم دليـل او سـند    لى اهللا نه دى رالي .پلرونو

امــر ئــې كــى پــه دې    .دى مــر خــاص د اهللا  ،دى حكومــت  د هيچــا
خـو   ،دغـه سـم ديـن دى   .  چې عبادت مه كوئ تاسې مر يوازې د همـده 

  . )زيات خلك نه پوهيي
نـو آيـا دا كيـدى شــي چـې يوسـف عليـه الســالم دې د بنـد او ضـعف  پــه         

ــه لــ   ــوازې د اهللا  وخــت كــې شــرك پ  و آواز  ردوي، او حكومــت دې ي
او د . او بيا دې د  آزاد او قوت په وخت كـې دغـه حقيقـت پـوي    . ي

پـه   تعالى  پداسې حال كې چې اهللا  ؟پادشاه په دين دې فيصلې كوي
  هم ورك ى وو؟  )تمكين( زمكه كې

ارت كـې  يوه بله خبره چې د يادولو و ده هغه دا ده چې په پارلمان او وز
پارلمــان شــريعت او قــوانين جــووي، او وزارتونــه ئــې   .فــرق موجــود دى

د ديـن   نو هغه خلك چې پـه اوسـنيو پارلمـانونو كـې د اهللا     .  تنفيذوي
په خالف قوانين جووي او تصويبوي ئـې دهغـوئ جـرم تـر هغـو يـر دى       

نو پدې  اساس دهغو خلكـو اسـتدالل    .چې جو كي قوانين عملي كوي
ف عليه السالم  په عمـل ئـې پارلمـان تـه ور تللـو لپـاره  كـوي        چې د يوس

خو دا پدې معنى نه ده چې پارلمان ته ورت دې ناجـائز   .صحيح نه دى
   .او وزات قبلول دې جائز شي

لـه ديـن سـره ئـې جـه       په اوسـينو طـاغوتى نظـامونو كـې چـې د اهللا      
لـــه    لـــه دوســـتانو ســـره جنيـــي، او د اهللا د اهللا  ،اعـــالن كـــې ده

دمنانو سره دوست او ايتالفونه كوي، د وزارت قبلـول هـم حـرام او د    
كـه چـې پـه اوسـينو     . يوسف عليه السـالم  پـه عمـل اسـتدالل باطـل دى     

حكومتونو كې وزيران هم دهماغه اساسي قـانون د پاسـدار او احتـرام    
. سوند پورته كـوي چـې د يموكراسـ دكفـر پـه بنسـ جـو شـوى وي        
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بانـدې د كـافر     )حكـم (په دغـه ول طـاغوتى    ل كې چې اهللا پداسې حا
   :كيدلو امر كى دى لكه چې اهللا فرمايي

    X  W  V  U  T     S    R  Q  P  Ol 
 ٦٠: النساء

  

. غــواي چــې خپلــه دعــوى د فيصــلې لپــاره طــاغوت تــه يوســي ( :ترجمــه
 دې كـافر  )طـاغوت (پداسې حال كې چې دوئ ته  امر شـوى چـې پـه هغـه     

  شي  
اوس كه و ك دا ومان كـوي چـې يوسـف عليـه السـالم بـه هـم همدغـه         
ول دطاغوتي  قانون دمنلو،  پاسدرا، او احترام  سوند پورتـه كـى   

او هغه يـې  . له هغه خه بدي  اولې وه وي پداسې حال كې چې اهللا 
نـــو يقينـــاً چـــې ددغـــه ومـــان  .لـــه خپلـــو مخلصـــو بنـــدانو رـــولى ؤ

په يوه پيغمبر د درغو ويونكى،  تر ولـو بـد كـافر،      اهللا كوونكي به د 
    .او له اسالمي ملت خه وتلى انسان وي

په اوسنيو حكومتونو كـې وزيـران دوضـعي كفـري قوانينـو منـونكي        :ب
نـو آيـا     .په هر ـه كـې  بايـد دوضـعي قوانينـو پابنـد وي      . او منفذين دي

  -معـاذ اهللا  –شـي چـې  ديوسف عليه السـالم  پـه هكلـه داومـان كيـدلى      
هغــه بــه ددغــه ول وضــعي كفــري ظــالمواو بــاطلو قوانينــو پابنــدؤ؟ كــه   
وك دهغه په هكله دغه ول ومان كوي او بيا دهغه پـه فعـل اسـتدالل    

يـو پيغمبـر د كفـري قوانينـو پـه       Ψكوي، نو په يقيني ول بـه هغـه د اهللا   
لـه ديـن خـه    چـې دا كـار پـه خپلـه كفـر او د اسـالم         .منلوتورن كـى وي 

كه چې اهللا تعالى انبياء د دې لپاره خپلو امتونو تـه راليلـى   . وتل دي
د احكـامو   دي چې هغوئ ته د طـاغوت د پريـودلو او يـوازى د اهللا    

   :فرمايې اهللا  .د منلو تعليم وركي

 m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d
   onl ٣٦: النحل 
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لى په هر امت كې رسول ددې لپـاره چـې   په  يقين سره مون رالي :ترجمه
.   )او طاغوت خه ان وسـاتى .  عبادت وكئ خلكو ته ووايي د اهللا 

نــو دا نــه .  او همدغــه پيغــام د يوســف عليــه الســالم  درســالت هــم ؤ  
كيــداى شــي چــې يوســف عليــه الســالم  دى لــه پيغمبــر ســره ســره د         

؟ي ويطاغوت قانون منلى او فيصلې دې ئې دهغه مطابق ك.   
له لوري په زمكه كې   ديوسف عليه السالم  وزارت هغه ته د اهللا  :ج

كه هغه ته هيچـا  .  دحكم مطابق فيصله كوله هغه د اهللا  .تمكين ؤ
او نــه ئــې پــه كومــه فيصــله    .نــه  چــاليرې كــولى شــو. ضــرر نشــو رســولى

  . معنى ده )تمكين فى االرض(غه د او همد .مجبورولى شو
زمانې په طاغوتي  حكومتونو كې هـم وزيـران  همدغـه  ول    نو آيا د نن 

مطلــق صــالحيتونه لــري؟ ترــو د يــو ســف عليــه الســالم  پــه وزرات ئــې  
قياس صحيح شي؟ د نن وزيران خو په وله معنٰى دطاغوتي  قوانينو په 
بندونو داسې تل شوي چې د اسـالم  پـه ـه هـي حركـت ورخـه نشـي        

  . كولى
يوسف عليه السالم دخپل كار په تر سره كولو كې له  هر ول عدلي  

كه چې كله چې بادشاه  يوسف عليه . تعقيب او ارنې خه آزاد وو
السالم  له زندان خه راوويست او يوسف عليه السالم هغه ته  خپلې 
خبرې  وكې، نو بادشاه ئى په خبرو دومره  قانع شو چې هغه ته يې  

 ٥٤: يوسف m_  ^    c  b  a  `l وويل 

بـــې شـــكه  تـــه نـــن ور پـــه نـــز د زمـــون خاونـــد د مرتبـــې او    ( :ترجمـــه  
مفسرين ليكې چې  تر دې وروسته د مصر بادشـاه  هسـې   .  )امانترئې

تش  په نامه بادشـاه وو، او نـور ـول كارونـه يوسـف عليـه السـالم  اجـرا         
ال دا هـم وايـې چـې     ينـې  علمـاء   .پـه نامـه  بـه ياديـده     )عزيز(كول، او د 

هغـــه  پادشـــاه د يوســـف عليـــه الســـالم پـــه الس مســـلمان شـــو او تـــر دې  
   .وروسته د يوسف عليه   السالم  په دين چليده
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نــو آيــا پــه اوســينو طــاغوتي حكومتونــو كــې هــم صــالحو مســلمانو وزيرانــو تــه  
او كه د نن وضعيت  ديوسـف عليـه السـالم  تـر      ؟دههمدغه مرتبه  حاصله 

   .ل وي نو بيا خو قياس نه دى صحيحوضعيته  بد

 :اهللا تعالى ديوسف عليه السالم په هكله د تمكين خبره ذكر كـې ده  :د

 m  ¶    µ  ´  ³  ²l ٢١: يوسف 
  

او همدغه ول مو يوسف عليه السالم ته  تمكين په زمكه ( :ترجمه
اى  .د تمكين   لفظ په دې آيت كې مجمل دى  )كې ورك خو په بل

m    u  t  :تعالى د دغه اجمال تفصيل  داسې بيان كى دىكې اهللا 
  }  |  {    z  y  x  w  v

  f   e  d  c   ba  `  _  ~l ٤١: الحج 

  
هغه كسان كه چيرې وركو مون دوئ ته په زمكه كې تمكـين  ( :ترجمه 

نــو قــائموي دوئ لمــون او وركــوي  زكــات او امــر بــه كــوي خلكــو تــه پــه 
پـه اختيـار كـې     ه خلك له بـدي،  او خـاص د اهللا   نيك او منع كوي ب

  .)ده آخره خاتمه د ولو كارونو
هغـه تـه د تمكـين خبـره       دا چې د يوسف عليه السالم په هكله هم اهللا 

كې ده، نو يقيناً يوسف عليه السالم  هم له همدغو خلكـو خـه ؤ چـې    
زكـــات وركـــوي،  امـــر   ،د قـــدرت پـــه وخـــت پـــه خلكـــو لمنونـــه دروي  

او پدې ل كې تر ولو لـوى معـروف    .معروف او نهى عن المنكر كويبال
هغه عليه السالم  د خپلو پلرونو  .توحيد او تر ولو لوى منكر شرك دى

پــه هغــه قــانون ئــې   .دحــق ديــن اتبــاع كولــه او پــه هغــه ئــې فيصــله كولــه  
او نــه ئــې هــم د  .نــه وو نــازل كــى هيكلــه فيصــله نــه كولــه چــې اهللا 

او كـه   .نون خالف د نورو قوانينو جوولو تـه  اجـازه وركولـه   د قا  اهللا
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ــوك دهغــه عليــه الســالم پــه هكلــه ددې پــه خــالف عقيــده ولــري هغــه     
   .مسلمان نشي پاتي كيدى

د اوسن زمانې په طاغوتي حكومتونو كې كه كوم وزير يوازې د اسالم 
او لپاره يو ادنى كار هم وكي نو فوراً لـه وظيفـې خـه برطـرف كيـي،      

يا اساسي قانون او حكومت ته د خيانت پـه جـرم  زنـدان  تـه ورغورـول      
او كــه چيــرى ــول حكومــت او وزارتونــه دانتخابــاتو لــه الرى هــم    .كيــي

دمســلمانانو  الس  تــه ورشــي بيــا هــم ورتــه د حكومــت كولــو فرصــت نــه   
لكــه چــې د اســالمي نــ پــه ينــې دولتونــو كــې وليــدل  . وركــول كيــي

ې اسـاس د يوسـف عليـه السـالم پـه كـار اسـتدالل كـول         نو په  همد .شول
   .يوازې يوه بهانه ده او بس

 

   په عمل استداالل )رض(د نجاشي  –دوهمه شبهه 
 

ينې هغه مسلمانان چـې پـه زونـوكې ئـې د يموكراسـ مـرض ـاى        
نيولى پـه يموكراتيكـو نظـامونوكې د خپـل مشـاركت لپـاره دنجاشـي        

كـوي، او وائـې چـې  نجاشـي سـره لـدې        رضى اهللا عنه په عمل اسـتدالل 
او  .چې يو مسلمان پادشاه وو خو اسالمي حكومت ئې نه وو نافذ كى

ويلي، او په ) عبدصالح(هغه ستايلى او هغه ته ئې  بيا هم رسول اهللا 
نـو كـه پـه اوس وخـت كـې هـم كـوم         .هغه ئـې غايبانـه جنـازه هـم كـې ده     

ور مسـلمانان  پـه يـو غيـر     پادشاه اسـالمي نظـام نافـذ نـه كـي، او يـا نـ       
  . اسالمي نظام كې برخه واخلي ه ناروا خبره نه ده

 :؟وك ؤ )رض(نجاشي 
د حبشې هغه پادشـاه وو چـې د نبـوت پـه پـنم كاـل ئـې        ) رض(نجاشي   

له مكې مكرمـې    هغومسلمانو مهاجرينو ته پناه وركه چې رسول اهللا 
الس اسالم  قبول كـ   دې پادشاه د همدغو مهاجرينو په .خه ورليلي ؤ

كلـه   .مهاجرين ئـې پـه عـزت او احتـرام وسـاتل     . او مسيحيت ئې پريود
چې قريشو د مهاجرينو د بيرته ورسپارلو په هدف يو دوكسيز وفد هغه 
ته له يرو سوغاتونو سره ور وليه، له مناقشې او تحقيق وروسته  ورته 
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 .ه سـپارل شـي  كاره شوه چې قريش ظالمان دي،  بايد مهاجرين ور ون
او وروسته ئې رسول . هماغه ؤ چې د قريشو وفد ئې نامراده رخصت ك

په الس اسـالم قبـول كـى،    ) رض(ته خبر ور وليه چې ده  د جعفر  اهللا 
او بيا ئې  پـه   .سره ئې دهغه په واسطه بيعت كى دى او له رسول اهللا 

د  اهللا يوه مرحلـه كـې خپـل زوى د يـو لـوى وفـد پـه ملرتيـا د رسـول          
او ترې  وئې غوتل چې كـه رسـول اهللا    .تائيد او نصرت لپاره  ور وليه

 يي نومدينې منورې ته به هجرت وروكرسـول اهللا   .غوا     هغـه تـه
دعاوكه او چې كله وفات شو پـه مدينـه منـوره كـې ئـې  د هغـه غايبانـه        

   .جنازه هم وكه
لمان وو خــو دا چــې اوس ينــې خلــك دا اســتدالل كــوي چــې هغــه مســ      

 ي هيى،  نو كه دوئ  هم دا كار وكاسالمي شريعت ئې نه وو نافذ ك
   .دغه استدالل له و وجهو باطل  دى .باك نه لري

پدى اه چې هغه اسالمي شـريعت نـه وو نافـذ كـى ددې دعـوى لـه        .١
 )رض(د نجاشـي  .لرونكو سره هي قطعـي د اعتبـار و داليـل نشـته    

 ،ســره خونــدي كــول ــانمســلمانانو لــه  غائبانــه ايمــان راول، او د
تـه   مخالفـت، او رسـول اهللا    )مسيحي علمـاؤ (دخپلو بطريريكانو 

خپل زوى او شپيته كسان د تائيد او نصرت  لپاره ورليل، دا ـول  
پدې داللت كوي چې هغه دې د مسلمان پـه حالـت كـې د طـاغوت     

   .په حكم او نظام فيصلې ونه كي
ــه وضــعيت ا  )رض(دنجاشــي  .٢ ــول قيــاس دى  پ ــه   .ســتدالل ك قيــاس پ

اصولو كې دې ته وايي چې يوه داسې حادثه چې د شرع نص دهغـې  
ــه هغــې        ــه وي ديــوې بلــى داســې حــادثې حكــم پ ــه موجــود ن ــه هكل پ

خـو شـرط ئـې دا     .ولولى شي چې دشرع نص وربانـدې موجـود وي  
ــت موجــود وي      ــن مشــترك عل ــر م ــادثو ت او د  .دى  چــې د دواو ح

او د قياس له شرطو نو خه  يو دا  .وجود نه ويدواو ترمن فرق م
هغه فـرع چـې پـه اصـل قيـاس كيـي پـه هغـې كـې نـص            :هم دى چې

   .موجود نه وي
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عمل اصل رول شوى،   او په اوسن  )رض(دلته اوس دنجاشي 
او   .زمانه كې په يموكراتيك حكومت كې مشاركت فرع رول شوى

 .ترك علت رول شوي دىد دواو ترمن د شريعت نه تنفيذول مش
خو دغه قياس كه صحيح  نه دى چې دلته  د فرع په هكله صريح 

ونه ي  )حَكَْم(نصوص وجود لري، او هغه دا چې هروك چې شريعت 
: فرمايي په صراحت  لكه چې اهللا . هغه مسلمان نشي پاتې كيدى

 m    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

 ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    À  ¿  ¾

   Ál ٦٥: النساء 

  
قسم دى په رب ستا چې نه مؤمنان كيي دوئ تر هغه پورې ( :ترجمه

فيصله كوونكى كي تا په هغو شخو كې چې پيې شوي  )حَكَْم(چې 
اوبيا  ونه مومي دوئ په خپلو زونو كې ناراضي  . د دوئ په من كې

او . )بې له جې( ستا له فيصلي،  او ومني دوئ ستا خبره په منلو سره

m  F  E  D  C  B  A   :فرمايي همدارنه اهللا 

    R  Q  P  O  N  M  L  K         J  I  H  G

    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T     S

  _  ^  ]l ٦٠: النساء 

آيا  نه ورې هغه خلك چې ومان كوي چـې ايمـان ئـې راوى     ( :ترجمه 
ته،   او پرهغه  چې نازل شـوى وو تـر    پر هغه كتاب چې نازل شوى دى تا

پداسـې حاـل    ،غواي دفيصلې لپاره واندې شـي طـاغوت تـه    .تا دمخه
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او  )وئـې نـه منـي   (كې چـې دوئ تـه امـر شـوى  چـې پـر طـاغوت كافرشـي         
  . )كي شيطان غواي هغوئ ير زيات مراهان

نــو آيــا دا روا ده  چــې د شــرعي نــص  لــه  شــته والــي ســره دې  پــه قيــاس 
وكو؟ پداسې حال كې چې اصولي قاعده دا ده چې د نص له شـته  عمل 

   .والي   قياس صحيح نه دى
او نه هغه . په وخت كې شريعت  مكمل شوى نه وو )رض(د نجاشي  .٣

ته د مسافې د ليرې والي،  او مواصالتو دنشـتوالي لـه املـه دهـرې     
هغه په هغـومره ـه   .  ورې، هفتې، او مياشتې، احكام ور رسيدل

خـو اوس چـې شـريعت مكمـل دى او     .  وو چـې ورسـيدلي وو   مكلف
       يموكراسـ تـه رارسـيدلى دى نـو  د ـاى مـون ول شريعت په يو
عاشقان نه اوسنى مكمل شريعت پريدي او دهغه وخت پداسـې  

   .يو عمل استدالل كوي چې ال هغه وخت شريعت نه ؤ مكمل شوى
 

   يموكراس ته د شورٰى نوم وركول  - دريمه شبهه
 

  يموكراسـ كې د پلي عناصر چې په اسالمي ن سيكولر او غرب
دخپرولو او نافذولو په هه كې دي غواي د مسلمانانو د تير ايسـتلو  

. نوم وركي )شورٰى(په هدف غربي بې دينې يموكراس  ته د اسالم د 
او په دروغو تبليغات كوي چې يموكراسي د  شورى  يو مترقي شكل 

   .ملي كيدلو ئې داسالم شواريي نظام عملي كييدى، او په ع
امريكا او نورو صليبي ملرو ئې چې كله افغانستان د بې دريغه او 
 پلو په م لو سختو بمباريو، او د داخلي منافقو اوجاسوسو
تسخيرك، او د  لسونو زرو مسلمانانو له وژلو وروسته ئې وغوتل 

ي، او بيا دهغه له الرې خپل  دلته يو غالم او بې واكه حكوممت جوك
دلته ئې هم د يموكراس  ،پوي اشغال ته د جواز داليل برابر كى

نغاره ونوله، او يو و اجير، په الرو اخيستل شوي، او له غرب 
خه يو و راصادر شوي سيكولر افغانان ئې له كمونستانو او د 

وتل، او د  هغوئ له ملرو مليشه لو سره د يموكراس په وندر
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مبارك آيت په هغه  m  p  o  nl هغوئ په سر ئې هم د 
خيمه كې ليكلى ؤ چې دهمدغو اشغالرو لخوا ئې په سر دلويې 

  . جرې په نامه درولې وه
لكــه . يموكراســ تــه دشــورى پــه نــوم وركولــو هغــه نــه اســالمي كيــي   

ــا د )روحــي مشــروباتو (نــه چــې شــراب د    ــه  )جنســي تقاضــا (، او زن پ
  . مونو نه حالليينو

د اسالم د شورى او  د يموكراس د پارلمـان تـر مـن د حـق او د باطـل       
  : توپيرونه دي چې ينې ئې په الندې ول يادوو

 

 د پارلمانې رايې اخيستنې او
 د اسالم د شورى ترمن توپيرونه

  :اول توپير

د اســالم شــورې د  مؤمنــو، موحــدو، او شــريعت منونكــو مســلمانانو تــر  
ن وي، پداســې حاــل كــې چــې پارلمــاني رايــې اخيســتل د داســې يــو     مــ

 ،مجلس داعضاؤ تر من  وي چې په هغه كې مسلمان، هندو، مسـيحي 
يهودي، كمونست او ملحد ول په يو ول د رايـې وركولـو حـق لـري، او     

بلكـه د اكثريـت پـر     ،فيصله وركې دحق او د دليل د قوت پر بنس نه
د شورى آيت  ذكر كـوي،  د داسـې مؤمنـانو    قرآن چې كله . بنس كيي

ايمـان راوى   لپاره ئې دوصـف پـه ول ذكـر كـوي چـې هغـوئ پـه اهللا        
توكــل كــوي، لــه لويــو نــاهونو او د بــې حيــاي لــه         دى، او پــه اهللا

او هغـه چـې د   . كارونو ان ساتي، او چـې كلـه  پـه قهـر شـي بـنه كـوي       
او  .ارئې په شورى سره وياو ك ،رب بلنه ئې منلې او لمنونو نه درولي

  .  او چې كله تيرى پرې وشي بدل اخلي. له وركې انفاق كوي داهللا 
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خـــــو يموكراســـــي او  ،m  p  o  nl  :قـــــرآن مجيـــــد وايـــــي

مـرهم شـورى بيـنهم وبـين غيـرهم أو ( :پارلماني رايـه اخيسـتنه وايـې   
يعنې په اسالم كـې بـه شـورى يـوازې د مؤمنـانو تـر مـن وي، خـو پـه           .)

نـو پـه   . كراس كې به شـورى دمؤمنـانو او كـافرو ولـو تـر مـن وي      يمو
همــدې اســاس د اســالم شــورى  او يموكراســ دواه يــو شــى ــل پــه     

  .حقيقت كې  دحق او باطل  يوشى ل دي
 : دوهم توپير

د اسالم  شورى يو الهي حكم او منهج دي چې په وحيـې نـازل شـوى، او    
كراســي د بشــر لخــوا دهــوى او خــو يمو .عملــي كــى دى د اهللا رســول

هــوس پــر بنســ  دكفــارو لخــوا يــو وضــع شــوى نظــام، او يــوه بــې دينــه    
   .مفكوره ده
 :  دريم توپير

 .موجـود نـه وي   )نص(د اسالم  شورى په هغو امورو كې كيي چې هلته 
ــته     ــه ـــاى  نشـ ــا شـــورى تـ ــود شـــي بيـ ــه نـــص موجـ ــه  .او چـــې كلـ ــو پـ خـ

كـه   . شـريعت تـه ـاى نشـته     يموكراس كې اساسـاً د اهللا احكـامو او  
چــې پــه يموكراســ كــې دحاكميــت او تشــريع حــق پــه مطلــق  ول   پــه   

  . ولس پورې اه لري چې اكثريت ئې تمثيلوي
 :لورم توپير

مرتبــه  لــري چــې بايــد پــه خپلــه    )اهللا(د )اكثريــت(پــه يموكراســ كــې    
خوه قوانين جو كى، او دقوانينو په وضـع كـې  هـي خـارجي طاقـت      

خــو د اســالم پــه شــورى كــې اكثريــت نــه . د مــداخلې حــق نــه لــري )وحيــه(
بلكـه  مـامور، ملتـزم او مطيـع      .نـه دى  )مُطَاع(او  )مُشَرَّع(يوازې دا چې 

) اوالمـر (خبره او د   او د هغه د رسول  دي چې په هر ه كې به د اهللا
پـه شـورى   .  خبره مني، تر و ئـې چـې ورتـه د معصـيت امـر نـه وي كـى       

امــام پــه هرــه كــې د اكثريــت د حكــم پــه منلــو ملــزم  نــه دى، بلكــه     كــې
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تر هغه وخته چـې طاعـت پـه معـروف     . اكثريت د امام په طاعت ملزم دى
   .كې وي

  :پنم توپير
په يموكراس كې دقانون مصدر دخلكو خواهشات، او دحـق معيـار     
ه خــو د اســالم پــه شــورى كــې اكثريــت د احكادموپــ .رايــه ده )اكثريــت(د 

بلكــه  د اكثريــت پــر ــاى د . وضــع او معياريــت كــې هــي دخــل نــه لــري
  . كه ه هم ديوشخص لخوا واندې شي. دليل قوت اعتبار لري

 :شپم توپير

ــه هغــې الحــاد پلــې ولنــه كــې پيــدا شــوې او         ــا پ يموكراســي د اروپ
بـى  (د ژونـداو نظـام پـه ولـو چـارو كـې        )ديـن (نشات ئې كـى چـې هلتـه    

خـو شـورى بيـا د    . او يوازې دكليسا په كونج كې بنـدي دى  .شوى )واكه
اسالم نظام دى چې د ژونـد او نظـام پـه هغـو ولـو چـارو كـې چـې صـريح          

او مسـلمانان ئـې عملـي    . نصوص وركې موجود نه وي خپل تاثير لري
   .كولو ته تشويق  شوي دي

نــو د پورتنيــو توپيرونــو پــر اســاس شــورى او يموكراســ  دوه جــال جــال 
. مونه دي چې يو ئې له اسالم  او بل ئې له الحاد خه سرچينه اخلينظا

او هغه خلك چې كوـ كـوي يموكراسـي  خلكـو تـه د شـورى مـرادف         
كاره كي هغوئ يا د اسالم دشورى نظام او حيثيت نـه  پيژنـي، او يـا    

او يا دواه ه پيژني، خـو  دمنافقـت  لـه مخـي د      .يموكراسي نه پيژني
فري نظام عامو مسلمانانو ته  د اسالم  دشورى پـه قالـب   يموكراس ك

كې معرفي كوي، تر و مسلمانان له هغې خه كركه ونه كي  او وئـې  
   .مني
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د دعوت د مصلحت لپاره په يموكراس -  لورمه شبهه

  كې مشاركت
ينې اسالمي تنظيمونه او يا اشخاص ددعوت دمصلحت پـه بهانـه پـه    

ي او دادليل نيسي چې كه دوئ د انتخابيدلو يموكراس كې برخه اخل
لپــاره ونــه دريــي كيــدى شــي هلتــه  يوبــل اســالم دــمن تنظــيم او يــا     

او يـا دا دليـل نيسـي چـې دوئ كوـ       .شخص هغه اى اشـغال كـي  
كوي د پارلمان لـه الرې د اسـالمي  قوانينـو دعملـي كولولپـاره  زمينـه       

چـې  پـه  يموكراتيكـو     او يـا هـم پـدې خبـره اسـتدالل كـوي      . برابره كي
نظــامونو او حكومتونــو كــې دهغــه چــا لپــاره د د عــوتي فعاليــت علنــي 
اجــازه موجــوده وي چــې يموكراســي منــي، اود  يموكراتيــك نظــام پــه  

او هغه وك چې لـه يموكراتيـك چوكـا خـه     . چوكا  كې اوسيي
دبانــدى وي هغــوئ لــه ول ول محــدود يتونــو ســره مــخ وي،  نــو ددې  

چې پـه علنـي ول دعـوت وكـولى شـي، او د ـولنې ولـو طبقوتـه          لپاره 
خپل غ په كاره ورسـولى شـي،  د دعـوت مصـلحت  دا تقاضـا كـوي       
چــې پــه يموكراتيــك جوــت كــې دې د ننــه كــار وكــاى شــي،  او پــه    

 . يموكراس كې د بيان له آزاد دې استفاده وشي

ې ـو وابونـه وانـدې     د پورتنيو وهمي داليلو اوبهـانو پـه هكلـه دا النـد    
   :كوو
 

  لور وابونهددې شبهې 
 

پداسې يو نظام كې چې اساساً په كفر وال وي  لكه   :واب اول
ته د   )وحيې(دين او  ،يموكراسي چې د سيكولريزم په كفر واله ده

ژونداوحكومت په چارو كې هي د مداخلې حق نه  وركول كيي، او 
بشر په خوه د اكثريت دتائـيد په  دحالل او حرام تعيين وركې د

خه د تشريع مطلق حق اخيستل  له اهللا  ،شكل كې ترسره كيي
او د كفر او اسالم تر  ،شوي او په مطلق ول بشر ته  وركل شوي وي



 كه اسالم؟ ،هيموكراسي كفر د                             فکري پوهنه

 
١٦٢ 

او ولو ته دې يوازې د انسان په ستره  ،من فرق دې موجود نه وي
شياؤ باندې د حكم كتل كيي، او د دواو رايه  دي په اشخاصو او ا

امر بالمعروف او نهي عن (كولو يو ول ارزت او صالحيت ولري، 
دې د شخصي آزد سره د كر له امله  ممنوع رول شوي  )المنكر

ارتداد دې د انسان خپل حق وي، او له هر ول  مجازات خه دې  ،وي
د اسالم  په خالف غ پورته كول دې د رايې  د اظهار د  ،مصؤن  وي

نو په دغه ول كفري نظام كې . زاد له امله روا او قانوني كار ويآ
آيا ددغه  ول نظام په   ؟مشاركت  به دهغه  تائيد او منل نه وي
منافي نه دي چې تر  )توحيد(چوكا كې كار كول او د هغه منل دهغه 

هغه  توحيد چې اول په  ؟ولو لومى پر طاغوت كافر كيدل غواي
د مخه له هر ول طاغوت خه دانكار اعالن  )اّال اهللا(سره تر  )الاله(

په اسالم كې خو دهغه چا ايمان اصالً نه صحيح كيي چې  ؟غواي
توحيد مني خو د شرك په خالف بې موقفه وي او له هغه سره جن نه 

دمخه ياد كى لكه  )ايمان باهللا(تر  )كفر بالطاغوت(اهللا خو . اعالنوي

m Þ  Ý  Ü    á  à  ß  :چې فرمايې
   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  âl البقرة :

٢٥٦ 
  

 ،نو هغه وك چې كافر شي پر طاغوت، او ايمان  راوي پراهللا( :ترجمه
ــ چــې نشــته            ــه هغــې كلكــې ك ــي پ ــي منــولې ــخې ك ــاً ئ ــو يقين ن

  ).  ه اوريدونكى او ه عالم دي پريكيدل هغې لره،  او اهللا 
لحت به پدې كې وي چې دكفر صف جـال او  نو آيا د اسالمي دعوت مص

تر و خالص توحيد متحقق شي، او لـه كفـر خـه    . دايمان صف جالوي
د بيزار  او انكار كاره اعالن وشي؟ او كـه پـه دې كـې بـه وي چـې د      
ينــې موهومــو جزئــې مصــالحو لپــاره  دې د توحيــد د اعٰلــى مصــلحت   

   ؟قرباني وركل شي
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توحيد او له  حو لوى مصلحت د اهللاپه اسالم كې خو تر ولو مصال
كه دا مصلحت له منه ي  نو نور  .طاغوت خه بيزاري  ده

سيكولرو،  ،له مشركانو. مصلحتونه دې  زر لې له منه وال شي
كمونستانو، او ملحدانو سره په يوه مجلس كې ديوه قانون په حدودو 

يا هغوئ ته د د يوه نظام دچلولو لپاره غاه غ كيناستل،  او  ،كې
كفر د بيانولو حق وركول هيكله نه اسالم  دي، او نه د اسالمي  

په  كاره له داسې خلكو سره له  بلكه اهللا  .دعوت لپاره مصلحت

¸  m  º  ¹ :يواى كيناستلو منع كې ده لكه چې فرمايي
  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »

 ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È    Õ  Ô  Ó
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öl ١٤٠: النساء 

  
پــر تاســو دا حكــم چــې كلــه  مــو  او يقينــاً نــازل كــى دى اهللا ( :ترجمــه

آياتونــه چــې كفــر وربانــدې كــولى شــو، او مســخرې     واوريــدل د اهللا 
ورپورې كيدلې، نو تاسي مه كينئ له هغوئ سره تر هغې چې په نـورو  

نو تاسو بـه هـم    )تاسى ورسره كينئاو كه چيرى (خبروكې مشغول شي 
يوـاى كـوونكى د ى د منافقـانو او     يقينـاً اهللا  . دهغو پـه ېـر ياسـت   

  .)كافرانو په جهنم كې د ولو
 )بـى دينـه  (په موجوده پارلمانونوكې په كاره ليدل كيي چې سـيكولر  

عناصر، كمونستان، دهوى او هوس بنده ـان، او نـورې مـراه لـې پـه      
لـه ارتـداد خـه دفـاع كـوي، دكفـري قوانينـو پلـوى او پـه          صراحت  سـره  

او نـورو پـورې مسـخرې     ،اسالمي احكامو لكه جهـاد، حـدودو، حجـاب   
خـو بيـا هـم  تـش پـه نامـه        ،كوي،  او په ول ول بدو نومونو ئـې يـادوي  
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ــه        ــه ل ــه بهان ــاني مســلمانان د دعــوت د مصــحلت پ ديمــوكرات او پارلم
   .ان كې كار كويمرتدانو سره يو اى په يوه پارلم

د اســالمي نــ پــه اكثــرو پارلمــانونوكې هغــه لــې چــې   :ــواب دوهــم
) ســيكولر(كــې دي، چــې د)اقليــت(ــان د مســلمانانو اســتازې بــولي پــه  

په مقابل كې دخپل اقليت لـه املـه پـه نااسـالمي قوانينـو كـې        )اكثريت(
كـه چـې پـه  يموكراسـ كـې د اكثريـت        .هي تبديلي نشي راوسـتلى 

لـــه همـــدې املـــه پـــه تيـــرو اتيـــا كلونـــو كـــې چـــې  . حـــق بللـــه كيـــيراى 
يموكراسي د اسالمي  ن  حكومتونو ته  راغلې ده په هي ـاى كـې    
ــه كــوم        ــه الرې دې پ ــاتو ل ــه ليــدل شــول چــې د يموكراســ او انتخاب ون

خـو د يموكراسـ   .  اسالمي هيواد كې اسالمي شريعت نافذ شوى وي
هم له هغې الس  نه اخلـي، او د بـدلون لپـاره     بيا  )ليوني(مسلمان  وله 

د اســالم نبــوي مــنهج تــه رجــوع نــه كــوي،  چــې دا پــه خپلــه د هغــوئ  پــه   
  .نيتونو او اخالص باندې د شك باعث ري

تــه هــم د مكــې مشــركانه نظــام همدغــه ول  رســول اهللا   :دريــم ــواب
م چې داسې يونظا. يموكراس ته ورته ديو مشترك نظام وانديز كاوه

 ،تصورات او اعمال وركـې خونـدي وو   ،نظريات ،هم به شركي عقايد
        ــه اوســن ــر يوحــده  اســالم هــم وركــې ليــدل كيــدو، خــو ل ــه ت او هــم ب
يموكراس  سره ئې فرق دا وو چې  پرته له انتخاباتو او اكثريـت خـه   

تـه   حكومت، او سياسى قيادت هم پيغمبر ،مال ،زعامت ،ئې مشري
پــه مبــارك ســيرت كــې راغلــي چــې د    ې د پيغمبــروركــاوو،   لكــه چــ

مكې د مشركانو مشرانو د شورى مجلس دائر كـ، او فيصـله ئـې وكـه     
چې د بنو عبد شمس له مشرانو خه وو   )عتبه بن ربيعه  عبشمي(چې 

تـه    تـه ور وليـي، عتبـه  رسـول اهللا      له دغه وانديز سره رسول اهللا 
   :كدمشركينو وانديز داسې واندې 

ته پوهيې چې ته په مون كې د ـه نسـب  او حسـب خاونـد      !اى وراره(
ئې، خو تا دې خپل قوم ته داسې يـو ديـن راوى چـې دهغـه لـه املـه دې       

 ،دخپــل قــوم اتحــاد او اتفــاق ورخــتم كــ، هغــوئ دې كــم عقــالن  وــل   
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دهغــوئ ديــن دې كفــر،او د هغــوئ   ،دهغــوئ معبــودان دې بــد يــاد كــل 
زه يو و وانديزونه  درته لرم، وائـي وره كيـداى   . وبللپلرونه دې كفار 

ابو الوليده  :هغه ته  و فرمايل رسول اهللا  ).شي چې ينې ئې ومنې
   .وئې وايه اورم ئې

   :عتبه  خپل وانديزونه  داسې بيان كل
كه ته په دې پيغمبر مال غواې دومره مال بـه درتـه راـول     !اى وراره(

او كه عـزت وربانـدې غـواې     .به ستا مال ير وي كو چې تر مون ولو
او مشربه دې واكو چې له تا پرته به يو فيصله هم نـه   )سيد(خپل داسې 

او كـه چيـرې كـوم     ،او كه بادشـاهي غـواې نـو بادشـاه بـه دې كـو      . كوو
 )دم ري(پيرى درباندې ناست وي او ان ترې نشې خالصولى، نو كوم 

او پـدې  الر كـې  كـه زمـون هـر       .دې كـي  كاهن ته بـه دې ورولـو چـې دم   
ـومره ماـل مصــرفيي مصـرفوو ئــې،  تـر ــو تـا لــه دې تكليفـه خــالص       

 .كو

ــول اهللا  ــه وئـــې فرمايـــل     رسـ ــرې واوريـــدې ورتـ ــه خبـ ــه دهغـ   :چـــې كلـ
ورته و   رسول اهللا  .هغه وويل هو ؟ابولوليده خبرې دې خالصې شوې

د سورت و آياتونه ) فصلت(د او بيا ئې . :اوس ئې له ما واوره :فرمايل
ورته ولوستل،  او  له قريشو سره ئې د داسې يو مشترك نظـام وانـديز   

   .وو  رد ك  چې مشربه ئې هم په خپله رسول اهللا 
لخوا له كفارو سره د مشترك نظـام د وانـديز لـه ردلـو       د رسول اهللا 

پـه    خه دا په كاره معلـوميي چـې هغـه ال دمظلوميـت او محروميـت     
ئـې د مشـركينو لـه شـديد      )رض(وخت كـې چـې دى مبـارك او اصـحاب     

 .اذيت او تكليف سره مخ ول هم له هغوئ سره د نظام نظريه ونه منلـه 
پداسې  حال كې چې كيداى شو چې د وانديز د منلو په صورت كې بـه  

خو  .پر مسلمانانو چې په مظلوميت كې واقع ول يو ه آساني راغلې وه
دا كار كه ونه ك چې مسلمانانو ته  دا وروـيې    ل اهللا بيا هم رسو

چې مؤمن او كافر په يوه نظام كې چـې ريـتنى واك وركـې د جاهليـت      
   .او كفر په الس كې وي سره يواى نشي پاتي كيداى
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هغوئ  ،قريش لكه د اوسن  زمانې كفار  درواغجن او دوه مخې نه ول
هغوئ په خپلـو وعـدو كـې    . خوولهكفار ول خو دروغ او دوكه به ئې نه 

ــه رســول اهللا   ــه رــتيا رســول اهللا    ،ســره رــتني ول  ل ــه   هغــوئ پ ت
او زعامت وركاوو، خو په مقابل كـې ئـې لـه     ،بادشاهي ،مال ،)سيادت(

د مبارزې  توقـف    هغه  خه د دوئ د جاهليت پر خالف د رسول اهللا 
د يموكراس كفار غوتو،  او دا   هغه كار دى چې  د اوسن زمانې 

بيا هـم ورسـره دغـه      خو رسول اهللا . ئې هم له مسلمانانو خه غواي
اوس پوـــتنه دا ده چـــې آيـــا اوســـنيو هغـــو  . ول وانديزونـــه ونـــه منـــل

او پــه يموكراســ كــې پــه خپــل  ،تنظيمونـو تــه چــې ــان اســالمي بــولي 
ــور مــخ يــې ورســپينوي     دغــه ول  ،مشــاركت دهغــې تائيــد كــوي،  او ت

هغـوئ تـه خـو د يموكراسـ د كفـر د تائيـد پـه         ؟ت وركـول كيـي  حيثي
   .بدل كې له يو و پيسو پرته بل هي نه وركول كيي

آيــا رــتيا هــم دغــه ول  ــان تيرايســتونكو اســالمي تنظيمونــو تــه پــه    
يموكراس كې  د ريتني اسالم د بيـانولو، اودكفـر د ولـو انواعـو د     

كـه وركـول    ؟دام اجازه وركـول كيـي  ردولو، او دهغو پرخالف دعملي اق
كيــي نــو پــه تيــره يــوه پيــ كــې دغــه حــق پــه كــوم مســلمان هيــواد كــې  

وليدل شو؟  او كه نه وركول  كيي  نو بيا ولې په دغه ول باطل حجـت   
استدالل كوي، او اسالم ته د دعوت  له نبوي مـنهج خـه چـې مثاـل ئـې       

چيــرې پــه دغــه ول كــه  ؟د صــحابه و ژونــد او دعــوت دى پــه نــ ــي
به په هغـه وخـت     مشاركت كې د دعوت مصلحت  واى نو رسول اهللا 

كې منلى وى چې  مسلمانانو پرته له زغم او صبر خه  بلـه هـي الره نـه    
خپلـو مظلومـو اصـحابو  تـه امـر       په هغه وخت كې رسـول اهللا   .درلوده

نظـام  ته مهاجر شي، خو له كفارو سره ئې په مشـترك    )حبشې(وك چې 
تر ـو وـيي چـې اسـالم  د ژونـد       ،كې يو اى اوسيدلو ته  پرې نودل

لپاره  د جاهليـت لـه  هرقيـد او بنـد خـه آزاد محـيط او نظـام غـواي،         
اومســلمانان بــه  تــر هغــې پــه كــراره  نــه كــيني چــې تــر ــو ئــې انتــه       

  . خالص،  اسالمي نظام نه وي جو كي ،خپلواك
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د هيوادونو په ندې ماضي كـې تـاريخ او    د اسالمي ن:  لورم واب
مشــاهدې دواو دا ثابتــه كــه چــې  يموكراســي او انتخابــات يــوازې د  

اسـالم    )صـحيح (او په يموكراس كې د  .كفري نظام د اقامې لپاره دي
لپــاره هــي ــاى نشــته، كــه ــه هــم چــې مســلمانان د يموكراســ او      

   .انتخاباتو له الرې قدرت ته ورسيي
)  االخـوان المسـلمون  (كلونـو راهيسـې    ر كې تقريباً له تيـرو اتيـاوو  په مص

په يموكراسـ كـې د مشـاركت لـه الرې د اسـالمي حكومـت لپـاره ـه         
پـه الس د   )االخـوان (خو كلـه چـې هـم مصـري نظـام د       .جدي فعاليت كوي

ه بدلون عالمې ووينـي نـو سمدسـتي هغـوئ لـه يـوه مصـيبت سـره مـخ          
يـا ئـې  پـه     ،اعضـاء زنـدانونو تـه ور وغورـوي    يـا ئـې  مشـران  او     .كي

سياسي فعاليت محدوديتونه ولوي، او يا ئې پـه تنظـيم بانـدي بنـديز     
ولوي،  ولې شتمن ئـې مصـادره كـي، او مشـران ئـې د سياسـت او       

نتيجه ئې دا شـوه چـې لـه تيـرو اتيـاؤ       .تاثير له صحنې خه محروم كي
مي شـو، نـه اسـالمي ولنـه     كلونو راهيسې نه په مصر كې حكومت اسـال 

ــم     ــه ه ــه، او ن ــه راغل ــوان((منت ــو اصــولو او هغــې     ) )االخ ــه خپل تنظــيم پ
تالرې ين پاتې شوكومه چې امام حسن البنا او شهيد سيدقطب په 

ــانو كــې د    ــاؤ او تاليف ــو وين ــاره د فكــري او   )االخــوان المســلمون (خپل لپ
ــنهج پـــه حيـــث واضـــح كـــې  وه   ــه تير . عملـــي مـ ــانې پـ ــه دزمـ ــدلو بلكـ يـ

   .يموكراس دهغوئ عزم ورسست او تالره ئې ور بدله كه
ــه           ــد پ ــوي ون ــدين اربكــان  اســالم پل ــه د نجــم ال ــه كــې چــې كل ــه تركي پ
انتخابــاتو كــې د يموكراســ د اصــولو مطــابق اكثريــت ترالســه كــ، او  
حكومت ئې جو ك، خو كله چې د تركيې له يموكراسـ خـه مـدافع    

ه  د بدلون عالمې وليدې فوراً ئې حكومـت    سيكولر پو د اسالم  په
او د تنظيم مشران ئـې لـه   . ن او د اربكان په تنظيم  ئې بنديز ولاوه

   .سياسي فعاليت خه منع كل
كې چـې كلـه    )الجزاير(همدا ول د شمالي افريقا په تر ولو لوى هيواد  

ــاذ اســالمي  جبهــې  (د  ــي يموكراســ د اصــولو مطــابق      )انق ــه د غرب پ
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انتخاباتو كې اكثريت تر السه ك، هلته  هم سيكولر پو مداخله وكـه،  
د انتخاباتو نتائج ئې لغوه اعـالن كـل، او د اسـالمي  جبهـې مشـران او      

او د الجزاير  مسلمان ملت يې لـه  . منسوبين  ئې په زندانونو كې واچول
داسې يـوې داخلـي جـې سـره مـخ كـ چـې تـر ننـه ئـې لمبـې او لـوخې             

او لســونه زره  انســانان ئــې پــه اور كــې وســويدل، او ال  ،رتـه كيــي پو
   .نور هم سوي

د  )بــل چــا(پــه پاكســتان كــې هــم كلــه چــې  ينــې اســالمي تنظيمونــو د    
م كـې دسـرحد صـوبې انتخابـات وـل او       ۲۰۰۲قربانيو لـه بركتـه پـه     

خپــل حكومــت ئــې جــو كــ، دخپــل حكومــت پــه ولــه مــوده كــې ئــې يــو  
او نه ئې د اسالم په ه كوم داسـې  . ون هم نافذ نه كاى شواسالمي قان

اقدام وكاى شو چې تاريخ ئې دهغوئ دالسته راونې  په حيث لـه انـه   
بلكه په يرو مشكالتو ئې يوازې هغه كارونـه پـرمخ بوتلـل    . سره وساتي

او دا كـه چـې دغـه     .چې سيكولر حكومتونو بـه پـه آسـان پـرمخ بيـول     
ت ته د مركزي حكومت لخوا د اسالم د تنفيذ اجـازه  يموكراتيك حكوم

   يموكراســــ ــره  )جمهوريــــت(نــــه وركــــول كيــــده، او دوئ هــــم لــــه ســ
  . سوند پورته كى وو)وفادار(د

همدغه ول په وله اسالمي ن كـې اسـالمي شـريعت لـه عملـي كيـدو       
او پلويـان ئـې لـه حاكميـت  خـه محروميـي،       . خه  ليرې ساتل كيي

نـو معلومـه    .ې د يموكراسـ لـه الرې واك تـه رسـيدلي وي    كه ه هم چ
 .شـوه چــې پــه  يموكراسـ كــې دصــحيح اســالم لپـاره هــي ــاى نشــته   

البتــه  دا كيــداى شــي چــې د يموكراســ لــه الرې دې  كفــر د اســالم پــه  
   .حيث معرفي شي

 

  پاى
 

د يموكراس  په هكله ددغې مقالې په پاى كې دې نتيجـې تـه رسـيو    
ــن دى چــې د      چــې يموك ــري شــيطاني دي ــر اســالمي، كف ــو غي راســ  ي

يموكراس   پـه حقيقـت   . انساني ژوند ولې خواوې ئې احتوا كې دي
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خه د بشريت لپاره د هر ول نظام او قـانون د جـونې د     كې له اهللا 
يموكراسـي پـه   .  بـې واكـه كـول دي    –نعوذ بـاهللا   –حق سلبلول او دهغه 

اف، او د الحاد د رامنته كيدو په نتيجه غرب كې د مسيحيت د انحر
كې منته راغلې چې هر ه وركې له هر ديني قيـد او بنـد خـه آزاد    

 پـه يموكراسـ   كـې د اهللا    . د انسانانو په خپله خوه تر سره كيـي 
كه چې دمنلو په صورت كې . منل او نه منل دواه يو ول ارزت لري

د يموكراسي   د اصـولو خـالف كـار     ئې بيا هم د قانون او شريعت منل
   .دى

يموكراســ  د غــرب د ملحــدو فيلســوفانو د افكــارو او نظريــاتو پــر       
خـو  . او له اسالم سره هي ول مشابهت او رابطه نه لري. بنس واله ده

عناصـر او لـه هغـوئ خـه يـو ـو متـاثر         )بى دينـه (غرب پلي سيكولر 
لمانانو تـه پـه درواغـو د    غوليدلي مسلمانان كو كوي چې عامو مس

تــر ــو  .اســالم او يموكراســ   تــر مــن روابــط او مشــابهتونه وتراشــي 
لدې الرې هغوئ د يموكراس  د كفري ديـن پـه خـالف لـه مبـاررزى او      

ــه اســالمي نــ بانــدې دغربــي    . جهــاد خــه راورــوي  يموكراســي پ
استعمار او تسلط د دايمـي سـاتلو يـو خطرنـاك تضـمين دي چـې غـرب        

تزويــر، زنــدان، او مرونــو پــه مـ پــه اســالمي نــ كــې   ،ې د زور، زرئـ 
دخپلو غالمو حكومتونو لـه الرې خونـدي او تلپـاتى سـاتي، او دهغـې د      
خورلو او تنفيذ په الره كې په زرونو مليـارده الـره، پـه لكونـو پويـان      

او د مخالفـت د لـه منـه ولـو لپـاره ئـې پـه        . او پوي وسايل مصرفوي
سلمانان په اسالمي هيوادونـو كـې وژنـي، او اسـالمي حركتونـه      لكونو م

ــوي       ــل شـ ــوم او پـ ــې مظلـ ــه وي چـ ــه منـ ــرې لـ ــدې ويـ ــتونه لـ او نهضـ
   .مسلمانان د يموكراس   له كرغين حقيقت خه خبر نه كي

اوس چې افغانستان د غرب تر  يرغل الندې راغلى، او پدې هيـواد كـې   
چــې يموكراســي  وركــې   ئــې مرــونې جــه پــدې خــاطر روانــه كــې  

نافذه كي، نو په كار ده چې  افغان مسلمان ملت د خپل دغه دمن په 
عقائدي او اخالقي ماهيت پوه شي، او د دمن هويـت ورتـه لـه     ،فكري
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د همدغـه مقصـد لپـاره  مــې دغـه موضـوع پــه      . هـرې زاويـې معلـوم شــي   
منـه  تفصيل سره د خپل مجاهد ملت بچيانو ته د لسونو كتابونو لـه  

او د زرونــو صــفحو لــه مطــالعې وروســته راوويســته  او پــه روانــه ســاده  
پتو مې دخپل ملـت د هغـو وانـانو مخـې تـه  كيـوده چـې لـه اسـالم          
  يموكراســ تــه تيــار، او عمــالً د خــه د دفــاع پــه الركــې هــرې قربــان

  .    دكفر په خالف په جهاد بوخت دي
ــاى كــې دومــره ويــل غــوام چــې كــه پــدې       ــه پ ــه   پ موضــوع كــې زه حــق ت

او كه چيرى زه پـه كـوم ـاى     .له لوري  وي رسيدلى يم نو دا به د اهللا 
كې خطا شوي يم نو دا به زما دكم علم او ناتوان نتيجـه وي چـې لـه    

   .مخلصو علماؤ خه ئې  د تصحيح لپاره د متوجه كولو هيله لرم



 
١٧١ 

 
  

 
  

  
  
  

امــريكـايي 
 اســالم

  
  
  
 
  

  



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
١٧٢ 

 امريكايي اسالم

 

يو هغـه اسـالم   .  ه اوس وخت كې په ن كې دوه وله اسالم وجود لريپ
نازل كي، او هغه خپـل امـت تـه پـه مكمـل        پر محمد  دې چې اهللا 

او د اســالمي امــت د تــاريخ پــه اودو كــې مســلمانانو   . ول رســولي دى
 .منلى، اوهم ئې په خپل فـردي او اجتمـاعي ژونـد كـې  تطبيـق كـي دى      

لـه هغـه خـه د دفــاع پـه الر كـې پـه ميليونونـو ســرونه          او همـدا ول ئـې  
   .قربان كي دي

د اســالم علمــاؤ هــم تــل دهمدغــه اســالم  پــه اه د دــمنانو د تورونــو او   
شكونو علمي او معقول وابونه ويلي، او ددغه دين د مختلفو اخونـو  
او احكامو د شرح كولو لپاره ئې په لكونو كتابونه ليكلي چې د ن په 

دا هغه اسـالم دي چـې اهللا   . ال پيلو ژبو كې په پراخه پيمانه موجود ديبي

            ديـن نـه قبلـوي لكـه چـې فرمـايي خـه پرتـه بـل هـي له هغـه:  m  h
 ml  k   j  il ١٩: آل عمران 

  m  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _

   l  kl ٨٥: آل عمران 

     

او كـه ـوك پرتـه لـه     ( )سالم دىپه نزد منل شوي دين ا د اهللا ( :ترجمه
اسالم خه بل دين غواي نو هيكلـه بـه ورخـه ونـه منـل شـي، او پـه        

   .)آخرت كې به له زيان كارانو خه وي
دغـــه اســـالم هغـــه ديـــن دى چـــې پـــه هـــي صـــورت،  او پـــه هـــي وخـــت   
كــې كـــافران دهغــه لـــه دــمن خـــه الس نــه اخلـــي، او پــه هـــر شـــكل      

ــو    ــه د منونكـ ــه دهغـ ــيله بـ ــه    او وسـ ــني جنـــ اختـ ــه هميشـ ــه خـــالف پـ پـ
ــلمانان لـــه     . وي او تـــر هغـــه بـــه  دغـــه جنـــ جـــاري ســـاتي تـــر ـــو مسـ

ــه كــاي      . اســالم خــه وباســي  ــر ســره هــم ن ــه هيكلــه ت چــې دغــه كــار ب
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~  _  `       m  c  b  a  :فرمـــــــــــــايي اهللا . شـــــــــــــي
e  d gfl  ٢١٧: البقرة 

ره تر هغـې  هميشه به وي كافران چې جه به كوي له تاسې س( :ترجمه  
خه كـه چيـرې دوئ پـه دې     )اسالم(چې بيرته وباسي تاسې له خپل دين 

يعنې تر و چې مسلمانان په هغه اسالم ين وال وي  )كارو وتوانيي
نازل كى دى، نو دكفارو جن به د دوئ په خالف هر وخت  چې اهللا 

د  په يوه يا بل شكل حتماً روان وي، او مسـلمانان بـه يـوازې هغـه وخـت     
  . دوئ دوستان كيداى شى چې له اسالمه  ووي

m  C  B  A  :په بل آيت كـې همدغـه مفهـوم داسـې بيـانوي      اهللا 
 I  H  G  F  E  Dl ١٢٠: البقرة 

هيكه به يهود او نصارى له تاخه خوشحاله نه شـي تـر هغـه    ( :ترجمه 
ل  له يادوشو آيتونو په واضح و.  )روان نه شې )دين(چې د دوئ په ملت 

هيكلـــه يهـــودو، نصـــاراؤ،  او نـــورو   )الهـــي اســـالم(معلـــوميي چـــې 
او له همدې امله ئې په وله دنيا كې خپل ـول   .كافرانو ته د منلو نه دى

پـه هـي ـاې     )الهى اسـالم (مادي او معنوي وسائل په كار اچولي تر و 
او كـه چيـرې تطبيـق شـوى هـم وي هغـه بايـد پـه هـره           .كې تطبيق نـه شـي  

   .ې وي له مه يول شيطريقه چ
خو د الهي اسالم په مقابل كې يـو بـل ول اسـالم هغـه دى چـې غـرب او       

خورولــو، او تطبيقولــو  ،پــه راس كــې ئــې امريكــا دهغــه د معرفــي كولــو 
او خپل ول مادي او معنوي وسائل په كار اچوي تر ـو    .لپاره كار كوي

پر ـاى د   )سالمالهى ا(د  )امريكايي اسالم(په اسالمي ن كې همدغه 
ددغه امريكـايي اسـالم  د معرفـي     .مسلمانانو په ژوند كې اى ونيسي

ــاتي ادارې       ــې تحقيقــ ــر ولــــو مهمــ ــاره دامريكــــا تــ ــو لپــ  RANDكولــ

Corporation      پـه چـاروكې پـه  چې د امريكا حكومت ته د اسالمي نـ
 ،اجتماعي، دفاعي، او استراتيژيكو چاروكې پاليس جووي،سياسي
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ــد مسلســلې     د اســالمي چــ  ــه ژون ارو يونكــي وركــې د مســلمانانو پ
ــه د      ېنــې كــوي، او نتــائج ئــې دامريكــا د حكومــت بــيال بيلــو ادارو ت

يوه  طرحه دهمدغې ادارې يوې لې مستشرقينو  ،تطبيق لپاره وركوي
 Cheryal  .ئــې مشــري كــوي وانــدې كــې ده  Cheryal Benard چــې

Benard    او د افغـان زلمـي خليـل زاد  (امريكـا يـي   چې په خپله يهـود( 
  Civil democratic Islam Partnersــه ده دغــه طرحــه  ئــې د   

Resources and strategies   يموكراتيــك اســالم  ،متمــدن(يعنــې، 
ري، منابع، او استرتيژاپه نامه پـه دري اتيـا صـفحو كـې ترتيـب        )مل

م كې چې دخليـل زاد  ترنـ  نهـو نـورو مستشـرقينو او يونكـو هـ       
   .ورسره مرسته كې ده

ياده شوې طرحه  يـو نـوى امريكـايي اسـالم معرفـي كـوي، او بيـا ددغـه         
نوي اسالم د خپرولو لپاره په اسالمي  ن كې ملري تشخيصوي، او 
هغه منـابع پـه وتـه كـوي چـې ددغـه نـوي اسـالم پـه تطبيـق كـې ورخـه             

ــي  ــدى شـ ــتفاده كيـ ــو او يـــ    . اسـ ــه ولـ ــه منـ ــالم د لـ ــي اسـ ــم دالهـ ا او هـ
   .محدودولو او مسخ كولو لپاره استراتيژ واندې  كوي

 

  د امريكايې اسالم تعريف

 

ئې پـدې ول    )چيريل بنار(هغه اسالم چې رن كارپوريشن يې غواي 
  :تعريفوي

)ولنه داسـې   ،امريكا، نوې صنعتي ن او په مجموع كې بين المللي
. په يـوه الر روان شـي  يو اسالم غواي چې دنورې ن  له نظامونو سره 

، احكـامو، او  په نيوالو قوانينـو او   ،يموكراتيك او مترقي اسالم وي
پـــه يـــاد شـــوي تعريـــف كـــې دغـــه نقطـــې   .اتـــم مـــخ ١)اخالقـــو وچليـــي

   :مشخصې شوې دي
   .اسالم بايد د امريكا او بين المللي ولنې په خوه  وي .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Civil democratic Islam Partners Resources and strategiesاتم مخ    -١
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لكـه دنـورې   اسالم بايد يو بيل تشخص او انى نظام ونه لري، ب .٢
   .ن له نظامونو سره دې يوشى وي

 ،يعنې دخلكـو لخـوا دې رامنتـه شـي     .اسالم دې يموكراتيك وي .٣
   .پربنس دې وال وي )وحيې(نه دا چې د 

ــرې ايــى وي، او نــوى مترقــي      .٤ دغــه اســالم  دې خپــل زو شــكل پ
   .شكل دې ئې غوره كى وي

غـــرب لـــه  دغـــه اســـالم  دې پـــه احكـــامو او اخالقـــي فلســـفه كـــې  د .٥
   .احكامو او اخالقو سره يوول  وي

وروسته  په همدې اتمـه صـفحه كـې ددغـه اسـالم  دمنونكـو د مالتـ  او        
  : تشويق په هكله ليكى

دابه د حكمت كار وي چې په مسلمانانو كـې دهغـو عناصـرو مالتـ او     (
او بين المللي ولنې سره يو اى   )نيوالې سولې(تشويق وشي چې له 

   ١)، او يموكراسي او تمدن خپلويپه الره ي
   :په پورتن  جمله كې  دغه  مفاهيم جوت شوي دي

بلكه د خاصو عناصرو مالت  .د ولو مسلمانانو مالت بايد ونه شي .١
   .دې وشي

دهغو عناصرو  مالت دې وشي چې له كفارو سره هـي ول مشـكل    .٢
، او پـه  بلكه له هغوئ سره په نيواله سوله كـې ژونـد تيـروي   . نه لري

جهاد هي باور نه لري، كه ـه هـم چـې كفـار پـه مسـلمانانو هـر ـه         
   .كوي

دهغـــو مســـلمانانو مالتـــ دې وشـــي چـــې د يموكراســـي د ژونـــد د   .٣
   .تالرې، او غربي تمدن د ژوند  د بې په حيث مني

ــل ددغــو دوو        ــوالي عام ــن د بيل ــارو تــر م ــه د مســلمانانو او كف ليكوال
) نيوאـل فرهنـ  (رهنـ خـه چـې هغـه ئـې      امتونو تر من د غـرب لـه ف  

   :بولي  د مسلمانانو ليرې والى يي او ليكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  پورتن مرجع    -١
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له نيوאل معاصر فرهن خه د مسلمانانو ليرې والـى دهغـوئ او د   (
   .اتم مخ ١.)نورو تر من د ككيچ زمينه برابره كې ده

د پورتني عبارت معنى دا ده چې د مسلمانانو او نورو تر من به تر هغه 
ته ككيچ دوام ولري تر و چې مسلمانانو خپل اسالمي فرهن وخ

او هر كله  .پرې ايى نه وي، او نيوאل فرهن ئې خپل كى نه وي
چې د فرهن دغه توپير له منه وال شي نو ككيچ به په خپله له 

ئې په قران  او دا ك م هماغه  مفهوم دى چې اهللا . منه ي
   :ده كريم كې داسې يادونه كې

 m I  H  G  F  E  D  C  B  Al رة  ١٢٠:البق
يهود او نصارى به تـر هغـه لـه تـا خـه راضـي نشـي تـر ـو چـې د د وئ           

او دا ــكاره خبــره ده چــې ننــى نيوאــل نظــام او نيوאــل    )ملــت ونــه منــې
فرهنـــ يهودانـــو ايجـــاد او يـــزاين كـــي، او نصـــارى چـــې برتانيـــه او 

او د همدغـه نيوאـل   . ې نـ تطبيقـوي  امريكا ئې په راس كې دي په ول
ــدان          ــ دجنــ مي ــه اســالمي ن ــې ول ــاره ئ ــو لپ ــي كول فرهنــ د عمل

  .رولې ده تر و خپل نوى اسالم وركې عملي كي
 

اسالم دخپرولو پالن يد امريكاي  
 

دكتاب ليكواله د خپل كتاب په نهم مـخ كـې دنـوي امريكـايې اسـالم د      
ــار    ــو لپ ــه كول ــو دنقــش د تقوي ــدې  كــوي او    پيروان ــالن وان ــنظم پ ــو م ه ي

   :امريكايي حكومت ته دتوصيې په شكل ليكي
). ..... يموكراســـ يـــرې كـــې د ددې لپـــاره چـــې پـــه اســـالمي نـــ، 

او معاصر نيوאل نظام سره ديواى كيدو په خاطر يو مثبت  ،مارنيزم
بدلون رامنته شي امريكا او غرب ته په كار ده چې پـه ـول جـديت او    

امريكـايي  (ه په مسلمانانو كې هغه عناصر ولـوي چـې اسـالم    دقت سر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ - Civil democratic Islam Partners Resources and strategies     
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او همدا راز په  امريكا او ملرو ئې الزمه .  تقويه كيدل غواي )اسالم
ده چې د دغو عناصرو لپاره په دقت سره اهـداف او ارزـتونه وـاكي،    
او پدې هم پوه شي چـې ددغـو عناصـرو د كـار لـه پرمختـ خـه كـوم         

او كيـداى شـي چـې  د دوئ د تقـويې لپـاره النـدې       . نتائج په الس وري
   :پرورامونه په نظر كې ونيول شي

د دغو عناصرو ليكنې او مطبوعات بايد چاپ او په ارزانـه خپـاره    .١
  .  شي

بايد دغه لې او عناصر تشـويق كـاى شـي چـې د عـامو خلكـو او        .٢
   .وانانو لپاره ليكنې وكي

ــومتي    .٣ ــد د حكـ ــار بايـ ــات او افكـ ــاب د  د دوئ  نظريـ ــي نصـ تعليمـ
   .دينياتو په كتابونو كې اى كاى شي

هغوئ ته بايد  رايوانې، له يـزې رسـن، او د وينـا منبرونـه پـه       .٤
   .اختيار كې وركاى شي

د اسالمي  احكامو او مسايلو په اه بايد د د وئ تعبيراو تفسير په  .٥
خلكو كې عام كاى شي، تر و وكوالى شي له هغو بنسرو سره 

او د نظرياتو . معاهد او كتابخانې لري ،وكي چې مدرسې  رقابت
   .د خپرولو لپاره عصري اليكرونكي وسايل په كار اچوي

علماء بايد په پراخه  پيمانه خلكو ته  معرفي ) سيكولر(او  )مارن(  .٦
شي، تـر ـو د د وئ لـه الرې د قهريـدلو  مسـلمانو وانـانو پانـد        

   .عواطف او احساسات ساه كاى شي
دغير اسالمي تاريخ او فرهن د پوهې او كتابونو د خپرولو لپاره  .٧

او د چاپ او خپرولو چـاري ئـې ورتـه    . بايد خپروونكي تشويق شي
او هــم بايــد دغــه ول معــارف د اســالمي هيوادونــو پــه  .آســانه شــي

په خـاص  . تعليمي  نصاب او مطبوعاتو كې اى پراى كاى شي
ير خپاره شي چې لـه اسـالم  خـه    ول هغه تاريخ او معارف بايد 

   .دمخه  په اسالمي هيوادونو كې موجود ول
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ولنو، او احزابو په  ،دمدني ولنې په نامه دې د مستقلو تنظيمونو .٨
ــو كــې مرســته وكــاى شــي    ــه كول ــولنې    ،رامنت  ــو د مــدني ــر ت

او هــم دې دعــامو خلكــو لپــاره د   .فرهنــ پــه خلكــو كــې خورشــي 
او د بيان د آزا د  فرصتونه برابر كاى سياسي اجرآتو دزده كې 

   .١شي
 

توصيود تطبيق  يد امريكاي كېپه افغانستان 
  مثالونه او مصداقونه

 ددې لپاره چې عام افغانان پدې پوه شي چـې ددغـې امريكـايې ادارې    
RAND Corporation  د خپرولو پالن په افغانسـتان  )امريكا يي اسالم(د

وك ورتـه پـه كـوم شـكل كـار كـوي؟  د        كې په ه ول عملي كيي؟ او
يادشــوي پــالن پــه اتــه ونــو مــادو جــال جــال لنــه تبصــره كــوو، او عملــي  

   :مثالونه او مصداقونه ئې يو
ــاپولو او        .١ ــو دچ ــانو د ليكن ــاده د ديموكراتيــك اســالم د پلوي ــه م او ل

ارزانــه خپرولــو توصــيه كــوي چــې پــه افغانســتان كــې پــدې ول تــر     
   :وې دهتطبيق الندې نيولې ش

امريكا په افغانستان باندې له خپل  يرغل سـره سـم اكثـره هغـه افغـاني      
 ،متــرجمين ،ژورنالســتان ،فلــم جــوونكي ،شــاعران ،اديبــان ،ليكــواالن
علمـي او فرهنـي كدرونـه او اشـخاص       ،، ناشـران )سينماران(ممثلين 

چې په غرب كې روزل شوي، او يـا لـه غربـي فرهنـ خـه متـاثر شـوي        
او دلته ئې ورته د فكر پـه بـيال    ،نه سره افغانستان ته راووستلول له ا

دغـو واردو شـويو   . بيلو رونو كې دكار فرصتونه او وسـايل تيـار كـل   
 ،ه پراخه كار شروع ك رونو كې يعناصرو دلته په فكري او فرهن

ــه   ــلونو كتابونـ ــه سـ ــې     ،او پـ ــې ئـ ــريې او ينـ ــه، نشـ ــې، اخبارونـ مجلـ
ه  په پراخه  پيمانه  مطبوعات رامنته  شول چې د دومر ،رامنته كې

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Civil democratic Islam Partners Resources and strategiesمخ   ۷۲ -١
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اخستلو ئې وك نه پيداكيي، او په بيال بيلو ادارو او افـرادو پـه ويـا     
دا چې عام افغانان د اقتصادي كمزورتيا او يـا نـورو    .ول ويشل كيي

داليلو له امله په كتاب او مطبوعاتو پيسې نه وركوي، او نـه مطبوعـات   
وي چـــې دملـــت دذوق مطـــابق وي، او د افغانـــانو داســـې محتـــوى خپـــر

 )وارداتي(دمشكالتو حل دې  واندې كاى شي، بلكه ول ئې تقريباً د 
نــو لــه همــدې املــه اوســني  . مفــاهيمو او نظريــاتو پــه خپرولــو بوخــت دي

ــه        ــه مــ ن افغــاني مطبوعــات د ســرمايه ــذار او تجــارتي فعاليــت پ
وئ دملــرو لخــوا مرســته  چليــي، بلكــه دهمــدغو امريكايــانو او دهغــ  

او ـول مصـارف ئـې د بـيال بيلـو امريكـايي  او اروپـايي        . ورسره كيـي، 
 RANDمؤسساتو لخوا دهغه پالن  دتطبيق پخاطر وركول كيي چـې  د  

Corporation  اسالم(لخوا په مسلمانانو كې د يو يموكرا(   دخپرولـو
   .په خاطر جو شوى دى

لويان عـام ولـس او پـه خـاص ول     دوهمه ماده د يموكرا اسالم  پ .٢
وانانو ته ديرو ليكلو لپاره تشويقوي چې ددې مـادې تطبيـق هـم    

ـول هغـه ليكـواالن او د     .په پوره جديت تر كار الندې نيول شوى دى
قلم خاوندان چې يوه  ليكلـى شـي  پـه لـوو معاشـونو  د بيالبيلـو       

سيكولر او دغه   .فرهني كارو ومارل شوي دي مؤسسو لخوا په 
ليكواالن بيا نه يـوازي دا چـې پـه سياسـي او اجتمـاعي موضـوعاتو       

بلكه  په دين  او شرعي موضوعاتو كـې هـم خپـل     ،كې ليكنى كوي
او ينــې خــو ئــې حتــى دارتــداد تــر ســرحده    .نظريــات ــكاره كــوي

علـي محقـق   (پورې دعلني رسيد لو جرات هم كوي چې مثالونه ئـې  
پـدې لـ   . او ينـې نـور دي    )املطيـف پـدر  ( )پرويز كامبخش( )نسب

كې ينو نورو په تحريف شوي شكل دقران  ترجمه چې دقران كـريم  
       ـ مـراه كولـو پـه مقصـد چـاپمتن هم ورسره نه ؤ دعامو خلكو د
چې  د افغانستان خلكو ددې ولو په خالف شديد غبرـون ـكاره   

ك.  
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د سياســـي، دينـــى، او اجتمـــاعي،  موضـــوعاتو ترنـــ د ادب او  .٣
لويـدلې   ،بياتو تر عنوان الندې داخالقي فسـاد پـه زرونـو فحـش    اد

او مبتذلې كيسـې وانـانو تـه  خپريـي چـې پـه لوسـتو وانـانو  او         
پيغلو كې جنسـي عواطـف تحريكـوي، او د فسـاد لورتـه  ئـې سـوق        

په نامـه  كيسـه ده    )ديوې شپې يموكراسي(چې  يومثال ئې   .كوي
خبريال هلك ترمن په سفر كـې   چې د يوې خبريالې نجل او يوه بل

دزنا  يو كيسه ده، او د آزاد د رايويوې خبريـالې نجلـ ليكلـې    
  . ده

دريمه ماده توصيه كوي چې د يموكرا اسالم د پلويانو نظريـات   .٤
دې په تعليمي نصاب كې شامل كـاى شـي تـر ـو پـه الزمـي شـكل        

ه او بيــا همدغــ .ــول خلــك د دغــو نظريــاتو لوســتلو تــه مجبــور شــي  
ــه حيــث       ــن او عقيــدې پ ــه الرې د دي ــاتو دمضــمون ل ــات د ديني نظري

   .ومني
پدى الركې هم  امريكا په افغانستان كې دخپلو دوو موسسو هري يـوې  

(USAID)  نبرانسكا(اود (ير كار وك ه د پوهنتون له الري.   
ــې مركــز د      ) نبراســكا(د ــيم او تربي ــون كــې د افغانســتان د تعل ــه پوهنت پ

عليم او تربيې دوزرات لپاره نوي تعليمى نصـاب تيـار او   افغانستان د ت
(USAID) دغه نصاب د امريكايي مشاورينو تر نظارت النـدې  . چاپ ك

        ،ـمنول هغه مضـامين چـې دجهـاد، لـه كفـارو سـره د د شو، او جو
حجاب، او پر اسالم د ينـ پـاتې كيـدلو مفـاهيم وركـې ول هغـه ئـې        

ر ـاى ئـې لـه كفـارو سـره دسـولې او       ول له نصـاب خـه وايسـتل، او پـ    
ــاهم ــالف     ،تفـ ــه خـ ــزم پـ ــو د آزادي،  د تروريـ ــو،  او دـ ــر دحقوقـ د بشـ

همدغه كوـونه  .  ١دجكې، او غربي ژوند، مفاهيم  اى پراى كل
 ،په مسلسل ول دوام لـري، او پـه هـر كاـل كـې د دينيـاتو، اجتماعيـاتو       

دغـه  . مين داخليـي تاريخ، او ادبياتو په كتابونو كـې نـوي نـوي،  مضـا    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل په ول په همدې كتاب كې د امريكايانو دوخت او دمجاهدينو  پدې هكله دمثا  -١

  . مخ كې وورئ )  ۲۰۶( د وخت دنصاب د اول صنف مقارنه په 
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      ـولې نـ كار نه يوازې دا چې په افغانستان كې جريـان لـري،  بلكـه د
په اسالمي هيوادونو كې او بيا په خاص ول په هغو هيوادونـو كـې چـې    
امريكايې پويـان وركـې پراتـه دي، او يـا هلتـه د امريكـا مصـالح تـر         

ــه ــول زور ســره عملــي كيــي    ې كــار امريكــا دد.  تهديــد النــدې دي،  پ
ــر د      ــو الــ ــلونو ميليونــ ــه ســ ــل پــ ــر كاــ ــاره  هــ ــان   ،(USAID)لپــ آغاخــ

ايشا فاونيشن، او نورو موسسـو پـه اخيتـار كـې وركـوي،       ،فاونيشن
تر و په تدريج سره د مسلمانو  هيوادونو تعليمـي نصـابونه لـه حقيقـي     
اسالم خه خالي كي، او پر اى ئې د نوي يموكرا اسـالم  مفـاهيم   

   .رفي كيخلكو ته مع
دامريكايي اسالم د طرحې لورمه ماده په  RAND Corporation د  .٥

ــه اخيتــار كــې        ــه د رســنيو پ ــ كــې ســيكولر عناصــرو ت اســالمي ن
   :وركولو خبره كوي چې په  افغانستان كې پدې ول عملي شوه

ددې لپــاره چــې پــه افغانســتان كــې  يموكراــو او ســيكولر عناصــرو تــه  
ايل او يرفرصـتونه  پـه الس ورغلـي وي امريكـا     دوينا درسولو پراخ وسـ 

  : يو منظم تبليغاتي پالن جو ك چې په دريو سطحو كې تطبيق شو
ولې هغه بهرن رايوانې چې د افغانستان لپاره يـې د ورـې د    :اول

نيم ساعت يا يو ساعت پرورامونه درلودل خپل پرورامونه ئې دولسـو  
زول، تر و په پراخه پيمانه د ـولنې  ساعتو، او لرويشتو ساعتو ته وغ

او دغــو رايوــانو چــې   ،يــر خلــك تــر تبليغــاتي پوــ النــدې ونيســي 
      نـ رامونه  درلـودل اوس ئـې د هغـو تـرپخوا ئې يوازې  اخباري پرو

 ،فرهنكــي ،ادبــي ،تعليمــي ،اجتمــاعي ،پــه پراخــه  پيمانــه د سياســي   
ه هـم  خپـرول شـروع    او ديني پرورامونو سلسلې او سـريالون  ،اقتصادي

 ،ژورنالسـتان  ،او هم دغـو رايوـانو د افغانسـتان تكـه خبريـاالن     . كل
اديبان، او سياسي كارپوهـان د يـرو لـوو الـري معاشـونو       ،يونكي

كولـو    )غربـي (په بدل كې خپلو ادارو ته جذب كل، تر و د افغانـانو د  
   .لپاره هر اخيز كار وشي
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بـي سـي، ترنـ نـورې رايوـانې لكـه د       غرب  د امريكـا غـ، او بـي    
آزاد رايو، چې د امريكا د كانرس لخوا چليي،  يوه رايو، او د 

او بيـا غـرب د خپلـو دغـو رايوـانو      . مشال  رايو هـم پـه كـار واچـولې    
سيشــنونه هــم  پــه بــيال بيلــو ــارونو كــې        F.M لپــاره ســيمه ييــز د   

   .لكوته  ورسولى شيتر و خپل نشرات په ه كيفيت خ ،پرانستل
غرب په افغانستان له خپل يرغل خه وروسته د افغانسـتان پـه     :دوهم

بــيال بيلــو لويــو ــارونو كــې پــه لســكونه محلــي نــادولتي  راديوــانې     
ــه زرونــو د امريكــايي اســالم منــونكي ئــې وركــې      فعــالې كــې، او پ

.  ويتوظيف كل، چې هره يوه ئې  د بيال بيلـو اهـدافو لپـاره خپرونـې كـ     
پــدې لــ كــې يــوازې د كابــل لــه ــار خــه شــل دولتــي او نــا دولتــي           

   .رايوانې خپرونې كوي
امريكايانو د افغانستان د والياتو په يـرو ولسـواليو كـې محلـي       :دريم

رايوانې جوې كې چې  اكثره  ئې پـه منطقـه كـې پرتـو دامريكايـانو      
د امريكـا د بـين     او د ولـو لپـاره   ،له پوي مراكزو خه خپرونـې كـوي  

بوديجه برابروي، چې تـر اوسـه پـورې د     (USAID) المللي  پراختيا اداره 
دغه  ول  سيمه ييزو رايوانو شمير په ولسواليو كې تر يوسل اواويـا  

   .رايوانو لو شوى دى
 )يمـوكرا او متمـدن  (د  RAND Corporation دا ول هر ه هماغه  د 

   .د خپرولو لپاره تر سره كيياسالم د پلويانو د پيغام 
د دغه  امريكايي پالن پنمه مـاده دا ده چـې اسـالمي احكـام بايـد       .٦

هغه ول تعبيـر او تفسـير شـي چـې د امريكـا سـيكولر  ملكـري ئـې         
يعنې  د اسالم دين بايد دغربي كلتور د مفاهيمو مطـابق،   . غواي

او د غرب لخـوا دوضـع شـوو بشـري  حقوقـو پـه چوكـا كـې تعبيـر          
نيوالـــو  ،او هــر هغــه حكــم چـــې  د غــرب لــه بشــري حقوقــو        .شــي 

ميثاقونو، بين المللـي قوانينـو، او همدارنـه د غربـي فرهنـ لـه       
بيرتـه پـاتې، او زو    ،معيارونو سره مخالف وي هغه بايد ارتجاعي

   .وبللى شي، چې اوس د دوئ په ومان د تطبيق وتيا نه لري
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مصـر،   ،تركېـې  ،يوادونـو لكـه  غرب همدغـه تجربـه  پـه يـرو اسـالمي ه     
او نورو اسالمي  ،پاكستان ،هندوستان ،الجزائر، مراكش ،تونس،ليبيا

هيوادونو كـې تكـرار كـې ده، چـې پـه نتيجـه كـې ئـې هلتـه د خلكـو پـه            
ذهنونو كې د داسـې يـو اسـالم  تصـور قـائم شـوى چـې لـه كفـر او كفـري           

بو سـره يـې    لـه نـورو اديـانو او مـذاه    .  ژوند سـره هـي حساسـيت نـه لـري     
همدغه وجـه   .دومره دمني نشته لكه له حقيقي اسالم سره ئې چې لري

ده چې غرب پلي تش په نامه مسلمانان د اسالمي نظـام د قـائمولو تـر    
   .او په هر قيمت ئې د قيام  مخه نيسي ،غربيانو هم سخت دمنان دي

و امريكا او ملري ئې اوس غواي په  افغانستان كې هم همدغه ول ي
غرب پلوى اسالم  چې تفسير او تعبير ئې د غرب له معيـارونو سـره سـم    
تر سره كيي عملي كي، چې پـدې لـ كـې ئـې النـدې اقـدامات تـر سـره         

  كي دي  
 

د اسالم د غربي تعبير لپاره په افغانستان كې 
  د امريكا اقدامات

 

، فكر او تصور ديـو افراطـي   )مجاهدينو(د حقيقي اسالم د پلويانو  :اول
بيانه، تندالري، او داسې يو فكر او تصور په حيث معرفي كول چې  د 

او دهغه پر اى له غرب خه پـه راغلـو نظريـاتو،    .  تطبيق وتيا نه لري
ــه      ــه شــريعت خــه د منحرفــو خلكــو پ ــو، او ل ــه زو رواجون ــانو پ د افغان

   .او هماغه د دين په حيث معرفي كول ،خواهشاتو ينار كول
تلويزونونـو، او نـورو رسـنيو تـه دهغـو علمـاؤ رابلـل         ،وـانو راي  :دوهم

او اســالم  ئــې لــه    ،چــې دغــرب د نظريــې مطــابق د اســالم  تفســير كــوي  
   .استشراقي منابعو خه زده ك ى وي

ــم ــاتو كــې د       :دري ــه مركــز او والي د امريكايــانو د ــواي رژيــم لخــوا پ
كـې د هغـه دينـي    يرغلرو په بوديجه ديني مدرسې  جوول، او په هغو 

نصــــاب تدريســــول چــــې د تعلــــيم  او تربيــــې پــــه وزارت كــــې د دينــــي   
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تدريســاتو د رياســت لپــاره  د امريكــا يــي مشــاورينو تــر نظــارت النــدې   
   .جو شوى دى

د افغانســتان عــدلي او قضــائي سيســتم  چــې تــر يــره حــده پــه     :لــورم
نــه، او اســالم وال ؤ، اوس پــه هغــه كــې د اياليــا  دهيــواد لخــوا بيــا كت  

او هم د اياليا دحقوقي او قانوني ماهرينو له لوري  ،تعديالت راوستل
د افغاني قاضيانو، ارنواالنو، عـدلي او حقـوقي كارپوهـانو روزل چـې     
له تيرو اوو كلونو راهيسې په مسلسل ول دغـه پروسـه پـه چكـ سـره      

    الـر ددې لپـاره وربانـدي مصـرفي ي روانه ده، او په سلكونو ميليونونه
چې د افغانستان عدلي او قضائې نظام هم دهمغـه اسـالم مطـابق عيـار     

 Civil democratic Islam لخوا ئـې د    RAND Corporationكي چې د 
ددې مقصد لپاره په تيرو اتوكلونو كې پـه   .په نامه طرحه تياره  شوې ده

افغانســتان كــې د اياليــا د ســفارت لــه لــوري د افغانســتان د عــدلي او 
سيســتم  دادارو د كــاركوونكو قاضــيانو، ــارنواالنو، حقــوق      قضــايي 

پوهانو، مـدافع وكيالنـو او نـورو لپـاره پـه لسـونه تعليمـي سـمينارونه         
له دغو سيمنارونو خه فارغ شوو قاضيانو ته لـه حكـومتي   .  جو شول

تنخواه خه عالوه هره مياشت د اياليا د هيوادو لخوا دهغـوئ د رتبـو   
تـر   ،اسب په سلونو الره نور معـاش هـم وركـول كيـي    او فعاليت په تن

ــو دعــدلي او قضــائي سيســتم د غربــي كولــو د پروســې پــه وانــدې         
  . حساسيت ونه ئي

پـه افغانسـتان كـې دمصـر داالزهـر د سـيكولر پوهنتـون د ـانې          :پنم
    :پرانستل

امريكا پدې پوهيي چې  تر و پورې افغانان لـه خپلـو مخلصـو علمـاؤ     
مسجد، محراب او مدرسه كې ديـن زده كـوي تـر هغـه پـورې بـه        خه په

او لـه هغـه   . په افغانستان كـې خلـك حقيقـي اسـالم د ديـن پـه حيـث منـي        
خه د دفاع پخاطر به په مليونونو ككر هم قربان  ته واندې كوي، 

نـو بايـد امريكايـان د     .لكه چې په تيرو لويتو كلونو كې وليدل شول
او دهغوئ د مدارسو پر اى افغانانو تـه  داسـې    افغاني مخلصو علماؤ
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نوي او غرب پلوي  علماء چى په امريكايي اسالم روزل شوي وي لـه بـل   
او دغــه يمــوكرا علمــاء بايــد لــه داســې يــو هيــواد   .ايــه راوارد كــي

خه را وارد كي چې هم د غرب لپاره  كار وكـي، او هـم يـو ـه دينـي      
 صــفات پــه اوســني ازهــر، او ازهــري او علمــي وجاهــت ولــري، چــې دغــه  

له همدې املـه د كابـل ـوا ادارې لـه مصـر       .علماؤ كې ليدل كيي
خه چې په عربي ن كې د اسرائيلو او امريكا تر ولو لوى حليف دى 
په كابل كې د ازهر د پوهنتون د يوي انكې د پرانستلو غوـتنه وكـه   

   .چې ومنله شوه
ازهـر پخـوا د حقيقـي اسـالم د زده كــې       يـوه خبـره د يـادولو و ده چـې    

خه  د ويريـدونكو علمـاؤ د    مركز، د اسالم يوه ستره كال، او له اهللا 
خو اوس ازهر د مصر دسيكولر حكومـت يـوه  سـيكولر    . روزنې اى وو

د ازهـر اوسـني   . تعليمي مؤسسه ده چې يو مسخ شـوى اسـالم تقـديموي   
 ،سـر كـوي   ،ويمدرسين داسـې خلـك دي چـې يـې ئـې خرييلـې       

ــزورى وي  ــې كمـ ــدين ئـ ــه       ،تـ ــې هماغـ ــه وايـ ــت ورتـ ــې حكومـ ــه چـ ــر ـ هـ
په ندې ماضى كې چې ومره ازهريان جمهور رئيسان او يا . تدريسوي

وزيران او د لوو رتبو  خاوندان شوي دي ولو ئې ه تاريخ  نه دى پرې 
دمثال په ول پـه انـدونيزيا كـې عبـدالرحمن وحيـد، پـه مالـديف         .ايى
ــې ــددي     كـ ــانى او مجـ ــې ربـ ــتان كـ ــه  افغانسـ ــدالقيوم، پـ ــامون عبـ د  ،مـ

رئيســانو پــه حيــث، او ســياف  د يــو تنظــيم د مشــر پــه حيــث،  او اوس د 
سترې محكمې رئيس عبدالسالم  عظيمي هم يو سـيكولر ازهـرى عـالم    

  .دى
په اوسنيو ازهريـانو كـې د ـولې اسـالمي نـ پـه سـطحه  يـوه مشـتركه           

غه دا چې د غرب په خالف هر ول مسلح  جد او نظريه موجوده ده، او ه
او  ،افراطـى تـوب   ،جهد بايد جهاد ونه بللى شي، هغه ته  بايد تروريـزم 

خارجيــت وويلــى شــي، بايــد  دهغــه مخالفــت وشــي، او وانــان ورخــه   
تــر اوســه پــوري يــر لــ  .  واول شــي، چــې همدغــه  دغــرب هدفونــه دى 
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م  او جهـاد پـه اه ئـې ـه     معاصرازهريان داسې ليـدل شـوي چـې د اسـال    
   .مواقف لرلي وي

امريكا اوس پـه افغانسـتان كـې د ازهـر د پوهنتـون د ـانې لـه الرې د        
علماء روزل غواي، تر ـو پـه مسـتقبل كـې      )سيكولر اسالم(امريكايى 
لپاره كار او دعوت وكي، او هم په سـيمه  ) امريكايي اسالم(ددغه ول 

علماؤ په مقابل كې يوه داخلي جبهه  كى د رتنيو او مخلصو مسلمانو 
   .پرانيزي
شپمه  ماده ولنې ته د يموكراتو علماؤ دمعرفـي توصـيه كـوي     :شپم

   .چې په افغانستان كې پدې ول عملي شوې ده
امريكايانو له خپل يرغل وروسته  ول حق پالونكي علماء په يوه  او بل 

ينـې   ،ې بنـديان كـل  ينـې ئـ   .نامه تر تعقيب او مجازات الندې ونيول
او ينــې نــور ئــې دهيــواد  پريــودلو او يــا د خــولې    .ئــې شــهيدان كــل

مكتـب، او مدرسـه    ،بندولو ته ا كل، تر و پدې ول منبـر او محـراب  
ــه هغــو علمــاؤ خــه خــالي كــي چــې د     ــدو  )امريكــايې اســالم (ل د خوري

او پـه عـين  وخـت كـې ئـې دغـه  تشـه پـه هغـو علمــاؤ او          . مخينـوى كـوي  
يموكراسـ   ،وهانو كه كه چې لـه امريكـا او غـرب خـه متـاثره دي     پ

مني، او د يموكراس په چوكا كې هغومره  ديني فعاليت كوي چـې  
ــوي    ــازه ورك ــه  اج ــاره چــې د يموكراســ .    يموكراســي ورت او د دي لپ

دافاديت او د بيان د آزاد حق ئې ادا كي وي كله ناكلـه دحكومـت پـه    
د هم كوي، چې پدى كـار سـره دوه هدفـه تـر السـه كـول       ينو اقداماتو نق

يو دا چې عامو خلكو ترن په خپل شتون دهغه تور مـخ هـم   .  غواي
   ـيي چې امريكايان له علماؤ سـره هـيي، او خلكو ته دا وورسپين ك

او كه وك غواي د اسالم لپـاره كـار وكـي، نـو رادې     . دمني نه لري
ــر دې د يموك   ــه ي ــه خــدمت     شــي د دوئ پ ــن ت ــه قالــب كــې دي راســ پ

   .وكي
امريكايانو دغـو غـرب پلـوو ماليـانو او اسـتاذانو تـه د شـهرت د ترالسـه         

پــه مركــز او واليــاتو كــې ئــې  .كولــو لپــاره د نشــراتو اجــازه هــم وركــې ده
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ــلينو او     ــو كـــې د محصـ ــه پوهنتونونـ ــواد پـ ــو، او دهيـ ــزو د جوولـ دمراكـ
ددغــې . از هــم وركــى دىاســتاذانو پــه مــن كــې  د علنــي فعاليــت جــو   

         اجازې په بدل كې دغه تـش پـه نامـه مسـلمانان د امريكـا لـه لـوري جـو
   .شوي واي حكومت ته الندې خدمات تر سره كوي

 

  امريكا ته د غرب پلوو علماؤ خدمات
  

په افغانستان كې د ديني علماؤ پـه حيـث د يموكراسـ منـل، او       :اول
   .ه حساسيت نه ودلله يوه سيكولر يموكرا حكومت  سر

د وانــانو او عــامو مســلمانانو لــه ذهــن خــه دجهــاد، قتاــل،         :دوهــم
لپاره له چا سره  وستي او دـمني   د اهللا (هجرت،  والء او براء  يعنې 

د مفــاهيمو ويســتل، او خلكــو تــه دا خبــره تلقينــول چــې جنــ او    )كــول
ى، جنــ او وپــك افغانســتان  وران كــى د ،وپــك د مشــكل حــل نــدى

او هم . نور بايد له نيوالې ولنې سره د وطن په آبادولو كې الس يو كو
خلكو ته  دا تبليغـات كـول چـې طالبـان او مجاهـدين د فالنـي او فالنـي        
جهت ايجنان دي، او هي افغاني اجنا نه لري، نو بايد د هغوئ خبـره  

   .ونه منل شي
منافقــت، او د لــه جهــاد او قتاــل خــه د خلكــو  را ايســارول يــو لــوى        

امريكايانو د هدف پوره كول دي چې دغه ول يموكرا علماء  ئې پـه  
  . يرې بې شرم ترسره كوي

ــم ــه      :دري ــو د حقيقــي علمــاؤ د دعــوت پ ــه خپرول د شــكوكو او شــبهاتو پ
ــه ول   ــونو راوالول، د مثاــل پ ــدې د خن ــه دا ويــل چــې    :وان ــانو ت وان

د بيرغ يـو والـى شـرط وي چـې      دجهاد لپاره د متفق عليه امير شتون او
نو پـه همـدې بنـا پـه اوسـنيو شـرايطو كـې         .اوس په افغانستان كې نشته

خــو دوئ د نفــاق لــه  .بلكــه  دوطــن ورانــول دي ،جنــ شــرعي جهــاد نــه
 )جهـاد  طلـب  (مخې له خلكو دا خبره په ساتي چې ياد شوي شرايط پـه  

كـې كـوي   يعنې هغـه  جهـاد كـې چـې مسـلمانان ئـې  د كفـارو پـه خـاوره          



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
١٨٨ 

اوس خو په افغانستان كې د فاعي جهـاد دى چـې پـه ولـو      .ضروري دي
   .افغانانو د لمانه په ير فرض دى

په اسالمي ن كې دغرب يو لـوى هـدف دا دى چـې نـه مسـلمانې       :لورم
او هغـه موانـع او بندونـه مـات كـي چـې        ،ې له كور خه دباندې راوباسي
پدې الر كې غرب پـه تـدريج سـره     .يوى كويدو او نرو ترمن داختالط مخن

حركت كوي، او ول ممكن وسائل په كار اچوي، كـه ـه هـم چـې ينـې بـه ئـې        
تـاريخ كـې چـې دكـون پـه مركـز        ۴/  ۷/  ۲۰۰۹اسالمي به هم ولري،  لكه پـه  

د واليتــي بيــارغونې ادارې د يــو لــك او   P. R. T اســدآباد كــې د امريكــا د  
يـره  . خاص د و لپاره د يوه مسجد بنس كيوداتيازره الرو په مصرف 

د تعجب خبره ده چې امريكا دې طالبان، عالمان، په مساجدو كـې پـه لمانـه    
وال مسلمانان، په بمباردونو وژني، خو د هغـوئ ـو او خوينـدو تـه  دې بيـا      
  . په ارونو كې له خپلې جني بوديجې خه اني ينه مساجد جووي

ــو، تعليمــي محــافلو    دغــه يموكراســ  ــوي علمــاء د دينــي غون او  ،ي پل
تربيوي اجتماعاتو په نامه په زرونو مسـلمانې خوينـدې او ميرمنـې لـه     

دـارونو پـه عيـداهونو، او     ،په پاركونو ،كوره خه د باندې راوباسي
داكـار كـه ـه هـم     . لوبغالو كې ورته د راجمـع كيـدلو فرصـتونه برابـروي    

كيي، خو پـه حقيقـت كـې هماغـه  د غـرب د        چې د دين په نامه تر سره
اجنــا پــوره كــول دي چــې دمســلمانو ميرمنــو لــه كــوره د بانــدې ويســتل 

د اســالم  پــه تــاريخ كــې مســلمانو علمــاؤ ددعــوت دغــه ول         .غــواي
اسلوب و ته د دين د د ورزده  كولو لپاره نـه دى غـوره كـى،  او نـه     

ي چـې د ـو لپـاره ئـې      هم دا د اسـالم  لـه عمـومي روح سـره سـمون لـر      
   .كورونه تر مساجدو هم دعبادت لپاره غوره لي دي

درنكار پوريشن د امريكايې  طرحې  اومه ماده  په اسـالمي هيوادونـو   
كــې دغيــر اســالمي هيودادونــو، او ولســونو د تــاريخ او تمــدن دمعرفــي   

ــه خــاص ول توصــيه كــوي چــې د      ــره كــوي، او بيــا پ   )ماقبــل اســالم (خب
اريخ  دې مســلمانانو تـه معرفـي شــي، تـر ـو هغــه خپـل تــاريخ      زمـانې تـ  

   .وي او هغه ته  د خپل ان په منسوبولو افتخار وكي
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ــه        ــه  دمكتــب پ ــه پراخــه پيمان ــر اوســه پ ــه ــواي حكومــت ت پــدې هكل
كتابونو كې لدې ويرې  پراخ تغيير ندى راوستلى چـې د افغانسـتان پـه    

او يـرې    ،ي احسـاس ژونـدى دى  كليو او ولسونو كـې ال تـر اوسـه اسـالم    
خــو همدغــه .  ســيمې داســې دې چــې حكومــت  وربانــدي تســلط نــه لــري

پدې ول چې ـه   .كسر ئې  د مييا او مطبوعاتو له الرې پوره كى دى
ير تلويزونونه، او رايوانې چې د پرديـو لخـوا تمـوليي، او سـيكولر     

 ،دهنـدوانو تـاريخ   افغانان ئې چلوي، شپه او ور افغانانو ته د غرب او
   .او فرهن واندې كوي ،تمدن

دا چې  ددغو تلويزونونو چلوونكي دهغو غربيانو لخوا اسـتخدام شـوي   
چې  د افغانسـتان اوسـنى ـواى حكومـت ئـې هـم جـو كـي دى، نـو          

ونشــو كــوالى چــې   )عبــدالكريم خــرم (كــه  داطالعــاتو او كلتــور و زيــر  
 ،نع كي چې د افغانـانو لـه ديـن   ينې تلويزونونه له هغو نشراتو خه م

تونو سره په تضاد كې دي ،فرهناخالقو، او ملي ارز.   
همدا ول هغه سيكولر ليكواالن او يونكي  چې له اسـالم او اسـالمي   

كو كوي چې خپلې ليكنې  په افغانستان كـې  . تاريخ سره كينه لري
ي، تـر ـو   له اسالم خه دمخه  زمانې دتاريخ او اديـانو لپـاره وقـف كـ    

وكوالى شي خلكو تـه دا ورتلقـين كـي چـې اسـالم  او اسـالمي  تمـدن د        
افغانانو په تمدني ژوند كې يو عارضي شـى دى چـې د فـاتحينو پـه زور     

 ( )زردشـتيت ( )آريائيـت (او ددغـو ولسـونو اصـالت پـه      .دلته  راغلى دى
لي له همدې امله  ورته په بودا پورې ت .كې  دى )بوداييت(او  )مزدكيت

او د هغـو پـه     .آثار، او د تيرو پخوانيو اديانو بقايا ير د اهميت  و دي
 .او نور مجلو كې چاپوي )دايرة المعارفونو(هكله په سلونو مقالې  په 

او له دې الرې هه كوي خلك په له اسالم خه په مخكې  زمـانې پـورې   
   .وتي

 كـې د سياسـي   د ررنكار پوريشن د پـالن اتمـه مـاده  پـه اسـالمي نـ       
پلــوراليزم او مــدنې ــولني، سياســي  احزابــو، او تنظيمونــو د رامنتــه     
كولــو توصــيه كــوي، او د ولــس عــام خلــك پــه سياســي اجرآتــو كــې فعاــل 
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دغه توصيه  چې په حقيقـت كـې د اسـالمي ـولنې      .  مشاركت ته رابولي
ــه         ــوه  دسيســه  ده پ ــدونو دويشــلو ي ــې شــميره ون ــه ب ــو او پ ــه  كول ود

   .فغانستان كې هم په ير مهارت سره عملي شوها
دامريكا لـه راتـ وروسـته  افغـاني ولنـه چـې ال د اتـو يـا نهـو احزابـود           

تفرق او منازعاتو له بال خه خالصه شوې نه وه، او نه ئې هغه د رزونـه   
سره بيرته  پيوند شوي ول چې دمجاهدينو د اوووندونو او شعيه ـانو  

ــونــدونو د ج تــه  د دووولنــه كــې رامن و پــه نيتجــه كــې پــه افغــاني
شوي وو، چې امريكايانو افغـاني ولنـه يوـل بيـا بيرتـه پـه تقريبـاً دوو        

   .سوو سياسي احزابو او لونو وويشله
هــر اروپــايې هيــواد د تقريبــا يــو يــو درجــن سياســي احزابــو د تاســيس،     

نـو پرتـه   لـه اروپـايي هيوادو  . تمويل، او چلولو، كفالت په غاه واخيست
اونــيو هيوادونــو هــم پــه افغانســتان كــې پــه قــومي او ژبنيــو بنســونو   
دخپلو سياسي او كلتوري مصالحو د خوندي ساتلو په هـدف احـزاب او   
ــه تبليغــاتي        ــه پراخــه پيمان ــې پ ــولنې رامنتــه كــې، او دهغــو لپــاره ئ 

   .وسايل او له ييزې رسن په كار واچولې
افغانې ولنه پداسـې ول وويشـله چـې     دغو احزابو او سياسي جريانونو

د ملــي وحــدت خبــره  يــواې يــو شــعار پــاتې شــوچې هــي عملــي تحقــق  
   .نشي موندالى

مســتعمرين هــر ــاى اســتعمار شــوي ملتونــه همداســې پــه لــو  او پلــو  
او  .ويشي، تر و د د وئ  په خالف ديو كيـدلو امكـان  لـه السـه وركـي     

 له د بلې په مقابل كې د ان لپـاره محتاجـه وسـاتي، او پـه دې     هم هره
ول د خپلو پاليسيو او طرحو د عملـي كولـو لپـاره  لـه يـوه خـه زيـات        

ــري     ــې ولـ ــار كـ ــه اختيـ ــه پـ ــواني   .  بديلونـ ــو د پخـ ــه د انريزانـ او همدغـ
يعنـې   divide and rule استعماري شعار عملي مصداق دى چـې وايـې   

   .بيل ئې كه ايل ئې كه
مو خلكــو د ــون او د بيــان د غربــي ولــه  پــه سياســي اجرآتــوكې د عــا 

آزاد مقصد دا دې چې په مسلمانانو كې د اطاعت اولـه مركـز خـه د    
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مالت پر اى په محلي سطحه د تصـميم نيولـو متعـدد مراجـع رامنتـه      
او د ــولنې افــراد  دې تــه تشــويق شــي چــې مركــزي حكومتونــه د     ،شــي

الندې وساتي،  چـې دا    خپلو سياسي اقداماتو په نتيجه كې تر فشارونو
پــه يــوه وخــت كــې غــرب تــه دوه فايــدې پــه الس وركــوي، چــې يــوه يــې د   
مركــزي حكومتونــو كمــزوري كــول، او بلــه يــې پــه عــامو خلكــو كــې پــه     
خــالص الس د فعاليــت د زمينــې برابــرول، او هغــوئ د حكومتونــو پــه       
مقابل كې د بـيال بيلـو سياسـي او اجتمـاعي جريانـاتو لـه الرې متحـرك        

   .دي كول
 

کار د اسالم  پرضد له رواجي ماليانو خه 
  اخیستل

 

تحقيقـاتي اداره د امريكـايې اسـالم د خپرولـو      RAND Corporation د  
په كار كې يوه له نور خلك هم تشخيصوي چې اصالً د دوئ ملري نـه  

   .دي، خو له هغوئ خه استفاده ممكنه ده
علم پانـه ئـې لـده،     چې د شرعيغه له خلك هغه رواجي ماليان دي د

ــه لــري     بلكــه پــه    .د اســالم لــه روح او عمــومي رســالت ســره آشــنائي ن
Professional )ولنه كې د ديني چارو په سـمبالولو كـې    )حرفوي ول په

او د هر هغه حركت او نوت مخالفت كوي چې غواي اسالم . اخته دي
ل تـه  له رواجي شكل خه راوباسي، او بيرتـه ئـې خپـل هغـه اصـلي شـك      

ــه نــ كــې هــم ديــن او هــم دنيــا         ــه ول ــو وخــت ئــې پ ســتون كــي چــې ي
   .سمبالوله

دغه ول رواجي ماليان فكـر كـوي چـې پدغـه ول يـو بـدلون دوئ خپـل        
  Professional هغه ول مادي او معنوي مصالح له السه وركوي چـې پـه   

نو له همـدې املـه نـه غـواي  تحريكـي او      . مالي كې ئې لري )حرفوي(
   .سي علماء دې په ولنه كې د دوئ اى ونيسيسيا



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
١٩٢ 

 Cheryal Benard    كتـاب  دخپـل دغـهcivil democratic Islam   پـه دوه
هغــه الرې چــارې پــه وتــه كــوي چــې نــه رواجــي   صــفحه كــېاويايمــه 

او وانـانو پـه خـالف اسـتعمال      تحريكي علماؤماليان د جهادي فكر د 
   :، هغه ليكىكاى شي

هغه نيوكې او انتقادونه چې دجهادي تحريكى د رواجي ماليانو ( .١
فكر د لرونكو په كو وو ئې لري بايد په ه  زور او شور سره نشر 

او ددې دواو لــو تــر مــن دې د اخــتالف اور  نــور هــم تــازه    ،شــي
  .كاى شي

ــد      .٢ ــه الره كــې باي ــانو د يوــاي كيــدو پ د بنســرو او رواجــي مالي
  .خنونه ايجاد كاى شي

ماليــانو او غــرب پلــوو يموكراــو علمــاؤ تــر مــن دې د   د رواجــي  .٣
  .ندې كولو كوونه تشويق كاى شي

ــه بنســرو ســره د مناقشــو او منــاظرو     .٤ رواجــي ماليــانو تــه بايــد ل
وونه وكاى شـي، تـر ـو و كـوالى شـي د اسـتدالل پـه ـر كـې د          

او دا كـــه چـــې پـــه عمـــومي ول . بنســـرو مقابلـــه وكـــاى شـــي
غ او استدالل په ر كې تر رواجي ماليـانو يـر قـوي    بنسر د بال

  .دي

 )يموكرا اسالم(په ينې هيوادونو كې بايد رواجي ماليانو ته د  .٥
تعليم او تربيت وركاى شـي، تـر ـو پـه قـوت سـره د بنسـرو پـه         

  .مخكې ودريدلى شي

علماء اى  )مارن(د رواجي ماليانو په مدرسو او مراكزو كې دې  .٦
اى ك اى شيپر.  

دهغو حنفي رواجي ماليـانو مـال تـ دې وشـي، او نظريـات دې ئـې        .٧
خپاره شي، چې د  مارن علماؤ له نظرياتو سره توافق لري، تر و 
د سخت دريزه وهابي نظرياتو مخنيوى ورباندې وشـي، چـې د غـه    

كه چې د سخت دريزه وهـابى   ،كار پيسو او علم ته ضرورت لري
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او هم ئـې پـه    ،غوئ هم ير مال مصرفوينظرياتو د خپرولو لپاره ه
  ١).علمي لحاظ ير پرمخت كي دي

ــو پخــاطر وليــدل شــول چــې       د پورتنيــو يادوشــويو توصــيو د عملــي كول
امريكا تر خپل يرغل وروسته  په افغانستان او پاكستان كې لـه رواجـي   

   :ماليانو او دهغوئ له مدارسو په الندي ول استفاده وكه
د امريكـا حكومـت پـه مركـز او واليـاتو كـې د علمـاؤ         په افغانسـتان كـې  

هغـــوئ تـــه ئـــې معاشـــونه  مقـــرر كـــل، او   ،شـــورى ـــانې جـــوې كـــې
دمجاهدينو د بد معرفي كولو لپـاره  ئـې لـه منبـر او محـراب خـه سـوء        

يرغلرو ته ئې مستامنين، او مجاهدنيو ته ئې باغيـان   .استفاده  وكه
نو يو زيـات شـمير پـه دولتـي پيسـو      هر كال ئې ددغو اجيرو ماليا .وويل

   .حج ته  هم وليل
همدا ول په پاكستان كې امريكـا پلـوي حكومـت د پاكسـتان د رواجـي      

الـل  (او داراالفتـاء ـانې د   ،اوجمهوري  ماليانو ـول تنظيمونـه، مـدارس   
د نفـاذ شـريعت محمـدي لـه حركـت،او د طالبـانو لـه         ،له حركت )مسجد

بلكــه پــه ــكاره ئــې لــه   ،ې وســاتلېحركــت خــه نــه يــوازې دا چــې ليــر 
هغوئ خه ددغو جهادي او تحريكي نهضتونو په غنـدلو كـې بيـا نونـه     

او هم ئې  له هغوئ سره دهمكار  د نه كولو فتواـانې   ،هم صادر كل
چې دې كار په پاكستاني ولنه كې د رواجي او جمهـوري  . صادرې كي

او د عـامو مسـلمانانو   ماليانو موقف ته ير سخت تاوان هـم ور وااوه،  
خه سلب ك اعتماد ئې له هغوئ .  

ددې تر ن دا هم وليدل شول چې  د برتانيې او امريكا حكومتونو 
په مستقيم ول د پاكستان له ينې مشهورو مدارسو او  په خاص ول 
له هغو سره چې په سرحد كې نه دي  تماسونه ونيول، او ينې مشهورو 

هم   )تقريري مسابقې(كې په هغو موضوعاتو  په كراچ مدرسو خو  ال
په كار واچولې چې غرب ته په اوسني وخت كې ير اهميت لري، لكه د 
بشر د حقوقو، دمذهبي  زغم، سوله ييز ژوند، او دې ته ورته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Civil democratic Islam Partners Resources and strategiesمخ  ۷۲  -١
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موضوعات، او په دغو مسابقو كې  دكاميابانو لپاره درنې نقدې 
   .جائزې هم په نظر كې نيول شوې وې

 P.R.T يې د  پرــاي كولــو لپــاره پــه افغانســتان كــې د  د شــپمي توصــ
ـانو او امريكايــانو لخـوا پــه بـيال بيلــو واليـاتو كــې مسـاجد او مــدارس      

او هغه مارن، او يا رواجي ماليان وركـې موظـف شـول چـې      ،جو شول
او هــم پــه پاكســتان كــې د  . لــه جهــاد او مجاهــدينو ســره حساســيت لــري 

تي ولــه د شــرعياتو غيــر رســمي دينــي مدارســو پــه چوكــا كــې حكــوم
فاكولتې جوې شوې، او هغه محصلين وركې جـذب شـول چـې پخـوا     

 ،ئې مدرسې نه وې ويلې، د دولتي پوهنتونونو او كـالجونو فارغـان ول  
له الرې چې هغه هم اكثره د  (Short courses)او يوازې د و لنو دورو 

يـي، د علمـاؤ پـه    حكومتي پوهنتونونو د استاذانو لخوا ورته تر سـره ك 
توجيهي او مطبوعاتي  چـارې   ،القابو نازول كيي، او د مدارسو اداري

ورسپارل كيي، تر ـو پـه راتلـونكي وخـت كـې دغـه لـه خلـك دمـارن          
د تعجـب ـاى خـو ال دا دى    . علماؤ په حيث په مدارسو كې تبـارز وكـي  

ــر           ــم ت ــه وخــت كــې ه ــه د شــارد  پ ــارن شــاردانو ت ــه ول م چــې دغ
ســينو ئــې  لــوې تنخواــانې وركــول كيــي، پداســي حاــل كــې چــې   مدر

دمدرسې نور طالبان دچندو پـه راولولـو ومـارل كيـي، او يـره مـوده       
  ي چــې اصــالً ورتــه هــيپــه داســې علومــو او فنونــو مصــروف ســاتل كيــ

همدغــه پاكســتاني مــدارس اوس پــه ــكاره خپـــل       .ضــرورت نــه لــري   
يدو منع كوي، او مجاهدين ورتـه  شاران له مجاهدينو سره له يواى ك

البته  دغه خبره يوازې . د دين او دوطن د دمنانو په حيث معرفي كوي
په هغو مدارسو پورې خاصه ده چې چلوونكي ئې له حكومت سـره قـوي   

   .روابط لري، او سياسي اجنا ئې هم له حكومت سره شريكه  ده
نو نظرياتوتـه  د اوومي توصيې د عملي كولو لپـاره چـې بايـد  دمجاهـدي    

   .دوهابيانو نظريات وويل شي هم په ساحه كې پراخ كار روان دى
او په دې  .غربي مطبوعات هه كوي جهادي فكر يو وهابې فكر ويي

او هم په غير مسـتقيمه طريقـه رواجـي     .هكله ه پراخ تبليغات هم كوي
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ماليــان تحريكــوي تــر ــو لــه مــذهب خــه د دفــاع پــه نامــه دهغــو عربــو  
د رضا پـه خـاطر    نو په خالف موقف ونيسي چې يوازې د اهللا مجاهدي

ئې دجهاد الره نيـولې ده، او پـدې الره كـې ئـې لـه مـايو، وظيفو،هوسـا        
ژوند، خپل كور او كلي،  او باآلخره  له هـر دنيـاوي نعمـت خـه انونـه      

دغرونـو  او غــارونو ژونـد، او د شـهادت او وـه وــه      .محـروم كـي دي  
او د مظلومــو  ،لــه ديــن تــر ــو د اهللا .خــو كــي،كيــدلو مــر ئــې  

   .مسلمانانو له نن او ناموس خه دفاع وكي
امريكايان غواې چې عام افغانـان بايـد دغـه مجاهـدين پـردي وبـولي،       
ــه خــالف راغلــي يرغلــر صــليبي پويــان خپــل دوســتان       خــو د د وئ پ

   .وي
پـه افغانسـتان،   او كه خبـره دوهابيـت وي، نـو دوهابيـانو تنظيمونـو خـو       

پاكسـتان، او سـعودي، دري واو كـې لـه امريكـا پلـوو حكومتونـو ســره        
او د مجاهدينو پر خالف د حكومتونو له نعمتونو خه . بيعت كى دى
 )خـوارج (د مجاهـدينو پـه خـالف فتـواوې صـادر وي، او     . خوندونه اخلـي 

ئې بولي، او په كاره د صليبي واكونو په خالف جنيدونكو مؤمنـو  
  .  خطاب كوي) مراه لې(اهدوته  د مج
 

  د بنسرو مخالفت او مخنيوى
 

عناصرو  دسيكولر امريكايې تحقيقاتي اداره RAND Corporationد 
له مالت او له رواجي ماليانو خه د استفادې دالرو چارو تر 

كې  د   Civil democratic Islam)((تشخيصولو وروسته په خپل كتاپ 
و چې دوئ ئې بنسر بولي د مخالفت او مخنيوي رتينيو مسلمانان

ئې په الندې ول معرفي  يوه مفصله طرحه  واندې كوي چې عناصر
  :كوي او ليكي

ــر او تفســير مخالفــت     (( .١ ــد د بنســرو د تعبي ــه اه باي د اســالم پ
  .او غلطي ئې بربنې كاى شي. وشي
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و د بنسرو هغه روابط بايد راوسپل شي چې لـه غيـر شـرعي لـ     .٢
  .سره ئې لري

   د بنسرو زور زياتى، او دهغه عواقب بايد خلكو ته نشر شي .٣

د دې خبرې د اثبات لپاره  بايد ير كار وشي چې بنسـر دخپلـو    .٤
. ولنو او دولتونو د ترق او پرمخت لپاره هي پروـرام نـه لـري   

عامو او ساده خلكو،  ،او همدغه پيغام بايد په خاص ول وانانو
تر و خلك (. په غرب كې ميشتو اقليتونو ته ورسول شي و، او

  .)په هغوئ اعتماد ونه كي

د خلكو له ذهنونـو خـه  بايـد د بنسـرو احتـرام، او د هغـوئ  د        .٥
 :او هـم بايـد پـه بـدو نومونـو لكـه       .كارنامو تقديرول وايستلى شـي 

  .ويره اچوونكو، ورانكارو، او ارنو، ياد كاى شي

يونكي بايد وهول شي چې دبنسرو  ،ستانژورنال ،ليكواالن .٦
او فسق ليكنې وكي، راپورونه تيار كي   ،نفاق ،په هكله د فساد
  .او خپاره ئې كي

   ١.))بايد كو وشي چې بنسر په بيالبيلو طبقووويشل شي .٧
پــورتن توصــيې هــم پــه دقيــق ول پــه افغانســتان كــې پــه النــدې ول  د  

   :عملي كيدلو په الر كې دي
د  )حقيقــي اســالم (امريكــا د خپلــې ميــيا لــه الرې كوــ كــوې       .١

وبولي چې په اوسن زمانـه كـې   ) افراطي تعبير(مجاهدينو يو خپل 
او هغه اسالم حقيقي اسالم وبولي چې . دعملي كيدلو وتيا نه لري

اسالمي هيوادونـو كـې رامنتـه شـوى او     ) سيكولر(د دوئ لخوا په 
   .همدوئ ئې تر شا وال دي

مريكا او ملري ئې كوـ كـوي چـې پـه درواغـو دمجاهـدينو او       ا .٢
او د مجاهـدينو  . لو تر من د رابطو خبرونه خپـاره كـي   )مافيايي(

مصــاريف لــه مخــدرو مــوادو خــه  لــه الســته  راغلــو پيســو خــه و   
   .ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ -   Civil democratic Islam Partners Resources and strategies   
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دغـرب ميــيا شــپه او ور د مجاهــدينو پـه خــالف منفــي  تبليغــات    .٣
دو او وحشــيانه بمبــاريو دمــر  كــوي چــې د امريكــا او غــرب د نــ 

كـه امريكايـان پـه سـلونو كليوאـل      . ژوبلې په پر مجاهدينو واچوي
بلكــه  ،او عــام خلــك ووژنــي هغــه يــوه  ســهوه او غلطــي هــم نــه بــولي 

اصالً ئې خبر نه تائيدوي، كه ه هم د دوئ وايانو ـو ـو لـه     
دار، غـ  ،خو كه مجاهدين چيرته  كوم خـائن . هغه تائيد كې هم وي

لـه هغـه خـه     ،او جاسوس ووژني،  او يا كوم شرعي  حد نافذ كي
بيا نوره جووي او په هفتو هفتو دغرب مييا ور باندې  مركـې  

  . او تبصرې خپروي
امريكـــا كوـــ كـــوي مجاهـــدين ورانكـــاري او دســـولې دـــمنان   .٤

خو خپله ئې چې نـيم افغانسـتان  لـوې لـوې كـ، پـه        ،معرفي كي
دوطن پريودو ته ا كل، او په لـس ونـو زره  بـې     لكونو خلك ئې

او مؤسســوئې پــه   ،نــاه خلــك  ئــې پــه تيــرو اتــو كلونــو كــې ووژل       
لسونو مليارده  الره غال او اختالس كل، بيا هـم غـواي ـان د    

  . سولې كوتره ويي، او د افغانستان د آبادولو دعوه وكي
اســالم ريــتيني غــرب هــه كــوي چــې د خپلــو تبليغــاتو لــه الرې د   .٥

علماء او مجاهدين دتن نظرو، بيرته پاتو، نامهذبو، سخت زو، 
او د مجاهدينو هغو . كم علمو، او بې سوادو، په حيث معرفي كي

زورو او حيرانوونكو كارنامو ته چې ول كفار ئـې هـي او حيـران    
كه د اسالم  حقيقي علماء . كي دي، ارن او بزدالنه بريدونه ووائي

ه پــاتې،  نامهــذب او كــم علمــه وي، نــو ــول غــرب ئــې د خبــرو  بيرتــ
واب په خبرو او منطـق ولـې نشـي وركـولى؟ ولـې دخبـرو او منطـق        
پراى لـه بمونـو او مرونوكـار اخلـي؟  او كـه مجاهـدين ارن وي،       
نوبيا امريكا يوازې ولې نه  را ميدان ته كيي؟ ولـې ئـې ولـه دنيـا     

 ان تر درولې ده؟ په زاريو او ننواتو د ن  
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د الرې دمجاهدينو په من كې  دا چې د ريتنيو علماؤ او د اهللا  .٦
فسق او اخالقي فساد وجود نـه لـري، نـو كـه غـرب پلـوو ليكوالـو        

  . ته هم ه په الس نه وري چې ليكل پرې وكي
د مجاهــدينو پــه بــيال بيلــو لــو او طبقــو دويشــلو هــه لــه پخــوا           .٧

او  ،وي يوه له د منالرو په نامـه راهيسې روانه ده، كله كو ك
كله بله له د منالرو په نامه ونوموي،خو تر اوسه هيوك د دوئ 

  .دخوې  په منالريتوب ندي راوتلي

 د يموكراتو عناصرو مرسته 

 

ــتينو       ــوا د رـ ــوې خـ ــه يـ ــې لـ ــې كـ ــې طرحـ ــه خپلـ ــه پـ ــن كـ رنكارپوريشـ
ــورې د      ــه هغــوئ پ ــدنامولو او پ ــدينو د ب ــو او مســلمانانو او مجاه تورون

لـه بلـې خـوا پـه اسـالمي هيوادونـو        ،تهمتونو د پورې كولو توصيه كـوي 
عناصرو د تقويې او د هغوئ د مواقفو پـه   )سيكولر(كې د هغو بې دينه 

ستايلو، او په ولنه كې ورته د  قيادي  حيثيت د ور بلو طرحـه هـم پـه    
   :الندې كو كې واندې كوي او ليكي

ناصرو بايد وپوهوالى شي چې بنسـر  سيكولر او يموكرات ع((  .١
   .د دوئ او د امريكا مشترك دمنان دي

ــوي         .٢ ــد كوــ وشــي چــې غــرب پل ــو كــې باي ــه اســالمي هيوادون پ
ــه ائــتالف خــه ليــرې      يمــوكرا عناصــر لــه هغــو جهتونــو ســره ل
وساتل شي چې له امريكا سره اختالف لري لكه نشنلستان او يا د 

هسى نه چې غـرب پلـوي   ( ،صركمونيستي اييالوژ لرونكي عنا
ديموكراتان  د غرب په اى د بـل چـا د اجنـا لپـاره  پـه كـار اختـه        

   .)شي
په اسالمي ن كې بايد د دين او دولت د جـال والـي نظريـه تقويـه      .٣

او پـدې الر كـې بايـد مسـلمانانو،ته دا تلقـين وشـي چـې دغـه          .شي
كـوي   نظريه دين ته هي خطر نه پيوي، بلكه دين نور هـم خـالص  

   .او تقويه كوي ئې
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په اسالمي  ولنو كې بايد نوي قيادتونه ايجـاد، او هغـو تـه  رشـد       .٤
  وركل شي  

هغه غرب پلوي نوي قيادتونه چې د ذلت له خطر سره مخ دي بايـد   .٥
په هغو كې له مدني حقوقـو خـه د مـدافعو قيـادتونو زورتيـا  او      

افغانسـتان  په خاص ول په و كې لكه پـه  . مواصفات پيدا كو
رامنتــه    )نوאــل ســعداوي(او پــه مصــر كــې   )ســيما ثمــر(كــې چــې 

   .شوې
د مسلمانانو اكثريت بايد په پراخو سياسي فعـاليتونو كـې شـريك     .٦

 )افراطــي مســلمان كيــدو(تــر ــو دعــامو مســلمانانو د  ،كــاى شــي
او د افراطي مسلمان كيدو په عوض دا خبـره ورتـه    .مخينوى وشي

ســالم خـو د دوئ د فرهنــ يـوازې يــو جــزء   تلقـين كــاى شـي چــې ا  
تشكيلوي او دهغه ترن نور شيان هم شته چې د ولنى عمومي 

   .فرهن ترې جويي
پــه خــاص ول پــه  .د مــدنې ــولنې فرهنــ تــه دې وده وركــل شــي  .٧

جن پلو سيمو، مهاجرينو، او له كـكيچ خـه پـه راوتلـو ولنـو      
دغه ول وضعيت خه سيكولر او ديموكرات قيادت بايد له  .كې

استفاده وكي، او د غير حكومتي مؤسساتو او ولنـو پـه جوولـو    
په كليو او ارونو كې داسې بنسيز فرصتونه  ايجاد كي چې پـه  

سياســـي قيادتونـــه او  )مـــارن(نتيجـــه كـــې پـــه خلكـــوكې معتـــدل 
  ١))سياسي فرهن راووكيي

پـه پـوره دقـت پـه     پورتن يادې شوې  توصيې هم د نورو توصيو په يـر  
اسالمي هيوادونو او بيا په خاص ول په هغو هيوادونو كې چې جهادي 

  . حركتونه وركې موجود دي عملي شوې دي
امريكا نـه يـوازې د سـيمې يمـوكرا او سيكولرعناصـر پـدې وپوهـول        

چې رتني مسلمانان د دوئ  او د امريكا مشـترك دـمنان دي، بلكـه     
نــه دخپــل ــان ترنــ د مســلمانانو پــه  عمــالً ئــې ديمــوكرات حكومتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همدغه سـيكولرحكومتونه  دي چـې    .خالف د جن په صف كې ودرول
په لكونو مسلمانان بې كوره كوي، وژنې ئې،  او په كليو او كورونو ئـې  

   .پدې  جرم بمونه اوروي چې هغوئ اسالمي ژوند غواي
جـو   او همدغه د پرديـو پـه الس جـو شـويو حكومتونـو داسـې نظامونـه       

ديـن ئـې د دولـت او     .كي چې اسالم وركې هي اى او نقـش نـه لـري   
نظام له  چارو محروم كي، او په ولنه كې ئې يوازې تش نوم غواي او 

ــس ــوي هغــه د تروريســتو،       .  ب ــي اســالم غوــتنه ك او كــه ــوك د عمل
   .سخت دريو، او ورانكارو په نامه پل كيي ،بنسپالو

نـو تـه د حقيقـي قيـادتونو او قهرمانـانو پـر ـاى        غربيانو مسـلمانو ملتو 
او د فلمونو ممثلين د  ،ار، كركيان ،سندرغاي، لوبغاي ،مان

او شپه او ور  د غرب او دهغـوئ د   .قهرمانانو په حيث ور معرفي كل
يموكراــــو ملــــرو مطبوعــــاتي او نشــــراتي ادارې د همــــدغو جعلــــي   

غـــواي چـــې د مســـلمانو  .ديقهرمانـــانو پـــه لولـــو او ســـتايلو بوخـــت 
او دغــو  .ولســونو وانــان دې پــه هــر ــه كــې ددغــو خلكــو تقليــد وكــي 

ــه ســلونو          ــې پ ــو پخــاطر ئ ــارز وركول ــه د رشــد او تب ــادتونو ت ــي قي جعل
قــومي  ،كلبونــه ،جرــې، ســازمانونه، ادبــي بهيرونــه  ،بيالبيلــې ــولنې

ه جرــې، او كلتــوري بنيادونــه ايجــاد كــي، تــر ــو همــدوئ د ــولنى پــ  
  . اجتماعي ذهنيت كې دقهرمانانو په حيث اى و نيسي

پــه افغانســتان او نــورو اســالمي هيوادونــو كــې د يموكراــانو تعليمــي   
نظام او مييا هه كوي خلكو ته  اسالم د يو رواجي دين پـه حيـث چـې    

او دا هم ورتـه تلقينـوي چـې     .په عرفونو او عنعناتو وال دى معرفي كي
د فرهن يو جزء وي، نه دا چـې د ژونـد هـر ـه  دې      اسالم  بايد د دوئ 
   .يې د اسالم تابع  وي

ــه    ــانو اخبارونــ ــپوو يموكراتــ ــه دالســ ــانې ،د غــــرب او دهغــ  ،رايوــ
ــه ــاعي،    ،تلويزيونونـ ــي، اجتمـ ــو سياسـ ــو مهمـ ــيال بيلـ ــلمانانو د بـ د مسـ

پـوي او سـتراتيژيكو چـارو پـه هكلـه  لـه داسـې شخصـيتونو          ،فرهني
او نـه د اسـالمي    ،هغوئ اصالً نه په اسـالم خبـر دي  سره مركې كوي چې 



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٠١ 

بلكه ول ئې هغه . ني د مشكالتو د تشخيص استعداد او ظرفيت لري
خلك دي چې كو كوي په هر ه كې دغـرب تلـه درنـه، او د ريـ ئـې      

او دا هر ه ددې لپاره تر سره كيـي چـې دغـه ول خلكـو     . پرحقه وئې
  .وبيته  په ولنه كې قيادي حيثيت ور

 

ـنالرهد بنسرو په خالف هجومي ك  
 

كتـاب پــه پـاى كــې د مسـلمانانوپه خــالف      Civil democratic Islamد 
غرب  او دهغه سيكولرو ملرو  ته يـوه هجـومي كـنالره ـاكي، تـر ـو       
اسالم او مسلمانان په خپل كـور كـې تـر هجـوم النـدې ونيـول شـي، او دا        

پـه  . ت او جهـاد غـرب تـه ورسـوي    توانائې له السه وركي چـې خپـل دعـو   
دغې هجومي كنالرې كې استعماليدونكي وسايل بيـا هـم لـه اسـالمي     

تــر ــو د مســلمانانو پــه خپلــه وســله بيرتــه    ،نــ خــه غــوره شــوي دي 
   .همدوئ له منه يول شي

ونو درول شوې  نالره په دريو مهمو بنس دغه آ
  :ده چې په الندې ډول دې

   .اد او صالحيت خه محرومولمسلمانان له هجومي استعد .١
له صوفيانو او تصوف خه د غرب د اهدافو د تـر سـره كولـو لپـاره      .٢

   .استفاده كول
  .د نوي نسل غربي وله روزل .٣

   :چيريل بينار دغه هجومي تالره پدې ول تشريح كوي او ليكي
په بنسر اسالم پورې له مربوطو اشخاصو او منصـبونو  .... .((

نيــت  او صــالحيت حيثيــت ســلب كــاى شــي، او هــم   خــه بايــد د قانو
تر و هغوئ له خپل ان خه په  .ورباندې اخالقي بريدونه تر سره شي

او د غــرب اخالقــي فســاد ئــې لــه يــاده       ،دفــاع مصــروف وســاتل شــي   
  ١))ووي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :همدارنه  له تصوف خه د استفادي په هكله ليكي
هيوادونـه چـې    هغـه   .صوفي مذهب ته بايد يـر اهميـت وركـل شـي    ((

صوفيانه توجهات لري دهغو اوسيدونكي بايد دې ته وهول شي چـې    
پر خپل صوفيانه تاريخ او فرهن ينار او تركيز وكـي، او د اسـالم    

تر و خلك  ،صوفيانه  فهم ته دې په تعليمي  نصابونو كې اى وركي
  ١)).صوفيانه  اسالم ته راوبولي

   :هكله ليكيچيريل د تصوف او صوفيانو په 
هغـوئ د اسـالم   . صوفيان په مارنستانو كې شميرل كيـدى شـي  .... .((

په كار ده چې په افغانسـتان  او عـراق   . په اه يو آزاد فكر او تعبير لري
كې چې خلك ئې صوفيانه عنعنات لـري صـوفيانه تـاثيرات پـه تعليمـي      
 نصــابونو او دخلكــو پــه كلتــوري معيــارونو كــې تشــويق او تائيــد كــاى

صوفى حركت د خپلې فلسفې، خپلو صوفيانه اشعارو، اوخپلې   ...شي
موسيق لـه الرې د بـيال بيلـو دينونـو تـرمن دوصـل كيـدو قـوي پلونـه          

  ) )غزوي
له صوفيانو او تصوف خـه د اسـتفادې توصـيې پـه افغانسـتان كـې پـه        

   :الندې ول عملي شوې
لويــو او وو دامريكايــانو لــه راتــ ســره ســم د افغانســتان اوســيمې پــه  

د اطالعـاتو او كلتـور   . ارونو كې د خرافي زيارتونو بازار ير ـرم شـو  
ئې په راس كې  )مخدوم رهين(وزارت چې د امريكايې تابعيت لرونكى 

وو پــه ــارونو كــې د صــوفيانه دربــارونو او خانقــا وو جوولــو تــه پــوره    
كــې د  بيالبيلــو منحرفــو صــوفيانه لــو پــه كابــل او واليــاتو . توجــه وكــه

   .عوتي پرورامونه پيل كل
 )كارته سخي(حكومت د بلخ په واليت، او د كابل د آسمائې غره په لمن 

كې په خرافي زيارتونو، او هلته په ترسره كيدونكو مشركانه مراسمو په 
 ،د ســيمې دهيوادونــو پــه مزارونــو كــې د ملنــ . لكونــو الــره ولــول

رابرولـــو لپـــاره يـــرې   موســـيق او ـــا د محفلونـــو د ب   ،چرســـيتوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مخ    ۵۸پورتنى مصدر    -١
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او دا هـر ـه د صـوفيانه اسـالم د مظهـر، او      . آسانتياوې رامن ته شـوې 
مسـاجد او مـدارس   . روحانيت ته د توجه تر عنـوان النـدې تـر سـره كيـي     

بمبـــارديي، مدرســـين او طالبـــان وژل كيـــي، خـــو پـــه مقابـــل كـــې ئـــې 
  . خانقاوې او صوفيانه دربارونه ودانيي

ــه نيــت      همدغــه صــوفيانه اســالم   ــو پ ــه د رواج وركول ــل د  ۲۰۰۷ت م كا
يونســكو لخــوا د مشــهور صــوفي شخصــيت جالالــدين رومــي پــه نامــه     

فلسفې او افكارو پـه اه د   ،او د هغه د صوفيانه شخصيت. ونومول شو
ــزو كــې ســيمنارونه او        ــو ــارونو او استشــراقي مراك ــيال بيل ــه ب ــا پ اروپ

خلكو تـه د اسـالم  پـه    تر و دهغه صوفيانه افكار  ،غونې جوې شوې
   .حيث معرفي كاى شي

البته دا يوه خبره بايد ضرور واضحه كاى شي چې تصوف پـه دوه ولـه   
يو هغه تصوف دى چې خلكو ته دزهد، تقوى، اذكـارو، او پـه سـنت    .دى

حســن  ،چــې پــدې معنــې كـې تصــوف زهــد، تقــوى  .دعمـل درس وركــوي 
هر مسلمان صـوفي او  خلق، او ايثار ته ويل كيي چې پدغه معنى بايد 

وحـــدة ( )وحـــدة الوجـــود(چـــې د  او بـــل فلســـفي تصـــوف دى . زاهـــد وي
او يـوازې   ،،  عباداتو د ضرورت د نشـتوالي )اشراق( ،)حلول(، )الشهود

د زه د پاكوالي په مشركانه فلسفې وال دى، چې ك م همدغـه ول  
كنفوشيســيت،  ،بودائيــت ،يهوديــت ،تصــوف  پــه هنــدويزم، مســيحيت

دغــه ول تصــوف پــه  .  يت، او نــورو فلســفو كــې هــم وجــود لــري  زردشــت
اسالم كې هي  اى نـه لـري، او د اسـالم پوـتنيو علمـاؤ تـل دهغـه لـه         

ــي دي   ــا همدغــه تصــوف      .خطــر خــه مســلمانان ويرول ــه بي خــو غــرب ت
مســيحيت،  ،مطلــوب دى، كــه چــې پــه  دغــه تصــوف بانــدې يهوديــت 

قـي اسـالم پـه مقابـل كـې سـره       هندويزم، او نور د ينونه او فلسـفې د حقي 
لكـه چـې همـدا اوس ئـې دجهـاد پـه خـالف يـوه مشـتركه           .راوليدى شي
   .جبهه نيولې ده
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 :له تعليم خه د اسالم په خالف كار اخيستل
 

دا چې تعليم ه ول د اسالم پـه خـالف ديـوې وسـيلې پـه حيـث وكـارول        
س شــي، او  د ــې كــارونې پــه صــورت كــې كــوم نتــائج د امريكــا پــه ال    

   :ئې داسې وضاحت كوي  )چيريل بنار(وري 
په آسان سره دا ممكنه نـده چـې  بـالغ متـدين خلـك چـې لـه        .. .((

اسالمي حركتونو سره تاو لري تر تاثير الندې راوستل شي، او د خپلـو  
خو دا كار په يرې آسان سـره  . نظرياتو  پريودلو ته دې وهول شي
چې د يموكراتيك اسالم پيغام او په  نوي نسل كې ترسره كيداى شي، 

مفاهيم ورته په تعليمي نصاب، او عمومى نشـراتو كـې وانـدې كـاى     
 . ١))شي

   :وروسته  پدى الره كې د پرتو خنونو په هكله ليكي
خو پدې ر كې هم بنسرو د خپل تسلط د ينولو لپاره ير ... ((

ــدان پريــودلو    .كــار كــى دى  ــه   او ــكاري چــې هغــوئ ددې مي ــه  ل ت
نـو پـه كـار ده چـې پـه هماغـه قـوت او         .سختې جـې پرتـه تيـار نـه دي    

تر و دا  ،پيمانه چې بنسر پدې ميدان مسلط دي مون هم كار وكو
  ٢)).ميدان هم له دوئ خه خپل كو

توصيې ې په  RAND Corporation د تعليم د استعمالولو په اه هم د 
دعملـي كيـدو پـه حاـل كـې دي د       دقت سره پـه افغانسـتان او سـيمه كـې    

   :مثال په ول
امريكايانو په افغانسان د تسلط د قايمولوسره سم په يـوه  مياشـت    .١

   ول تعليمي نصـاب تبـديل كـ دمجاهـدينو او طالبـانو دوخـت    . كې
نصاب چې له تجربوي علوموسـره ئـې د ديـن ـوونه هـم كولـه لغـوه        

ون لخوا جوشـوى  د پوهنت )نبراسكا(او په اى ئې د امريكا د  .شو
له نـوي تعليمـي نصـاب خـه د جهـاد او هجـرت،        .نصاب مقرر شو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Civil democratic Islam Partners Resources and strategies .مخ    ۷۲     -١
  . پورتى مصدر    -٢



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٠٥ 

او له كفارو سره د دمن په اه ول مضامين ويستل شوي، او پـر  
او د تروريــزم پــر  ،ــې او نننــ نــ، ــاى ئــې د ســولې او تفــاهم

  .خالف دجدو جهد په هكله مضامين اى پراى شوي دي
ــه    .٢ پوهنتــون كــې د افغانســتان دتعليمــي   امريكــا  چــې د نبراســكا پ

چارو كوم د ينو مركز جو كـى ؤ هغـه ئـې افغانسـتان تـه رانقـل       
كــ، او د پــوهنې د وزرات د ولــو چــارو نرانــي ئــې ددغــه مركــز او 

   .نورو امريكايې تعليمي مراكزو دمسؤلينو په غاه ور واچوله
ان د زده د امريكا سـفارت ـو ـو لـې افغـان ـينه او نارينـه  معلمـ        

او د امريكا د تعليم له روحيې سره د آشنا كيدو لپاره امريكـا تـه    ،كې
 وليل، او 

 
د تعليم  د سيكولر كولو لپاره د كابـل    .همدا سلسله التر اوسه روانه ده

د  رژيم  ترن په سلونو نورې اروپايې او امريكايې موسسې هـم پـه   
   :ئې په الندې ول دي بيال بيلو شكلونو په كار اخته دي چې ينې

   )AKES(  د آغاخان تعليمي خدمات .١
   )AKTC)  د آغاخان دكلتوري خدماتو مركز .٢
   )FSA)  د افغان تحصيلي بورسونو بنياد .٣
   )ATCE) د افغان ترك د تعليمي خدماتو مؤسسه   .٤
   )AITM) د افغانستان انكشافي او تربيوي مركز   .٥
   )APEP) د افغانستان د لومنيو زده كو پرورام   .٦
٧. و لپاره تعليمي اوخدماتي مؤسسه دافغانستان د (AWSE(   
   )MMCC) دافغانستان د ماشومانو تعليمي او تربيوي سركس   .٨
   (THRA)دافغانستان دو لپاره د بشر دحقوقو د روزنې مركز .٩

   )BBC-AEP)  :روزنيزه پروژه BBC د  .١٠
   )ACD)  د تعليمي پرمختياؤ اكامي  .١١
١٢. مشورتي سازمان لپاره  ېد زده ك    (ACT(  
   )SERVE)   دسرف تربيوي او اضطراري دفتر .١٣
   )CIC- ETC)  د سي آى سي روزنيز مركز  .١٤
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   )EDC)   د وونې انكشافي مركز  .١٥
   )AWEC)    د افغانستان دو تعليمي مركز  .١٦
   )MESAA)  دميي د تعليمي مرستو مركز  .١٧

و امريكايي دا ولې هغه مؤسسې دي چې په افغانستان كې د اروپايې ا
او  ،ادارو لخوا پـه تعليمـي چـارو كـې د فعاليـت لپـاره جـوې شـوې دي        

 ،محـيط  ،ولې په هم آهنـ شـكل پـه افغانسـتان كـې دتعلـيم دنصـاب       
   .تالرې، او اهدافو د غربي كولو لپاره كار كوي

دامريكايانو له رات سره په تعليمي نصاب 
  كې تبديلي

 

انو لــه راتــ ســره ــو ــو لــه   پايــد امريكايــانو او اروتــه  افغانســتان 
هغه نصاب له منه يوو چې د  ېی نصاب تبديل شو، او ل ل تعليمي

ســالمه اســالمي  جهــاد پــه كلونــو كــې د اســالم د اساســاتو پــر بنــا پــه يــوه 
د  نصاب پر اى ئې يو بـل نصـاب   دمجاهدينو  . وو یروحيه ليكل شو
فـــاهيم ورخـــه د او د فـــاع پـــه اه ـــول مضـــامين او مراو چـــې د جهـــا

    چـې پـه بشـپ ويستل شوي وو، تر هغه وروسته يې بل نصاب عملي ك
   .دى یاو عيار شو یپه روحيه ليكل شو )سيكولريزم(دول 

دي  يشـو  لداسـې ادبيـات او مفـاهيم ـاى كـ     كـې    په وروستي نصاب 
پـه    نسل له اسالمي مفاهيمو او عقائـدو خـه   یشعوري ول نوچې په  

ي، او اجتمــاعي قــالاخ ،او د غــرب لــه فكــري  ،ويليــرې كــ داســې ول 
د غـرب   .چې  هغوئ ورباندې  پوه هم نشي ې آشنا كويارزتونو سره ي

پــه غربــي معيــار    ،ليبراليــزم، يموكراســي  ،مفــاهيم لكــه ســيكولريزم  
لـه كفـارو سـره ـ      ،له كفر او كافرانو خه كركه نـه كـول   ،بشري حقوق

 ېهيم پـه نـوي نصـاب كـې پـه يـر      ر غربـي مفـا  وله ييز ژوند، او نور يس
او پـه  . زيرك او ماهرانه طريقه په تـدريجي ول ـاى پرـاى شـوي دي    

خه ويستل شوي چې د نـوي  نوول هغه مفاهيم له كتابو ېمقابل كې ي



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٠٧ 

نسل پر اسالم د ينـ پـاتې  كيـدلو پـه مقصـد د مجاهـدينو دوخـت پـه         
  .لشوي و نصاب كې اى پر اى

د مثاـل پـه    ېندې كى وي يوازوامو ثبوت  ددې لپاره چې ددې مدعا 
او د امريكايانو تر نران الندې د ، د مجاهدينو دوخت د نصاب ول 

ــه مقايســوي  ید اول صــنف د كتــاب محتــو  ، جــو شــوي نصــاب  ول  پ
ــديل د       ــاى كــې د راول شــوې تب ــه پ ــر مضــمون پ ــوو، او ده ــدې ك  وان

ه وـوري چـې   لوسـتونكي بـ  . وضاحت پخاطر يوه مختصره تبصره ليكـو 
ل صــنف لــه كتــاب خــه  پــه ــومره پيمانــه اســالمي مفــاهيم يــوازې د او 

  .ويستل شوي دي
 

 د كرزي  د وخت  نصاب                       دمجاهدينو دوخت نصاب

 )الف(
  اهللا

  .د ىيو                     اهللا         
  

  .رسول دى  د اهللا    محمد

 )الف(
  اهللا

  .دى         يو       اهللا      
  

  .مون د اهللا  بنده ان يو
 

جملــه چــې  دكلمــې طيبــې    )رســول دى د اهللا  محمــد (د   :تبصــره
   .دوهم جز دى غورول شوې ده

 

 )ب(
  بابا

  .واييقرآن  شريف     بابا
  

 كتاب  قرآن  شريف  د اهللا 
  .دى

 )ب(
  بريالى
  .خوري   بريالى   كباب
  

  .خوري  هم  كباب  بابا

 

        :تبصره
   .غورول شوي  )قرآن او دهغه لوستل(  .١
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  .غورول شوي )قرآن شريف د اهللا كتاب ل(  .٢
  
  

 )پ(
  پاك
  

  .ساتم  پاككالي    زه  خپل
  
  .دى  ه  پاكوالى

 )پ(
  پوپل
  
  .لري   پوپل  توپ

  .كوي لوبې   په توپ
  .سپين    دى  توپ زما 

 

ته د تشويق مفهوم  پاكوالي  ته  د تشويق پر اى  توپ كولو  :تبصره
   .واندې شوى

 

 )ت(
  توره

  .احمد توره لري
  .په توره جهاد كوي

 )ت(
  تله

  دا تله ده
  .په تله  تول كوي
  .يتوتيا توت  تل

 

   .د تورې او جهاد درس ول غورول شوي دى:  تبصره
 

)( 
  وپك

  .زما  ماما وپك لري
  .په وپك جهاد كوي

)( 
  ال

  .خاول په ال كې زاني
  .د خاولې  ورور دى خك

 

، او پرــاى ئــې د بــې   ید وپــك او جهــاد درس غورــول شــو   :  تبصــره
  . پيغامه جملو درس  راول شوى دى
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 )ث(
  ثواب

  .د ناروغ پوتنه ثواب لري
  .زه د ثواب كارونه كوم

 )ث(
  .ثور د پسرلي دويمه مياشت ده
  .په ثور كې الن شنه كيي
  .كوثر په باغچه كې الن كري

 

ارونـــه چـــې دينـــي مفـــاهيم دي د نـــاروغ پوـــتنه او د ثـــواب ك  :تبصـــره
   .شوي دي غورول 

 

 )ج(
  جهاد

  جهاد فرض دى
  .احمد جهاد ته  تللى دى
  .زه به هم جهاد ته م

 )ج(
  جاله وان
  دا جاله ده

  .سراج جاله وان دى
  .جاله له ژيو خه جويي

 

  جـــــالې اودجهــــاد دكولــــو،  او دهغــــه د فرضــــيت درس پــــه      : تبصــــره 
   .جاله وان تبديل شوى دى 
 

 )چ(
  چمن

  .دى شين چمن دا
  .په چمن كې الن شنه كيي
  .مون دچمن الن نه شكوو

 )چ(
  چمن چارمغز راول

  .كوچى توت او چارمغز خوري
  

 چمن د مچيو له شاتو سره مينه لري
 

دچمن دالنو د نه شكولو مفهوم د ماشومانو لپـاره پـه اخالقـي    : تبصره
خــو دلتــه غورــول    ،توتــو او د چــارمغزو لــه خولــو غــوره دى  لحــاظ د
   .شوى دى
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 )ح(
  حج

  .زما كاكا حج ته ي
  .دى  يد حامد پالر حاج

  .يحج كول فرض د

 )ح(
  حج

  .ذبيح  حج ته ي
  .دى يدجمال كاكا حاج

  .يحج كول فرض د
 

   .مشكل نه لري: تبصره
 

 )خ(
  خداى 

  .يو دى  خداى
  .بنده يم زه د خداى
  .ايمان لرم زه په خداى 

 )خ(
  خيمه

  .كوچيان خيمې لري
  .په خيمو كې ژوند كوي
  .اختر په خره بار  وي

  
او پــر هغــه د ايمــان   ،د توحيــد،  دهغــه د بنــده ــ د خــداى: تبصــره

درس غورول شوى،  او پر اى يې د كوچيانو د ژونـد او دخـره يادونـه    
  . شوې ده

 

)( 
  ادر

  .اسلم ادر لري
  .م ادر نوى دىد اسل

  .زه په ادر لمون كوم

)( 
  رخى

  .زما مور رخى كوي
  .رخي ته په لومي ناسته ده
  .لومى د ويو خه جويي

 
  .په ادر د لمانه كولو ديني مفهوم غورول شوى دى: تبصره
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)( 
  ان

  .زه خپل ان  پاك ساتم
  .يزلمى په پاك اى كې كين
  .كوي ه هلك بې ايه خبرې نه

)( 
  نل

  .دا نل دى
  .توريالى هره ور نله ته ي
ې او نارينه په نله كې 

  .پاى ولوي
 

دماشومانو لپاره په اخالقي لحاظ د ان پـاك سـاتلو،  پـه پـاك     : تبصره
او په  ،او د بې ايه خبرو نه كولو مفاهيم تر نله ،اى  دكيناستلو

   .خو دلته غورول شوي دي هغه كې له پاو ولولو غوره دي، 
 

 )د(
  دين

  .اسالم زمون دين  دى
  .زه په خپل دين سر وركوم

روسان او ول كافران زمون د 
  .دين دمنان دي

 )د(
  دوكان

  .ودود دوكان لري
  .په د وكان كې سودا خروي

  .داود له ودود سره مرسته  كوي

 

دــمنانو د او د ديــن   ،پــه هغــه د ســر وركولــو  ،د اســالم د ديــن: تبصــره
پيژنــدلو،  درس غورــول شــوى،  او پــر ــاى يــې د د وكــان درس راول 

   .شوى دى
  

)( 
و  

زه د و خولو په شروع كې 
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم وايم

 .مون په كور كې يواى و خورو
 و زما پالر مجاهدينوته

  .وركوي

)( 
ن  

  .مون په باغچه كې يو ن لرو
ن كې المبو ماشومان په 

  .وهي
مون كله كله د ن په غاه 

  .و هم خورو
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پــه  ،خولــو پــه پيــل كــې بســم اهللا الــرحمن الــرحيم ويــل   د و: تبصــره
كــې يوــاى و خــول، او مجاهــدينو تــه و وركــول ــول   كــورن

  .ديني او اخالقي مفاهيم دي چې ول له يوې مخې غورول شوي دي
 

 )ذ(
  ذكر

  .ذكر كوم زه د اهللا 
  .ذكر كوي مسلمانان د اهللا 

  .د اهللا ذكر ثواب لري

 )ذ(
  آذان

  .مال آذان  كوي
  .ذكي  جومات ته ي

  .په جومات كې لمون كوي
 

  . دومره  ير فرق يي نشته: تبصره
  

 )ر(
  روژه

  .روژه نيول فرض دي
مون په كال كې يوه مياشت روژه 

  .نيسو
  .روژه روغتيا ته ه رسوي

 )ر(
  رمه

  .وثر رمه لريك
  .رمه په غره كې پيايي

  
  .له رمې خه شيدې اخلي

ـول  د نيولو، او دهغـې دـې درس    ېد روژ ،د روژې د فرضيت: تبصره
 .  او پراى يې درمې او غره خبره راول شوې ده ،غورول شوى دى

 

)( 
  وند

  .وند سى ه نه وينې
  .د انده سره مرسته ه ده
  .مزه د انده سره كومك كو

)( 
  .د زې پالر وند دى

  .د انده سره مرسته كول ه كار دى
ليكل او  ،وند سى اوريدل

  .لوستل  كوالى شي
 

  .ه مشكل نه لري: تبصره
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 )ز(
  زكات

  .زكات پر مسلمانانو فرض دى
  

  .زكات په مال كې بركت پيداكوي
  .زكات بې وزلو ته وركول كيي

 )ز(
  زرر

  .زما زوى  زرر دى
له زرو خه اې زمرك 

  .جووي
  .په رديز كې د كاو دوكان لري

 

 :تبصره
 ېاو بــ ،د زكــات د فرضــيت، د زكــات لــه املــه پــه ماــل كــې د بركــت .١

وزلــو تــه د  زكــات دوركولــو د دينــي مفــاهيمو درس ــول غورــول    
راول شـوې  ه او پر اى يـې د زرـر، زور، او كـاو خبـر      ،شوي دى

  .  ده
پاره دا جمله غير منطقي او بي ايه ده چې د اول ولي د ماشوم ل .٢

   .)زما زوى  زرر دى(ووايي 
 

 )ژ(
  ژمى

  .ژمي كې ير ساه وي
  .ژمي كې واوره اوري

خلك په ژمي كې تودي جامې 
  .اغوندي

 )ژ(
  ژرنده

  .نژند يوه ژرنده لري
  .دى یپژواك د نژند ملر
  اوسيي ېپژواك  ژرندې ته نژد

 

ــه  :  تبصــره ــانو لپــاره دداســې    نودرســود كــرزي د نصــاب  پ كــې د افغان
 ،نومونو د معرفي هه شوي چې هي اسالمى معنى نه لري، لكـه نژنـد  

ل  پداسـي حـا   .او داسـې نـور   ،لنـاره  ،ل اندامه،تورل ،ومه ،پژواك
كې چې افغانان پـه خپلـو اوالدونـو اكثـره داسـې نومونـه دي چـې عربـى         

  .به او ديني مفهوم لري
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)( 
  يره

  .پريودل مؤكد سنت ده يره
  .زما پالر يره لري

د يري خاللول په اوداسه كې 
  .سنت دي

)( 
  وى

  .ومې او تورل غنم وريبل
  .سپموم دغنمو وي راول كل

ومې دغنمو د وو خه كودې 
  .جوې كې

 

د يرې د پريودلو، دپالر د يـري لرلـو، او د يـري د خاللولـو     : تبصره
ني مفاهيمو درس غورول شوي دى، او پرـاى يـې د   د دي ،د سنتوالي

    .ومې او تورل دغنمو خبره شوې ده
 )س(

  سبق
  .زه په مدرسه كې سبق وايم
  .استاذ مون ته سبق ئي

یما د قرآن شريف سبق ياد ك 
  .دى

 )س(
  سابه

اسلم له بازار خه سابه 
  ..راول

  .بسم اهللا سابه پاك ومينل
  .رسويسابه روغتيا ته يره ه 

 

سـبق ويلـو، د اسـتاذ لـه لـوري د سـبق ـودلو، او د         ،د مدرسـې : تبصره
ــادولو   ــرآن د ســبق دي ــاهيمو درس غورــول شــوى دى، او    ،ق ددينــي مف

 .  پراى يې دسابو خبره شوې ده
 

 )ش(
  شيدې

  .غوا شيدې كوي
  .له شيدو خه مستې جويي

  .زما شيدې خوې دي

 )ش(
  شپون

  .شپون رمه پيايي
شي بيا شپيل  رمه چې مه

  .وهي
  .په غره كې روشې هم خوري ید

 

د كرزې د نصاب په درس كې د شـپيل د وهلـو  چـې شـرعاً يـو      : تبصره
   .ناروا عمل دى د تلقين په هدف  يادونه شوې ده
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)( 
  ار
  .دى یدا  ار لو

  .دا ار برينا لري
  .دا ار زما خو دى

)( 
  ار

  .زه په ار كې اوسيم
  .ميرونه لريار ج ج تع

  .په ار كې كارخانې يرې دي
 

   .مشكل نه لري: تبصره
  

 )ص(
  صداقت

  .صداقت ه كار دى
 .صادق سى  د هر چا خو وي

  .مسلمان سى صادق وي

 )ص(
صندل  

  .مو ژمى صندل دو
  .صندل توده ده ئد بصير دو

  .د صندل ذغال خالص شول
 

بارتونه چـې اسـالمي   د صداقت، صادق سي، مسلمان سى، ع: تبصره
او پر اى يې د صندل او ذغـالو خبـره    ،روحيه لري غورول شوي دي

    .شوې ده
 

 )ض(
  ضرر

  .ضرر رسول ناه ده
  .ه هلك چاته ضرر نه رسوي
  .مسلمان سى بې ضرره وي

 )ض(
  حوض

  .مون په باغ كې حوض لرو
ك دى یدا حوض افضل جو.  

  .په حوض كې ضمير المبو وهي
 

ر رسول دناه په حيـث معرفـي كـول،  دـه شـارد  ضـرر نـه        ضر: تبصره
رســول، او د مســلمان بــې ضــرره والــى،  پــه اخالقــي لحــاظ د ماشــومانو 

 .خو دلته غورول شوي دي ،لپاره تر حوض او المبو وهلو غوره دي
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 )ط(
  طالب

  .زما ورور د مدرسې طالب دى
دعلم طلب په هر مسلمان فرض 

  .دى
ــ    طــــارق  الى د اســــالم يــــو نوميــ

  .مجاهد دى

 )ط(
  طوطي

  .دا د طاهر طوطي دى
طاهر له طوطي سره خبري 

  ..كوي
  .دخياط طوطي شپيل وهي

بـن  (د طـارق  د طالب، مدرسې، دعلم د طلب د فـرض والـي، او   : تبصره
د اسالم د نوميالي مجاهد لو د ديني مفاهيمو ارزـتمن درس   )زياد

وهلــو يادونــه  او پرــاي يــې دطــوطي، اوشــپيل    . دی غورــول شــوى 
چې د متوب يوه  عكس ، او د همدې درس په صفحه كې د طبلېېشو

   .آله  ده هم لول شوى دى
 

 )ظ(
  ظريف
  .ت ساتيفظريف خپل نظا

  .نظافت د ايمان يوه برخه ده
  

 .نظافت د روغتيا لپاره ه لري

 )ظ(
  منظره

  .دا دمحفوظ د كلي منظره ده
 ېزمون هيواد كلې منظر

  .لري
  .د هرچا خويي كلې منظرې

 

او د  ،د نظافـــت ســـاتل، هغـــه دايمـــان يـــوه برخـــه معرفـــي كـــول: تبصـــره
په يقيني ول په اخالقي او دينـي   ،روغتيا لپاره د نظافت د ې ودل

خو د كرزي . د ماشومانو لپاره ير غوره دي تر معرف ېلحاظ د منظر
  .په نصاب كې غورول شوي دي
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 )ع(
  علم
  .هر چا فرض ده دعلم زده كه په

مون په مدرسه او مسجد كې 
  .علم زده كوو

  .بى علمه ژوندون ران دى

 )ع(
  ساعت
  .یدا ساعت  د

  .ساعت بيل بيل ولونه لري
  

  .عبداهللا ساعت جوونكى دى
 

د علـم د زده كـې د فرضـوالي، مدرسـه او مسـجد دعلـم   ـاى          :تبصره
فاهيمو درس غورول او د بي علمه ژوندون د ران لو دديني م ،ل

مسجد او مدرسې سره د دمن مقصد  ،چې له علم، فرض ،شوى دى
   .وركې له ورايه كاري

 )غ(
  غيرت

 .هرمسلمان په اسالم غيرت كوي
افغانستان يو غرنى  اسالمي 

  .مملكت دى
د افغانستان مسلمانان دهيچا 

  .غالمي  نه مني

 )غ(
غا  

  .غمى غاونه برس كوي
  .يدغمي غاونه روغ د

  
  .غمى روغتيا ته ير پام كوي

 

پــه اســالم د هــر مســلمان دغيــرت كولــو، د افغانســتان د غرنــي   : تبصــره
ــو     ــه كول ــو، او دهيچــا د غالمــ د ن ــاهيمو  ،اســالمي مملكــت ل د مف

ول شوى دىتارزمن درس غور.   
 )ف(

  فرمان
  .فرمان دى قرآن شريف د اهللا

  .فرمان منلى دى مون د اهللا 
  

پل مسلمان امير مجاهدين د خ
  .فرمان مني

 )ف(
  فوبال

  .فواد او غفور فوبال كوي
ئ د فوبال د لوبې سره مينه دو

  .لري
  .رسويفوبال كول روغتيا ته ه 
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ــره  ــرآن شـــريف د اهللا : تبصـ ــان ـــل، د اهللا قـ ــان منـــل،  فرمـ فرمـ
چـې ـول دينـي     ،دمجاهدينو له لـوري دخپـل مسـلمان اميـر فرمـان منـل      

   .رول شوي ديمفاهيم دي غو
 

 )ق(
  قلم
  .دى یزما قلم نو

  .زه په ير شوق خط ليكم
  .مقيم او فقير خبرې كوي

 )ق(
  قلم

  .قد يم سبق وايي
  .په قلم ليكل كوي ید

  .مقيم په سبق كې ير قابل دى
 

كه چې دمجاهدينو پـه  نصـاب كـې پـه دي      .ه مشكل نه لري: تبصره
تلو ضـرورت ئـې پـي    درس كې كوم خاص ديني پيغام نه ؤ چـې د ويسـ  

    .شوى واى
 

 )ك(
  كور

  .افغانستان د مسلمانانو كور دى
كافران زمون د دين او وطن 

  .دمنان دي
مون په خپله پاكه خاوره كې 

  .دمان نه پريدو

 )ك(
  كور

  .زمون كور كلى دى
  .زه خپل كور پاك ساتم

  
  .زمون په كور كې الن شته

 

ر ـــل، كـــافران د ديـــن او وطـــن افغانســـتان د مســـلمانانو كـــو: تبصـــره
چـې ـول    ،دمنان ل، او په خپله پاكه خاوره د دـمنانو نـه پريـودل   

دينــي مفــاهيم دي او دجهــاد او دفــاع روحيــه  وركــې پرتــه ده غورــول 
  .شوي دي
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)( 
  ل

  .ه پسرلي كې الن اوسا شنه كييپ
  .په باغ كې رنارن الن وي
ن نه ه شارد د ونو انې او ال

  .شكوي

)( 
  الن

  .دا دلوباغ دى
ي النو لنارې د هراو.  

  .لنارې بر الن خوييد 

 

كوم خاص اسالمي مفهوم وركـې نـه و چـې    . ۀ مشكل نه لري: تبصره
  . وی واید غورولو ضرورت ئې پي ش

 

 )ل(
لمون  

  .پر مسلمانانو لمون فرض دى
مسلمانان په شپه او ور كې پنه 

  .مون كويوخته ل
  .زه لمون كوم

 .لمون سي له بدو كارو خه ساتي

 )ل(
  لو

  .ال ال       لو     كوي
  .غنم  په الره ريبل كيي

  .لورى د لو   كالي اغوندي

 

دلمانـــه د فــرض والـــي، د پنــه وختـــه لمانــه دكولـــو، او د    : تبصــره 
ــې         ــدلو درس  چـ ــع كيـ ــه د منـ ــارونو خـ ــد وكـ ــه بـ ــبب لـ ــه سـ ــه  پـ لمانـ

انو لپاره ير ارزمن ديني پيغـام لـري غورـول شـوى دى چـې      دماشوم
  . له لمانه سره د دمن كاره بيله ده

 )م(
  مجاهد

د افغانستان مسلمانان مجاهدين 
  .دي

  .مجاهدين له كافرانو سره جهاد كوي
  .ديجهاد كول له كافرانو سره فرض 
  .زما  كاكا  جهاد ته ي

 )م(
  مور

  .زما مور كالي  ني
  

  .په اوالد حق لريمور 
  .زه د مور احترام كوم
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د  افغانستان مسلمانان مجاهدين ل، لـه كـافرانو سـره جهـاد     : تبصره
 ،جهاد فرض والى، او د كاكـا جهـاد تـه تلـل    د د كافرانو په خالف  ،كول

  . مخې غورول شوي دي ول جهادي مفاهيم دي چې له يوې
 

 )ن(
  نوم

  .زه خپل نوم ليكلى  شم
غمبر نوم حضرت زمون د پي

  .دى  محمد
زمون د ولي زده كوونكي 

  .يخپل نوم ليكلى ش
 .سپك او بد نوم اخيستل ناه ده

 )ن(
  نارنج

  .زما نارنج خويي
  .نارنج يره  ه  ميوه ده

  
په ننرهار كې نارنج ير پيدا 

  .كيي

 

ــوم    :تبصــره ــه وســلم  ن ــر صــلي اهللا علي ــوم    ،د پيغمب ــد ن او دســپك  او ب
  . غورول شوي دي ،چې اسالمي مفاهيم دي ،ناه لاخيستل 

 
 

)( 
  مه

  .دا ب د مو ونې لري
  .دا مه پخه ده

  .پخه مه خوه وي
  .زه  خامه مه نه خورم

)( 
ات  

  .ات دافغانانو ملي دود دى
  .افغانان له ات سره مينه لري

  .زما ان ير خويي

 

دى، د افغانـانو ملـي دود   پدې درس كې ات چې د ا يو ول   :تبصره
له هغه سره دافغانانو مينه ودل شوې، او د شارد په ژبـه   .ودل شوى

او د درس پـه سـركې داسـې يـو عكـس      . ويل شوي چې زما ات خويي
او يـوه لـه    ،مـانو غـ غـ ولونـه پـه غـاه دي       ـو  د لول شوي چې
ولو درس يـــوه نـــاروا عمـــل تـــه د ماشـــومانو د تشـــويق   .وانـــان ـــوي

مفهــوم  افــاده  كــوي، او داســې انيرنــه وركــوي لكــه چــې ــول افغانــان   
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پداسې حال كې چې د افغانانو شـهرت ديـو   . ييدونكي او اتچيان و
نه په ا او . جهاد،  او دفاع كې د ى ،شجاعت ،قوم په حيث په ميانه

   .ات كې
 

 )و(
  ورور

  .زما كشر ورور مدرسې ته ي
  .ومزه دخپل مشر ورور عزت ك

  .حامد له خپلو وروو سره يره مينه لري
  .ول مسلمانان سره وروه دي

 )و(
  واوره

  .په ژمې كې واروه اوري
  .واوره يره يخه ده

  .كوچنيان په واوره كې لوبې كوي

مدرســې تــه تلــل، دمشــر ورور عــزت كــول، د ولــو مســلمانانو     : تبصــره
و پر ـاى يـې   ا .ول اسالمي مفاهيم دي چې غورول شوي دي ،وروري

دي ل شويواوره  او په هغې كې د لوبو كولو بي پيغامه جملي راو .  
 

 )هـ(
  هوا

  .په پسرلي كې هوا ه وي
د دوبي په يره توده هوا كې 

  .ريدل ه نه دي
 .سهار تازه هوابدن ته ه رسوي
  .زمون هيواد يره ه هوا لري

 )هـ(
  اره

  .اره تيره غاونه لري
  .كيي په اره لرې اره

  .نجار په اره كار كوي

 

او  ،په توده هوا كې د نـه ريـدلو، بـدن تـه د تـازه هـوا د ـې       :  تبصره
دهيواد دې هوا د ستايلو مفاهيم پـه صـحي، اخالقـي او دوطـن پـالنې      
په لحاظ دماشومانو لپاره  د ارې تر غاونو، او د لرې تر اره كيـدولو  

  . غوره  دي، خو ول غورول شوي دي
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 )ء(همزه (
  قرائت

  .زه هر سهار د قرآن كريم قرائت اورم
مون د قرآن كريم د قرائت په وخت كې 

  .خبرې نه كوو
  .د قرآن كريم قرائت اوريدل ثواب لري
مون اوس د پتو او فارسي كتاب 

  .قرائت كولى شو

 
  

  )ء( )همزى (د 
  .حرف ندى معرفي شوى

 اسـالمي  یـو  ل درس چـې دمجاهدينو دنصاب دهمـزې دحـرف ـو   : تبصره
  .دى یدى غورول شو درس

   
 )ى(

  يو
  .ايمان لري ول مسلمان په يو اهللا 

  .امتيان دي او د يو پيغمبر 
ول مسلمانان ديو اسالمي قانون 

  .پيروان دي
اهللا مو يو، قرآن مو يو، پيغمبر مو 
  .يو، دين مو يو، او قبله مو يوه ده

هيوك نشي كولي چې مسلمانان 
  .كي سره بيل

 )ى(
  منى

  زى  خكى خوري
  .خكي په منې كې پخيي
  .منى د ميوو موسم دى

 

د  او  رسـول  درس چې پـر اهللا    )ى(دمجاهدينو  د نصاب د : تبصره
ــو مســلمانانو       ــو، او د ول ــانون دمنل ــان،  د اســالمي ق مســلمانانو د ايم

او پرــاى يــې دخكــي د  ،دوحــدت تلقــين وركــوي غورــول شــوى  د ى
   .و خبره ياده شوې دهخول
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 اسالم
. اسالم تر ولو د ينونو غوره دين دى
  .مون د اسالم د مبارك دين پيروان يو

د اسالم  پيغمبر او د  حضرت محمد
  .مسلمانانو ستر الرود دى

  .د اسالم يو لوى عالم او مجاهد ؤ امام ابوحنيفه
  .مون دامام ابوحنيفه په مذهب يو

 
  
  

  هي نشته

 

د كـرزي  د   یـو مهـم اسـالمي درس دی،    ـول چـې   پورتنى درس :  تبصره
  . وخت له نصابه  غورول شوى دى

 

 مسواك
  .مسواك وهل سنت دي

مسواك وهل روغتيا ته ه 
  .رسوي

مسواك وهل غاونه پاكوي او 
  .انسان د ناروغ خه ساتي

وك چې مسواك نه وهي خوله 
يې بوى كوي او خلك ترې كركه 

ناروغيو  كوي او په ول ول
  .اخته كيي

 
  
  
  

  هي نشته

 

پورتنى  درس هم چې يو ديني درس دى ـول د كـرزي دوخـت لـه     : تبصره
   .نصابه غورول شوى دى

 

 سالم اچول
هر مسلمان  .سالم اچول سنت دي

. بايد بل مسلمان ته سالم واچوي
وك چې سالم واچوي بايد دهغه  

كه چې سالم  .واب ورك شي

 
  
  
  

  هي نشته
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ترمن مينه او محبتاچول زمون
  .پيداكوي

  :زلمي پرون خپل پالرته ته وويل
  :سالم عليكم، پالر يې وويللا

مون  !شاباش زويه ،وعليكم السالم
بايد مشرانو او كشرانو ته سالم 

  .ووايو
استاد چې نن ولي ته  راغى ولو 
ته يې سالم واچاوه او بيايې په درس 

پيل وك.  
 

س هم چې  ول اسالمى مفـاهيم لـري  غورـول شـوى     پورتنى در: تبصره
  . دى

 

 اتحاد
اهللا تعالى . اتحاد ير ه  كار دى

مسلمانانو ته د اتحاد امر كيدى او 
. خه يې منع كيده له بې اتفاق

كه چې په اتفاق سره د مسلمانانو 
دافغانستان . تر من مينه پيداكيي

 .مجاهدين په اتفاق سره جهاد كوي
 دې د دنيا ول مسلمانان په پاك اهللا

  ).آمين(اتفاق ولري 

 
  
  
  

  هي نشته

 

پورتنى درس دخپل ديني اهميت له امله ول د كرزى  دوخت لـه  : تبصره
   .نصابه غورول شوى دى

 

 زمون هيواد
افغانستان زمون ران هيواد 

كابل زمون دهيواد  .دى

 زمون هيواد
ير . زمون هيواد ير كلى دى

نونه او لوى لوى غرونه ل
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 .پايتخت دى
ارونه او  یلو یزمون هيواد لو

ون روسانو زم.  ا لريكلې هو
 .پر اسالمي هيواد تيرى كى دى

دين د افغانستان مسلمان مجاه
له تيري كوونكو سره جهاد 

ددين او هيواد ساتنه پر . كوي
  .مون فرض ده

په كلو د روكې يې .لري
ې او خاوره ي. سيندونه بهيي

. نو  لپاره زياته وره دهادغلو د
دا هيواد په زه پورې كانونه هم  

زمون هيواد د يو او . لري
نو رائ . شريك كور په شان دى

چې خپل هيواد ودان او آباد 
آبادى وي زمون ران . كو

  !افغانستان
 

د كرزې د وخت په نصاب كې له پورتني درس خـه د اسـالمي،   : تبصره
هدين، تيـري كوونكـو، جهـاد،  ديـن او هيـواد سـاتنه، او       مسلمان، مجا

فرض، كلمـات او مفـاهيم چـې زده كوونكـو تـه اسـالمي روحيـه وركـوي          
خـو د آزاد خبـره يـې     ،ول غورول شوي دي، د آباد خبـره يـې كـې   

  . غورولې ده
 

 مرسته
د بې وزلو مرسته كول د هر 
  .مسلمان ديني وظيفه ده
بايد  هر وك چې بې وزلي وويني
  .له هغه سره مرسته وكي

مرسته كول له يوبل سره په 
مسلمانانو كې مينه او محبت 

كه مون له يوبې وزلي، . پيداكوي
غريب او بې چاره سره مرسته او 

 او پيغمبر كومك وكو نو اهللا 
او كه مون د . راخه رضا كيي

وزلو او غريبو سره مرسته  ونه  ېب
به  او پيغمبر  كو نواهللا 

 همكاي
ول ماشومان يو د بل 
  .همكار ته اتيا لري

دوئ په هر كار كې بايد يوبل 
كه په و .  ته الس وركي

هلولو كې هر كار په ه شان 
  .سرته  رسيي

ن په  كار كې يو د ماشوما
  .بل خه زده كه كوي
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 .راخه  ناراضه شي
همدارنه مون بايد دكور په 

كارونوكې دخپل پالر، مور، وروو او 
 .خپلوانو سره هم مرسته وكو

 

النـــدې  ،پـــه پـــورتني درس كـــې د  محتـــوي د تبـــديل ســـربيره:  تبصـــره
مسـلمان، دينـي وظيفـه، پـه مسـلمانانوكې مينـه او         :اسالمي كي لكـه 

رضـــا هـــم  او دهغـــه د پيغمبـــر  د اهللا  ،، پيغمبـــراهللا  ،محبـــت
  . غورول شوي دي
غوروونو سربيره و نور مضامين هم  پـه بشـپ    و اویپر پورتنيو  تبديل

ــې       ــور داسـ ــاى نـ ــوي او پرـ ــول شـ ــه  غورـ ــه كتابـ ــنف لـ ول   د اول صـ
مضامين راول شوي چې  په ظاهره بې ضرره ـكاري،  خـو پـه حقيقـت     
ــو لپــاره مقدمــه او ذهــن        ــي فلســفې د مفردات كــې هغــه د معاصــرې غرب

واتــه  غورــول جوونــه ــل كيــي، چــې پــه النــدي ول د كتــاب ــ خ
  . شوي مضامين اوچپ خواته  ئې نوي راول شوي مضامين ليكو

  
  
 

  مضامين  راول شوي ينو           غورول شوي مضامين
 

 د ناروغ پوتنه
د ناروغ پوتنه  پر هر مسلمان 

  .الزمه ده
وك چې  د ناروغ پوتنه 

هغه ته  ير ثواب  وكي اهللا 
  .وركوي

د كاكا  يپرون زما پالر د بريال
پوتنې ته تللي وو او د اكتر 
  .خه يې ورته دوا راوې وه

 انسانيت
ول انسانان يو شان پيداشوي 

هر انسان عزت لري، تور .  دي
په سپين او سپين په تور، 

لووالى نه لري، خو هغه انسان 
تر نورو ه دي چې نيكخويه 

ه كارونه وك ،او نورو  يوي
  .ته ه  ورسوي
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د بريالى كاكا ير ه سى دى
  .پنه وخته لمون كوي

كه په جومات كې مسافر وي 
  .هغه ته  وي راوي

له . له خلكو سره ه وزاره كوي
او نور  ،تيې ،الرو خه اغزي

شيان لرې كوي، او كه وك 
 .يې وري ناروغ شي پوتنې ته

ــره ــاهره  بـــ  : تبصـ  ېدا درس پـــه ظـ
خو پـه حقيقـت كـې      ،ضرره كاري

ــوپير د    د مــؤمن ــرمن  د ت او كــافر ت
ــ وال دى  ــتوالي پربنسـ او زده . نشـ

ــوي چــې     ــه دا تصــور ورك كوونكــو ت
لـري   مؤمن او كافر يـو ول  ارزـت  

چـــې همدغـــه د غـــرب دهيـــومنيزم     
د فلســـفې د مغـــز كـــى  )انســانيت (

 .دى
 

 مدرسه
  

مدرسه دعلم، پوهې، او ادب  
  .د زده  كولو اي دى

مون هره ور په اكلي وخت 
سې ته و، كله چې زن مدر

ووهل شي خپلو وليو ته و 
  .او آرام كينو

كله چې استاذ ولي ته راشي 
مون ول ورته  واليو، او 

  .دهغه احترام كوو
دخپل استاذ  په الروونه په 

  .درس پيل كوو
 ،په مدرسه كې لمون مون

قرآن كريم، دينيات، ادب، او 
  .دجهاد كولو ليارې زده كوو

 زغم
ه  كله  ماشومان په خپلو منو كل

كې النجې كوي، ماشومانو ته  په 
كار دي چې دشخو په وخت كې 
د زغم او خبرو كولو خه كار 

او د ان خه دا پوتنه  . واخلي
وكي چې آيا دا النجه په شخه  
ارزي او كه نه؟  كه   چې شخه 
كول ې ايكې تاواني كوي،  او 

  .ملري توب ته  زيان رسوي
  
  

دا مضـــــمون هـــــم د تيـــــر    :تبصـــــره
مضــمون پــه يــر دغــرب د فلســفې د 

تلقــين وركــوي،   )Tolerance(زغــم 
ــلمانان دې د    ــې مسـ ــى چـ ــدې  معنـ پـ
غرب د مظالمو په مقابل كې له زغـم  
خه كار واخلي،  او دبالمثل ـواب  
پر اى  دې يوازې  يالو  ته مخه 
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 .وكي
 

 ميلمه پالنه
ې مسلمانان په ميلمه پالنه ك

مون  ميلمه پالنه له . تكه دي
او دهغه له  حضرت محمد

  .اصحابو خه زده كې ده
 د ميلمه په رات مون

  .خوشحاليو
  .د ميلمه  عزت كول ير ثواب لري

هر مسلمان بايد د ميلمه  عزت 
دميلمه په عزت  اهللا .  وكي

  .امر كى دى

 روغ سى
روغ سي چې هر سهار له خوبه 

كوي، هغه په پايي سپورت 
وو خبرو ان نه خپه كوي او 
كو كوي چې په ژوند كې 
خوشحاله وي، روغ سي نه 

خپل ان بلكې خپل  ېيواز
چاپيريال  هم پاك  او ستره 
ساتي، روغ سى تل سابه، 

ميوې، او نور خوراكې شيان په 
اوبو پاك ميني او بيا يې 

پاكوالى روغتيا ته يره  .خوري
  .ه لري

 

دا درس چې رتيا هم ه مفـاهيم لـري،  خـو د درس د پيـل پـه        :تبصره
جمله كې په ير مهارت شاردانو ته دا تصور وركل شوى چې له خوبـه  
له پايدلو  وروسته چې كوم كار د كولو دى هغه سپورت كـول دي، نـه   
اودس او لمون كول، پداسـي حاـل حـې چـې پـه يـوه مسـلمانه ولنـه كـې          

ا تصور وركل شي چې لـه خوبـه پـه راويـيدلو كـې      بايد شاردانو ته  د
   .اودس كوي، لمون كوي او بيا سپور كوي ،لومى سى دعا وايې

 

 دمجاهد زوى
زلمي   ،زلمي  دمجاهد زو دى

له خپلي مور خه پوتنه وكه 
مورې زما پالر چيرته تللى  :چې

  :دى؟ مور يې وويل
. زويه  پالر دې جهاد ته تللى دى

 لويه جره
ون يو پخوانى  ه جره  زملوي

د لويې جري غ د . دود دى
په لويه  جره    .خلكو غ دى

  .كې دخلكو ستونزې اواريي
د لوي جري  پريكو ته  هر 
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وكه چې د چا پهزوى پوتنه
مقابل كې جهاد كوي؟ موريې 

پالر دې د روسانو او : وويل
دهغوئ د مزدورانو په مقابل كې 

  :زلمي  پوتنه وكه. جهاد كوي
  ؟د روسانو مزدوران و ك دي

د روسانو مزدوان : موريې  وويل
  .خلقيان او پرچميان دي

زه هم دهغه ! مورې: زوى  وويل
او پالر زوى يم چې دخپل دين 

وطن د آزادولو لپاره يې خپل 
دا ! سر په الس كې نيولى، مورې

زمون  اسالمي وظيفه ده چې د 
خپل پالر په قدم ال شو  او خپل 

د دين په الر كې   سر د اهللا 
قربان، او خپل وطن دروسانو او 
دهغوئ دمزدوانو له وجود خه 
پاك او اسالمي شريعت جاري 

وك.  

 .وك درناوى كوي او هغه مني
  

د امريكايــــانو پــــه الس :  تبصــــره
اوسني جوشوي نظام او اساسي 
قانون تش په نامه د لويې جرـې  

ـــ يلخـــوا رامنتـــه شـــو يد او تائـ
دا چـــــې مجاهـــــدين . دى يشـــــو

ددغې لويي جرې د نـا اسـالمي 
پريو پـه خـالف را پورتـه شـوي     
ــې روان     ــاد ئ ــوى جه ــو ل دي، او ي

ى  ،دى یكاـو كه نـو دغـه
ــه الرې    نظــام د تعليمــي نصــاب ل

ــو   ــه د لـ ــومانو تـ ــواد ماشـ  یېدهيـ
جرــــي د پريكــــو د درنــــاوي او 

ــين وركــوي   ــو ذهنيــت او تلق . منل
ـــ  ه اســــالمي دخلكــــو ســــتونزي پـ

شـــريعت اواريـــي، نـــه پـــه لويـــو  
  .جرو

 
 اسالمى ترانه

  ـودين زمون اسالم دى ددې الرې پتنان ي
  وــسلمانان يـون مــم ،وـان يـانـلمـ مســونـم

 یرب مو يو اهللا دې چې قادر په هر يو كار د 
 ثله واكدار دى ـم ــېب  ه واكدار دىــثلــې مــب 

  و ــر زمان يـــــد آخـــحمـــان دمـــتيــكر امـــش
   ان يوــلمانـان يو، مون مســ مسلمانــونـــم

 אل دىـــل مشـب ېرآن زمو د الرــتاب قــوي كــل

  هكوتر
  

 زه كوتره واى! ېـكــاشـــك
 ره واىـــــمــــې كـــاه مــغ
 ره  واى ــه بــه پـــتـــاســـن 

 ره واى ــظــــز نــيـــره تـــي
 پې مې دسرو زرو واى

 ى خطره واىـې بــد مــژون
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 ل مو ذوالجالل دىـالل دى، مـجــو ذوالــل مــم
  مون ددې مشال په لور دحق په الر روان يو

  لمانان يوـ مسـونـو، مـان يـلمانــ مســونــم
  

  
  

 

د اسالمي ترانـې پـر ـاى داسـې يـو شـعر راول شـوى چـې هـي          : تبصره
  . او ادبي پيغام نه لري ، اجتماعي،اخالقي ،ديني

 

 شعار
رضا زمون  د اهللا   -۱

  هدف دى
 .زمون رهبر دى محمد  -۲
قرآن كريم زمون قانون   -۳

  .دى
۴ –  في سبيل اهللا جهاد زمون

  .الره ده
د اهللا په الره كې نصرت او   -۵

  .شهادت زمون هيله ده
شرعي حجاب زمون پت  – ۶

  .دى
  .استقالل زمون عزت دى  -۷

د اسالمي ن وحدت  – ۸
  .زمون آرزو ده

 بدكارونه
رنسوار، چرس، او د نورو س ،

موادو كارول روغتيا ته نشه يې 
  .زيان رسوي
ملونه د انسان كله كله  داسې بدع

بد عملونه . د مر سبب هم كيي
له بدو .  اقتصاد ته هم زيان رسوي

 كارونو خه ه كول دخداى 
  .امر هم دى

  
پـــورتنى درس  كـــې د  پـــه  :تبصـــره

نورو نشـه يـې مـوادو اسـتعمال بـد      
كار ل شـوى  چـې رـتيا هـم بـد      

ــار دى ــو  ،كــــ ــراب(خــــ ــې )شــــ  چــــ
و ـول  ، او غربيـان دي )ام الخبائث( 

 افغانســـتان وربانـــدې رنـــ كـــى
، او پــــــه لكونــــــو خلــــــك يــــــې  دی

نــوم ئــې  ،وربانــدې اختــه كــي دي 
ندى ياد شوى چـې پـه حقيقـت كـې     

ـــ  ه ددې شـــاردانو تـــه  پـــه پـــه خول
تصور د وركولـو پـه معنـى  ده چـې     
ــى     ــرري شـ ــل او ضـ ــد عمـ ــراب بـ شـ
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 .ندى
ا تبدیل یوا زې هغه  دي چې د اول صـنف پـه کتـاب کـې راول شـوي      د

او هغــه چــې پــه لــوو کتــابونو کــې راول شــوي دي تــر دغــو یــرې    . دي
  .خطرناکې او ورانوونکې دي

د افغانستان لپاره د هندوستان تعليمي او 
  يتونهكلتوري فعال

 

يوه بل خطرناك پالن چې دامريكا او هندوسـتان لخـوا پـه مشـترك ول     
پرمخ بيول كيي هغه هم د تعليم او د كلتور په ر كې دتطبيق په حاـل  

   :كې دى، او هغه دا چې
امريكا فكر كوي چې هندوستان ئـې پـه سـيمه كـې د پاكسـتان پـه پرتلـه        

مله پاكستان تـه  ديـو   ه استراتيژيك ملرى كيداى شي، او له همدې ا
خـــو هندوســـتان  تـــه  ديـــو باثباتـــه   ،مؤقـــت او شـــكمن اجيـــر پـــه ســـتره
پـه  همـدې بنـا امريكـا غـواي پـه       . استراتيژيك ملري په ستره ـوري 

افغانســتان كــې د پاكســتان پــه نســبت دهندوســتان اثــر او رســوخ زيــات  
 كه چـې امريكـا د طالبـانو پديـده د پاكسـتان د ددينـي مدارسـو        .كي

نو بايد په مقابل كـې ئـې پـه افغانسـتان كـې د هندوسـتان        .زينده بولي
لخوا ه ير خلك وروزل شي، او بيا په دولتـي پوسـتونو، او خصوصـي    
ســكتور كــې ــاى پرــاى كــاى شــي، تــر ــو پــه داخــل كــې د طالــب د     

لــه همــدې املــه هندوســتان افغــاني محصــلينو تــه . پديــدې مقابلــه وشــي
و پوهنتونونــو غيــه خالصــه كــې، او هــر كاــل      دخپلــو تعليمــي ادارو ا 

ــالي        ــې دعـــ ــتان كـــ ــه هندوســـ ــلين پـــ ــاني محصـــ ــه افغـــ ــا زر تنـــ تقريبـــ
ــاني        ــه د افغـ ــورې هلتـ ــه پـ ــر اوسـ ــې تـ ــي، چـ ــل كيـ ــيالتولپاره منـ تحصـ
محصلينو شميره د رسمي احصائيو پر بنس پنو زرو تنو ته رسـيدلې  

ــه همدغــه تناســب هــر كاــل نــوره هــم لــويي،     .ده چــې  او دغــه شــميره پ
دوخت په تيريـدلو بـه دغـه شـميره لسـونو زرو تـه رسـيي، او د دولـت         

  . يوه زياته برخه ادارې به بيا دهمدغو خلكو لخوا اداره كيي
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ــتان كـــې د هنـــدي ژبـــې  او كلتـــور     ــا پـــه افغانسـ ددې تـــر نـــ امريكـ
او هغـه   .دخوريدو لپاره  هم ه اساسي او پراخـه زمينـه   برابـره كـې ده    

كې دامريكا د ملرو لخوا د لسونو تلـويزوني چينلونـو   په افغانستان 
او په هغو كې په زياته پيمانه د هندي كلتور او ژبـې د مـوادو    ،پرانستل

   .خپرول دي
همــدا اوس تقريبــا د افغانســتان نيمــائي خلكــو  خصوصــا وانــانو او       
پيغلو د تلويزوني پرورامونـو او هنـدي فلمونـو لـه الرې هنـدي ژبـه  زده       

   .كې ده
سياست، او دولتي ادارو كې په هند كې روزل شوي خلـك، او   ،په تعليم

په ولسي سطحه دهندي فرهن خپريدا افغانستان كې د هند دهر ول 
او اكـل كيـي چـې امريكايـان بـه       .فعاليت لپاره پراخه زمينه  برابـروي 

كـه  . دخپلې ماتې په صورت كې خپل خالفت هندوستان تـه ورسـپاري  
پــه سياســي لحــاظ پــه افغانســتان كــې دلچســپي، او پــه  چــې هندوســتان

او هـم پـه سـيمه كـې     . فرهني، او اقتصادي لحاظ ددې كار وتيا لـري 
له چين او پاكستان سره د اختالف له امله  له امريكا سـره اسـتراتيژيكه   

   .دوستي لري
دا ــول ددې عامــل رــي چــې هندوســتان پــه افغانســتان كــې تعليمــي    

كولو  )بې دينه(و د افغانستان د تعيلم په سيكولريزه فعاليتونه ولري، ا
تـر ـو پـه سـيمې كـې دهغـه اسـالم پـه          ،كې له امريكا سره الس يـو كـي  

 Civil ئـې د   RAND Corporation رواجېـدلو كـې مرسـته وكـي چـې      
democratic Islam په حيث خوبونه ويني.   

 

 مهم وانديزونه او توصيې
 

يمه او افغانسـتان كـې جهـادي قيـادتونو     اوس نو خبره راجع كيي په سـ 
فرهنـي، فكـري    ،ته چې نه د جې او مقاومت ترنـ پـه علمـي   

او سياسي رونو كې هـم د دـمن د توطيـو مقابلـه وكـي، او پـه دغـو        
چـې   .ولو رونو كې د اسالمي بديلونو د لرلو عملي هې شروع كي



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٣٣ 

او د پالنونو دجوولو دا كار هم په هماغه اندازه كوششونو، مصاريفو، 
لپاره د مسلحې مبارزې په صف او منسوبينو كـې دشخصـيتونو روزلـو    

   .ته ضرورت لري
له غرب او دهغه له ملرو سره پـه دې سـيمه كـې كشـمكش اود تـاريخ      
لري، او په راتلونكي كې به هم په مختلفو شكلونو تـر يـره وختـه  دغـه     

   .جه روانه وي
ف پــه ــان كــې د مبــارزې د دوام وتيــا   لپــاره چــې جهــادي صــ  نــو ددې

   .پيداكي، بايد الندې كارونو ته جدي توجه وكي
  

مجاهدينو سياسي او فكري  د  -لوم توصيه
   روزنه

ــې    ــدينو د سياســي او فكــري روزن ــه د سايســو او    ،د مجاه او د غــرب ل
توطيو خه دهغوئ دخبرولو په منظور دې يو كتاب وليكل شي چې پـه  

اهــداف،  ،وو مــوادو ترنــ پكــې دجهــاد كــنالرېهغــه كــې ديادوشــ
دخپـــل ملـــت دخصوصـــياتو پيژنـــدل، د ســـيمې دهيوادونـــو او اونـــيو 

نســتان پــه اه ئــې لــري هــم  هيــوادو هغــه ارادې او فعاليتونــه چــې د افغا 
دغه كتاب بايد په پوره دقت سره اوند موضـوعات    .وي توضيح شوې

 )سـايز (ب بايد په جيبـي كچـه   كتا .مجاهدينو ته په ساده ژبه تقديم كي
د قيادت لخـوا پـر    ديوه فكري نصاب په حيث  او لوستل ئې ،چاپ شي

تر و مجاهدين د پوره سياسي بصيرت . مجاهدينو الزمي ورول شي
او ددـمن د تبليغـاتو    .په را كې خپله جهادي مبارزه په واندې بـوي 

   .كار  نه شي
 

  هاوىدفكري جې په اه پو -دوهمه توصيه
د افغانســـتان پـــه مشـــهورو ژبـــو كـــې  دې  د غـــرب د فكـــري او روانـــي   

جې په اه چې د پوې جې ترن په بـيال بيلـو شـكلونو     )روحي(



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٣٤ 

روانـــه ده كتـــاب يـــا كتابونـــه وليكـــل شـــي، او د قيـــادت لـــه لـــوري دې 
او هــم لــه غــرب ســره د فكــري مجاهــدين دهغــو پــه لوســتلو مكلــف شــي  

كـې پـه     M.P.3يناوې، بيانيي، او حقايق پـه  و ،جي په هكله درسونه
صــوتى شــكل ترتيــب كــل شــي او د مجاهــدينو پــه مــن كــې دي خپــاره    
شي، تر و هغوئ په ه ول د دمن لـه پالنونـو خبـر شـي او د مقـابلي      

  .لپاره يې په ان كې وتيا پيدا كي
  

دمدارسو په نصاب كې دالندې  -دريمه توصيه 
  مضامينو داخلول

ــره درجــه        د دينــي   ــه ه ــدې مضــامين  پ ــه نصــاب كــې دې الن مدارســو پ
  :كې اضافه كاى شي )صنف(
    :سيرة النبي )الف(

دشخصــي،  ســيرة النبــي هغــه مبــارك علــم دى چــې داســالم د پيغمبــر  
قــي، او تعبــدي اخال ،تشــريعي ،پــوي، تربيــوي ،اجتمــاعي،  سياســي

انه كـوي  او هغه مـنهج روـ   .نقشه واندي كوي ژوند عملي او تطبيقي 
نالوســتو، نــامنظمو، غيــر    لــه  نــه د جزيــرة العــرب   چــې پيغمبــر  

سياسي، نادارو، او شاو شلو اوسيدونكو خـه د ـولې نـ لپـاره د     
   .انسانيت، قيادت، علم او تمدن استاذان جو كل

نصاب كې مناسـب ـاى    ه دغه مبارك علم ته زمون په دينيله بده مرغ
 شوى هـم دى  نـو   او كه ورك. شوىندى ورك       د  عمـر پـه داسـې مرحلـه

كې لوستل كيي چې طالب ال دعقل او ادراك د پوخوالي مرحلـي تـه نـه    
وي رسيدلى چې له دغـه علـم خـه دـان لپـاره دژونـد يـوه نقشـه جـوه          

دمثاـل  . په لوو درجو كـې تـدريس شـي    ې دغه علم بايد د زده ك .كي
   .يو كال دمخه  تدريس شي په ول د احاديثو په دوره او يا تر هغې
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    :په اسالم كې د سياسي نظام تصور )ب(
راهيسې لكه نه چې  په عملي ول سياسـي نظـام لـه     ې له يري مود

واقعــي مســلمانانو خــه اخســتل شــوى، او د ســيكولر عناصــرو پــه الس 
همدا ول ئې تصور او مضمون هم له دينـي او دنيـاوي    ،كې ورك شوي

له همدې املـه د يـرو ماليـانو    .ويستل شوى دى دواو نصابونو خه
او  علمــاؤ پــه ذهــن كــې هــم دا خبــره نــه ده پرتــه چــې دنيــاوي او سياســي    
قيــادت هــم د معنــوي او روحــاني قيــادت ترنــ د علمــاؤ او دينــدارو   

. دى ــودل شــوى )صــالحينو(ه قــران كــې د دغــه حــق پــ  .خلكــو حــق دى
او هـم د دولـت     ،امامـان ول او راشدين خلفاء هـم دمسـجد     رسول اهللا 

هغوئ عمالً امت ته  دا ورـودلې وه چـې   . مشران، او د پو سرلكران
   .قيادت دواه د صالحينو حق دى  ديني او سياسي

وروســته  بيــا دنــامطلوبو شــرايطو او حــاالتو لــه املــه د دينــي اوسياســي   
ه قيادت تر من بيلتون راغى،  او په دغه ر كې د اسالم له منهج خـ 

چـې   دغه  انحراف به هغه وخت كې لـه منـه ـې   . انحراف رامنته شو
. شي چـې سياسـي قيـادت د دوئ حـق دى     ته بيا وروپوهولى )صالحينو(

او د دې حــق د ترالســه كولــو لپــاره بايــد مبــارزه وكــي، تــر ــو ئــې د         
  . عناصرو له السه بيرته راوباسي) سيكولر(مفسدو 

  :لو پيژندلدمعاصرو انواعو او اشكا دكفر )ج(

د معاصـر كفــر د اشــكالو او انواعونــه پيژنـدل   پــه بــې علمــه مســلمانانو   
. ويخلـك د معاصـر كفـر پـه لومـو كـې پـر يـ         كې ددې علـت رـي چـې   

كه د قـرآن طريقـې او    .دغي موضوع ته قرآن كريم  هم پوره توجه كې ده
مــنهج تــه وكتــل شــي نــو وبــه وينــو چــې كــه قــرآن كــريم لــه يــوى خــوا             

نو ته  ايمان او دهغه تقاضاوې معرفـي كـوي لـه بـل لـوري ورتـه       مسلمانا
كفر، د كفر انواع او اشكال، او له هغه خه د ان سـاتلو طريقـې، او د   

  . كفر مفاسد هم معرفي كوي
اشـكال  انـوع  او   قرآن دخپل نزول په زمانه كې دهغې زمانې د كفر ـول  

ينو كفــر، د دنصــاراؤ كفــر، د صــابئ  ،د يهــود و كفــر  .معرفــي كــي دي 
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مشركانو كفر، د حاكميت كفر، د عبادت كفر، د اسـتعانت كفـر، دنـذر    
كفر، د محبت كفر، دموالت كفر، دنفاق كفر، او  نور بيال بيل ولـو نـه   

   .ئې ه په تفصيل سره د مثالونو په بيانولو ذكر كي دي
دزمانې  دكفر انواع معرفـي    دا چې د رسول اهللا  ې قرآن كريم نه يواز

بلكه  د پخوانيو امتونو لكه د نوح عليه السالم د امـت كفـر،    ،ي ديك
ــر، دهــود، صــالح      ــراهيم عليــه الســالم  دامــت كف  ،شــعيب، لــوط  ،د اب

موسى  او نورو پيغمبرانو علـيهم السـالم د قومونـو كفرونـه او د هغـوئ      
هـم ـه پـه تفصـيل سـره ددي لپـاره  معرفـي كـي چـې          يـې   كفري داليـل  

   .هغوئ په سرنوشت اخته  نه شي او د ،وساتي مسلمانان ترې ان
پــه  همــدې ول د اســالم علمــاؤ پــه خپلــو خپلــو وختونــو كــې د كفــر او      

 ولونه او دهغوئ كفري او بيال بيل مراه     مراهانـه فلسـفې امـت تـه
، او ردونــه ئــې وربانــدې ليكلــي دي، چــې پــدې لــ كــې  واضــح كــې دي

ــدان ــوارج، مر   ،مرتـ ــان، خـ ــديقان، چنيزيـ ــه،   زنـ ــه، قدريـ ــه، جهميـ جئـ
روافــض، وجوديــه، حلوليــه، بابيــان، بهائيــان، ذكريــان، قاديانيــان، او  

  . نور راي
دكفر او مراه زاه اشكال ـه پـه تفصـيل سـره امـت تـه واضـح شـوي         
دي، خــو مشــكل اوس پــه دې كــې دى چــې د معاصــر كفــر ولونــه  او        

او  ،ديفلســفې چــې پــه نويــو نومــو نــو او قــالبونو كــې رارنــدې شــوې 
په وينا د يو اجتمـاعي ارتـداد لـه      )رح(امت ئې د ابوالحسن علي ندوي 

ــوا ســره مــخ كــى دى، پــه پــوره او واضــح شــكل د علمــاؤ لخــوا پــه     
   .تعليمي نصاب كې ندي معرفي شوي

ــزم،     ــاليزم، ليبراليـــ ــونيزم، كپيـــ ــه كمـــ ــه لكـــ ــر ولونـــ ــر كفـــ د معاصـــ
و لوباليزيشن، تـر  يموكراسي، مارنيزم، نشنليزم، وضعي قوانين، ا

ــو يــر خطرنــاك دي   ــو ســاده  كــه چــې پخواينــو ك . پخوانيــو كفرون فرون
ي بـه پـه تعبـدي او تصـوري سـاحه كـې محـدود        اشكال درلـودل، او يـواز  

.  انــواع د انســاني ژونــد ــول اخونــه نيــولي دي    خــو د اوســني  كفــر . ول
 سياست، نظام، عقايد، اخالق، اقتصاد، تمدن او هر ه په خپلـه غيـه  
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كفرونه خلك  ول  او تر دې هم خطرناكه خبره دا ده چې دغه.  كې نيسي
ــه رابـــولي    ــه صـــفت نـ ــر پـ ــه د كفـ ــه د ترقـــ. خپـــل ـــان تـ  ،تمـــدن ،بلكـ

عدالت، مساوات، او انسانيت په نامه ئې رابولي چې عـام   ،نيوالتوب
ددغو شعارونو او اصطالحاتو په حقيقي مـدلول  او معنـى بانـدې     خلك 

همدغــه وجــه ده چــې پــه مليونونــو مســلمانان كلــه ــان د او  .نــه پــوهيي
ليبراليــزم، ديموكراســ، او  ،كمــونيزم غيــې،  او كلــه هــم د مــارنيزم 

  . هيومنيزم، غيې ته ورغوروي، او بيا هم انونه  مسلمان بولي
پــدې هكلــه جهــادي او اســالمي حركتونــو تــه پــه كــار ده چــې د قــرآن پــه     

اشكال او انواع نوي مسلمان نسل تـه د   طريقه د دغې زمانې د كفر ول
او . كـي نورو بيال بيلو الرو معرفـي  له  تعليمي نصاب،  مطبوعاتو، او 

تر ـو د مسـلمانانو اوسـني      .ردلو لپاره  پراخې ليكنې وشيهم ئې   د  
او كــه . او راتلــونكي نســلونه د معاصــر كفــر لــه خطــر خــه وســاتل شــي  

خو دوي به ال په  ،ن كې كافر ويداسې ونشي نو ير خلك به په مسلما
   .ان هم خبر نه وي چې كافر شوي دي

 

   د جناياتو بربنول غربد   -لورمه توصيه
د اسالمي حركتونو او مجاهدينو له لـوري دې پـه خپلـو نصـابونو كـې د      

اقتصادي، اخالقي، جنـايتونو او   ،غرب له سياسي، استعماري، پوي
ــو دغربيــانو هغــه جنايــات چــې د  ظلمونــو پــرده پورتــه كــاى شــي، تــر   

اسالمي هيوادونو د استعمارولو او په مسلمانانو د خپلې مستقيمې او 
هغــه ــول جنايــات  .غيــر مســتقيمې واكمنــ پــه وخــت كــې ئــې كــي دي

بايـــد بربنــــ كــــاى شــــي چــــې انريزانــــو پــــه آســــيا، او فرانســــويانو،  
ي افريقـا،  اياليايانو، او هسپانويانو، په خپل خپل وخت كې په اسـالم 

روسانو په منن اسيا، او امريكا يانو په وله دنيا كـې پـه مسـلمانانو    
   .ترسره كي دي

همدا ول بايد هغه پالنونـه هـم بربنـ شـي چـې رنـه  امريكـا غـواي         
مننــ آســيا، او نــورو اســالمي هيوادونــو زيرمــې او طبيعــي    ،دخلــيج
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الره كـــې د مـــوارد تـــر خپـــل كنـــرول النـــدې راولـــي، كـــه ـــه هـــم پـــدې    
د غــرب  .ميليونونــو انســانانو دوينــو بهولــو تــه  ضــرورت هــم پــي شــي  

ح شـي چـې نـه امريكـا او     بايـد دا هـم تشـري    كـې   دجناياتو پـه سلسـله  
هودو له شرخه ان خـالص كـ، او پـه فلسـطين كـې ئـې د يـو        اروپا د ي

    .د مسلمانانو په اوو سپاره كل يهودي دولت په جوولو هغوئ
ــه سلســله كــې بايــد د ملــرو ملتونــو د ادارې، او د    دغــرب دجنا يــاتو پ

امنيــت د شــورى هغــه ــول جنايــات راوســپل شــي چــې پــه تيــرو شــپيتو    
كشمير، قبـرص، او نـورو اسـالمي هيوادونـو      ،كلونو كې ئې د فلسطين

   .په هكله د منفي مواقفو په لرلو سره تر سره كي دي
ره مسـلمانانو تـه د غـرب د    ددغو ولو جناياتو په يلـو او  راسـپلو سـ   

ه ورـــكاره يـــر مســـاوات، يموكراســـ، او تمـــدن حقيقـــيعـــدالت، 
پـوهيي چـې غربيـان د دوئ دوسـتان دي او      او مسـلمانان پـدې    ،كيي

 ه لـــــوري يـــــزاين شـــــوىاوهـــــم دا چـــــې د امريكـــــا لـــــ ؟كـــــه دـــــمنان
  

Islam democratic Civil )يموكراتيك اسالم متمدن ( اسـالم   حقيقـي
   د كفر يو بل مال دي چې د اسالم په نامه ئې معرفي كوي؟ دى او كه 

پدې ل كې بايد د زرونو هغو غربي غير دولتي موسساتو جنايات هـم  
بربن كاى شي چې د جاسوس، مالي  اختالسونو، اخالقي فجايعو د 
خورولو، او په مسلمانه ن كې د لويدلي غربي فرهن د نشـرولو، او  

ؤسسـې پـه   دغـه م . په شكل كې يې تر سره كـوي  مسيحيت  ته  د دعوت
لـــكر دى چـــې د وســـلې لـــه   مجمـــوعي شـــكل د غـــرب يـــو نـــا پـــوي  

لو په نيت په اسالمي هيوادونوكې تر استعمال پرته د اسالمي ن د نيو
  .كار كوي و عنوانوالندېبيال بيل

 

دجهاد تر ن دعوت ته هم  -پنمه توصيه
  پاملرنه

حركت هغې ته يره توجه نده كـې هغـه د    يوه مهمه وظيفه چې جهادي 
مسلح جهاد تر ن د ريتني اسالم په لور دخلكو مخلصـانه دعـوت   
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مجاهدين بايد په افغانستان كـې پـه كليـو، ولسـواليو، او قومونـو      . دى
كــې دكفــر پــه خــالف د جنــ تــر نــ د عــوتي كارونــه لكــه  عمــومي    

ــ ــې درسـ ــات او غونـ ــاوې، اجتماعـ ــيم ونه، وينـ ــوي سـ ينارونه، د ، تربيـ
پروجر پـه وسـيله د كليوالـو عـامو خلكـو لپـاره د جهـادي او اسـالمي         

د وانـانو او د مكتبونــو او مدرســو د هلكـانو تــر مــن    ،فلمونـو نمــايش 
علمي او د قـرآن د ينـې سـورتونو او يـو خـاص شـمير احـاديثو د حفـظ         
مسابقې، ادبـي غونـې، او دكليـو د وانـانو تـر مـن مناسـب سـپورتي         

ي ،رامونهپرواسـالمي     . هم تر سره ك په هره اندازه چې دخلكـو تـر مـن
مينـه   نـدازه پـه خلكـو كـې دجهـاد او مبـارزې      دعوت خپريي په هماغه ا

ددغـه ول دعـوتي    .او د دمن دتبليغاتو تاثير له منه ـي . پيداكيي
وانـان پـه   مجاهـد  پرورامونو د اجراء لپاره بايـد پـه جهـادي صـف كـې      

او پــه .  تربيــوي، او دعــوتي، اســتعدادونو وروزل شــي  خاصــو تعليمــي،
چـارو يـوه  يـوه كميـه جـوه       جبهه كې بايـد د فرهنـي او دعـوتي      هره

شي چې د بيال بيلو ذوقونو او استعدادونو وانان مجاهدين  او محلي 
   .علماء وركې غيتوب ولري او فعاليت وكي

د  F.M دي بايد د په هغو سيمو كې چې د مجاهدينو تر تسلط الندې 
توجه وشي چې د دعوت پيغام په  فعالولو تهرايوانو  وو سيارووو 

كو دې وشي چې . كورنيو، او و ته هم ورسيي پراخه پيمانه
اسالمي  مطبوعات په كافي اندازه خلكو ته ورسول شي، او په هغو كې 
دې په هغو موضوعاتو په خاص ول تركيز وشي چې د اسالم  او 

لمانانو په اه دغرب خطرناك پالنونه  يي، او عواقب ئې مس
نو پدې ول به مو د جهاد  ترن  د مسلمانو د  .مسلمانانو ته بيانوي

 لپاره مؤثر دعوت هم په كار اچولى ايمان او اخالقو دخوندي ساتلو
او مسلمانانو ته به مو دا   .وي ، او د دمن پالن به مو شن كىوي

اسالم يو دين  له لوري راليل شوى وي چې د اهللا  خبره واضح كې
يو بل  Civil democratic Islam دى، او د امريكا لخوا يزاين شوى 

كفري دين دى چې غواي  دحقيقي اسالم پر اى ئې په مسلمانانو كې 



 امـريكـايي اسـالم                             فکري پوهنه

 
٢٤٠ 

خپور كي او دهغه په وسيله مسلمانان د غرب د استعماري سياستونو 

m   v      u  t . ې خه منحرف كيپه خالف له جهاد او مبارز
  _    ~    }     |  {  z  y    x  wl ٨: الصف  

پـه خولـو خپلـو     )شريعت(غواي كافران چې مه كي را د اهللا (  :ترجمه
سره او اهللا پوره كوونكى د را خپلې دى كـه ـه هـم دكـافرانو خوـۀ نـه       

    .)وي
 



 
٢٤١ 
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  ارتداد
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  فكري ارتدادمعاصر 
 

د غرب له لوري د معاصر ارتداد د خپرولو حركت پـه اسـالمي نـ كـې     
 .د اسالم او مسـلمانانو پـر خـالف د تـاريخ تـر ولـو خطرنـاك حركـت دى        

دغه حركت د تيرې يـونيمې پيـ پـه اودو كـې لـه بـيال بيلـو الرو او پـه         
ان وسـائلو پـه ميليونونـه مسـلم    , او فرهنـي , سياسـي , بيال بيلـو فكـري  

او د غربـي الحـادي نظريـاتو پـه منلـو       ،وانان له اسالم خه پـردي كـل  
خو د تأسف و  ،ئې د كاره كفر تر بيرغ الندې د اسالم پرخالف ودرول

خبــــره دا ده چــــې نــــه دغــــه دغــــرب د افكــــارو او نظريــــاتو منــــونكي د  
مسلمانانو زامن دا مني چـې دوئ عمـالً پـه يـو صـريح ارتـداد كـې اختـه         

 ،د كمـــونيزم پـــه شـــكل او كلـــه هـــم د غربـــي ليبراليـــزم      دي چـــې كلـــه  
يموكراس،    او . او د اهللا د دين د حاكميت د نه منلو پـه شـكل كـې دي

ــام          ــاتي برخــي دينــي علمــاؤ پ ــوې زي ــه د اســالم دي ــداد ت ــه هــم دغــه ارت ن
او علت ئې كيدي شي داوي چې له يوې خوا دغه ارتداد  ،وراوتى دى

كــې دى چــې د كفــر حقيقــت ئــې پــه   پــه داســې پوــلو او پيچلــو اشــكالو 
او له بلې خوا زمـون د دينـي مدارسـو او نصـابونو پـه       ،آسانه نه كاري

ــيالوژيو او    ،محتــوى كــې د فكــري، عقيــدوي   او د معاصــرو كفــري اي
نـو طبيعـي ده چـې يـوه      ،نظرياتو موضوعاتو هي اى ندى ورك شـوى 

د د حركـت لـه   زياته برخه د دغو ديني نصابونو فارغـان د معاصـر ارتـدا   
تأثير او خطرونو خه بې خبـره او يـا لـ تـر لـه د هغـو پـه اه بـې تفاوتـه          

  .پاتې شي
    ه سـواندي   ،خو د اهللا شكر دى چې په امت كـې داسـې سـترې هسـتز

علماء، او زمانې په فكري او سياسي نبض خبـر او پـوه عالمـان هـم شـته      
ارتـداد لـه    امـت ئـې د معاصـر    ،چې دغو مسائلو ته ئـې پـوره توجـه كـې    

ې ولې اسـالمي نـ   ئحقيقت او اشكالو خه خبر كى، او پدې هكله 
  .ته د خطر زنونه وهلي دي
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ــم      ــو ه ــاؤ خــه ي ــه دغــو علم ــي الحســنى    (ل ــه ســيد ابوالحســن عل عالم
د هندوستان د شلمې پي سـتر عـالم، سـترور شخصـيت، د      )الندوي

    .ن په ولو جريانونو او تحوالتو خبير انسان ؤ
 

  پيژندلوي) رح(د عّالمه ندوي 
 

مـيالدي کاـل د    ۱۹۱۴عالمه سيد ابوالحسن علي الحسني الندوي پـه  
 )تكيـه كـالن  (د سيمې د  )رائې بريلي(هندوستان د اترپرديش د واليت د 

په كـور كـې دنيـا تـه      )عالمه سيد عبدالحى الحسني(دكلي د ستر عالم 
د علمـاؤ د تـذكرو او    پالرئې د هندوستان د اتـو پييـو   .سترې وغولې

اإلعالم بمن فـي تـاريخ الهنـد مـن     (سوانحو په هكله په اتو جلدونو كې د 
چـې د نـي د كتابخـانو لـه مهمـو       ،په نوم يو لوى كتـاب وليكـه   )األعالم

  .كتابو خه ل كيي
تــر ــوارلس كلنــى پــورې مــروج علــوم       رحمــة اهللا عليــه  عالمــه نــدوي 

او پـه پنــه   ،ژبــې ئـې زده كــى او انليسـي   ،عربــي ،فارسـي  ،ولوسـتل 
د ندوة العلمـاء لـه دارالعلـوم خـه     ميالدي  ۱۹۲۹ې په ئلس كلن كې 

رحمـة اهللا   )ْاحمد علي الهوري(د حديثو دوره وكه وروسته ئې له عالمه 
خه په الهور كې د تفسير علم حاصل ك او هـم ئـې د ديوبنـد پـه      ،عليه

خــه د  رحمــة اهللا عليــه )حســين ْاحمــد مــدني(دارالعلــوم كــې لــه عالمــه 
  .حديثو او تفسير زده كه وكه

ــه    ــر   )م۱۹۶۱(عالمــه ل ــدوة    )م)۱۹۹۹خــه ت ــورې د ن ــر وفــات پ د ده ت
د اسالمي فكر او د اسالمي ن د مهمـو   ،العلماء د دارالعلوم رئيس ؤ

موضوعاتو په اه ئې تر اتيا ؤ يـر كتابونـه او پـه سـلونو مقـالې چـاپ       
   .شوى دي

او د  ،د عربــي او اســالمي نــ يــر مجلوتــه ليكنــې كــي عالمــه نــدوي
نـ د لويـو علمـي مراكـزو او ولنـو رئــيس او يـا غـ پـاتې شـوى چــې          

  :ينې ئې په الندې ول ياد وو
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  )هند(د ندوة العلماء د نيوאل دارالعلوم رئيس  .١
  )رياض(د اسالمي ادبياتو د نيوالې رابطې رئيس  .٢
  )انلستان( ،كز رئيسد اكسفور د اسالمي ينو د مر .٣
د ول هند د مسلمانانو د شخصي احوالـو د قـانون د هيئـت رئـيس      .٤

  )هند(
   )هند(د اتراپرديش د واليت د اسالمي تعليماتو د هيئت رئيس  .٥
   )مكة المكرمة(العالم اإلسالمي د تْاسيسي مجلس غى  رابطةد  .٦
   )قاهره(د اسالمي د عوت د نيوאل مجلس د تْاسيسي هيئت غى  .٧
   )د مشق(عربي ژبې او قواميسو د ولنې غى د  .٨
  )قاهره(د عربي ژبې او قواميسو د ولنې غى  .٩

   )اردن(د عربي ژبې او قواميسو د ولنې غى  .١٠
   )اردن(د اسالمي تمدن د ينو د شاهي ولنې غى  .١١
  )مراكش(د ن د اسالمي پوهنتونونو د نيوالې رابطي غى  .١٢
پوهنتــون د مشــورتي بــور د مــدينې منــورې د نيوאــل اســالمي  .١٣

   )مدينه منوره(غى 
د اسالم آباد د نيوאل اسالمي پوهنتـون د مشـورتي بـور غـى      .١٤

   )اسالم آباد(
   )هند(د ديوبند د دارالعلوم  د مشورتي مجلس غى  .١٥

عالمه ندوي تر بل هر چا پدې ه پوهيده چې د غرب معاصره فكري او 
ــه الحــاد واله ده   ــه    او هــر  ،اخالقــي فلســفه پ ــه زه او پ ــې چــې ل ــوك ئ

نـو كـه ئـې     ،قناعت او پوهې سره منې هغه پدغه كار سره مرتـد كيـي  
خپله دغه تاريخى او علمي مقاله چې د دغه تريخ حقيقـت وضـاحت ئـې    

مجلـې تـه    )المسلمون(وركې كى په لسونو كلونو مخكې د مصر د 
وال ْابابكر ردة (د مقالې نوم په عربي كې  ،د افتتاحيې په ول ليكلى وه

  .دى )لها
دا چې د عالمه په دغه مقاله كې د داسې واقعيتونو په هكله په زغـرده   

علمي او شرعي موقف بيان شوى چـې زمـون ولنـه هـم لـه يـرې مـودې        
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او د امريكايانو له يرغل وروسته خـو د همـدغو نظريـاتو     ،ورسره مخ ده
ــې       ــه ل ــه اساســي وظيف ــول حكومــت خپل ــه مســلمان ملــت تحميل او  ،پ

نو ضـروري وه چـې دغـه     ،دهمدې لپاره امريكايانو قدرت ورته سپارلى
موضوع دې د يو داسې چا په قلم افغانې مسـلمانې او مجاهـدې ـولنې    

 ،حكمـت  ،جهانردي ،انصاف ،تقوى ،رسوخ ،ته واندې شي چې علم
او تجارب ئې د ن ولو مسلمانانو تـه پرتـه لـه کـومې منـازعې د منلـو       

مجلــي دغــه مقالــه پرتــه لــه كــوم كمــي او زيــاتي    )       ( نــو كــه د ،دي
او دادى ستاســو درنــو لوســتونكو پــه خــدمت كــې ئــې   .پــتو تــه واولــه

هيله ده چې پدې كـار سـره مـو د معاصـر ارتـداد پـه هكلـه         .واندې كوو
  .خپل مجاهد ملت د هغه له خطر خه خبر كى وي

 

د معاصر ارتداد په هكله د عالمه ندوي د 
  بشپ پتو متن ېمقال ېرمشهو

  )خو ابوبکر نشته, بيا ارتداد دی(
  )عّالمه أبو الحسن علي الحسني الندوي(

                                                 

چې تـر ولـو ـکاره او     ،اسالمي تاریخ د ارتداد یرې پیې لیدلې دي
سـته د عربـي   زوروره ئې د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تـر وفـات ورو  

دا هغــه لــوى پــاون وو چــې ابــوبكر صــديق    ،قبــايلو د ارتــداد پيــه وه 
او بـل   .رضي اهللا عنه په خپل بې ساري عزم او ايمان تر خاورو الندې ك

هغه د اجباري نصراني كولـو حركـت ؤ چـې د مسـلمانانو تـر شـل كيـدو        
وروسته د هسپانيا د مسلمانانو په هغو سيمو كې خپـور شـوي ؤ چـې د    

او د مسـيحي ماليـانو او    ،مسيحي دولتونو تر تسلط النـدې راغلـې وې  
ينــى نــورې  ،دهغــوئ د تبليغــي لــو فعاليــت وركــې زور اخيســتى ؤ 

پيې هم د هندوستان په اى اى كې پيې شـوې وې چـې ينـې كـم     
 )آريائيت(او يا  ،)برهميت(عقل او ضعيف النفسه مسلمانان له اسالمه 
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پـه حقيقـت كـې د     .غـه پيـې يـرې نـادرې وې    خـو د  ،ته مرتـد شـوي وو  
پرتـه لـه هغـو پيـو      ،اسالم په تاريخ كې عمومي ارتـداد نـه ليـدل كيـي    

هغه هم په هغـه صـورت كـې     ،هسپانيا كې وليدل شوې ېچې په غمپل
كـــه ئـــې ارتـــداد وـــو، او دا هغـــه حقيقـــت دى چـــې د اديـــانو مـــؤرخين 

  .ورباندې اعتراف كوي
ــ يـــوه دا چـــې  :ه دوه انتيـــاوې درلـــودېد ارتـــداد دغـــه ول پيـــو بـ

او بلــه د  .مســلمانانو بــه لــه مرتــد شــوو خلكــو خــه ســخته كركــه كولــه   
هر وك به چې مرتد شـو د   .مرتدينو له اسالمي ولنې خه جال والى ؤ

او لـه هغـې اسـالمي ـولنې بـه جـال ـل         ،مسلمانانو به يـر بـد ايشـيده   
د سـره سـم بـه د مرتـد او د     لـه ارتـدا   .چې دى بـه وركـې اوسـيده    ،كيده

ارتداد به  .هغه د خپلوخپلوانو تر من ولې ايكې او خپلو پرې شوې
او لــه يــوه ژونــده بــل ژونــد تــه ليديــدل ــل  ،لــه يــوې ــولنې بلــې ــولنې

نـه   ،كورن به ورسره پريكون كاوه، اوله انه به ئـې ليـرې كـاوه     .كيدل
او نـه بـه دده    ،و لور وركولـه او نه به چا خور ا ،به چا خيي ورسره كوله

  .او دده د كورن ترمن د ميراث معامله وه
او د اديانو تر من د  ،د ارتداد حركتونو به په مسلمانانو كې د مقاومت

د مسـلمانانو پـه هـره سـيمه كـې چـې د ارتـداد         .مقارنې روحيه را پاروله
د او ليكـواالن د ارتـداد    ،دعـوتر  ،پيې رامنتـه شـوي هلتـه عالمـان    

 ،ردولو او د هغه د اسبابو د لولو او راسـپلو لپـاره را پورتـه شـوي دي    
ددغـه   .او د اسالم ـيې او انتيـاوې ئـې خلكـو تـه بيـان كـې دي       

 ولنو كې هم د نارضـايت ه به په مسلمانوو په اول پي،  او  ،غنـدنې
خلـك بـه ئـې كـرارې ناسـتې تـه نـه         ،ناكرار زورورې پې خـورې شـوې  

د خواصو او د ديني غيرت د لرونكو خلكو تر ن به عوام  ،پريودل
دغــه بــه د ارتــداد د پيــو     .خلــك هــم همــدغو خبــرو مشــغول كــي وو     

او په ژوند بـه ئـې ـه     ،كه ه هم چې يرې لې به پييدلې .وضعيت ؤ
  .اثر هم نه كار يده
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خو پدې وروستيو كې اسالمي ن له يو داسي ارتداد سره مخ شوه چې 
او پـه خپــل   ،اسـالمي نــ ئـې لــه يـوه ســره تـر بـل ســره ولـه نيــولې       ولـه 
عموميــت او ژوروالــي كــې تــر پخوانيــو ولــو ارتــدادونو مخكــې     ،قــوت

د مســلمانانو  .يــو ــاى هــم ورخــه خونــدي نــدى پــاتې شــوى. شــوى دى
دا هغه  .يرې لې كورن ائى له دغه ارتداد خه محفوظى پاتې وي

ف د اروپا د سياسـي او فرهنـي اسـتعمار    ارتداد دى چې د شرق په خال
دغــه ارتــداد پــه اســالمي نــ او اســالمي  .پــه نتيجــه كــې را منتــه شــو

تــاريخ كــې د رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــه وختــه را نيــولي تــر دې 
  .وخته تر ولو لوى ارتداد دي

د اسالم په عـرف، او د شـريعت پـه اصـطالح كـې ـه شـي تـه ويـل          ارتداد
  ؟كيي
داد د يوه دين او عقيدې په بل دين او عقيـدې بـدلولو، او يالـه هغـه     ارت

پـه   ،ه خه انكار ته ويل كيي چې رسول صلى اهللا عليه وسـلم راوي 
او د هغه ثبوت په ضروري ول د اسالم لـه ديـن خـه     ،تواتر را رسيدلي

  .ل كيي
چـې   مرتد به پدې مرتد ـل كيـده   ؟مرتد به پخوا په ه مرتد ل كيده

اسـالم   ،د محمد صلى اهللا عليه وسلم  له رسالت خه به ئې انكار كاوه
 ،بـه ئـې مانـه    )برهميـت (يـا   ،)يهوديـت (، )مسيحيت(او  ،به ئې پريوده

او  ،وحیـې  ،او لـه رسـالتونو   ،او يا به په دين كې د الحاد مرتكـب كيـده  
و دغه ول کارونو تـه بـه پخوانیـو خلکـو ا     .آخرت خه به ئې انکار کاوه

هغه به يا كليسـا تـه دا    ،او هر وك به چې مرتد شو ،ولنو ارتداد ويلو
پـدې   .او يا به ئې د كوم بل دين معبد او بتخـانې تـه مخـه كولـه     ،خليده

مسـلمانانو بـه هـم خپـل اميـد ور نـه        .كار سره به هغه ولو خلكو پيژانده
نه پاتې كيده .پريك د هغه ارتداد به اكثره پ.  

ــانو شــرق  ــه       اروپاي ــه ســره راول چــې د ديــن ل ــه ان ــه داســې نظريــات ل ت
اساساتو او هغه رب خه په انكار وال دي چې د ول عالم چلوونكى او 

د هغه عليم ذات له وجود خه په انكار وال دي چـې د ـول    .واكمن دى
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پيدا كول او حكم چلول  )ْاال له الخلق واْالمر( ،عالم چارې ئې په واك دي
  .دى يواې د هغه حق

او نبوتونـو خـه د انكـار پـر      ،وحې ،دغه فلسفې او نظريات له غيبياتو
له آسماني شريعتونو، روحاني، او اخالقي ارزـتونو  . بنس والې دي
  .خه انكار كوي

     ــالوژ ــې د بی ــانو دغــه فلســفې ینــې ئ ــه   ،نشــأت ،د اروپای ــا ل او ارتق
ینـې ئـې    ،ینې ئې په اخالقو پـورې اه لـري   .نظریاتو خه بحث کوي

او د ینې نورو موضوع ئې بیا اقتصـاد   ،د اروا پوهنې په محور رخي
  .او سیاست دې

او بنسـونو کـې یـو     ،هـدفونو  ،دغه فلسفې که ه هم چې په په شکلونو
خو ولې ئې په دا یوه نظریه کې سـره شـریکې دي    ،له بل سره توپير لري

د نـ او انسـان د   او  ،چې انسان او دنیا ته په خالص مادي نظـر ـوري  
  .چارو تحلیل د مادي علتونو پر اساس کوي

پــه رونــو کــې ئــې   ،دغــو فلســفو او نظریــاتو شــرقي ــولنې النــدې کــې  
او پــه تــاریخ کــې تــر اســالم وروســته د لــوی دیــن پــه حیــث را    ،وچلیــدلې

په اسالمي ولنه کې پـه پراخـه پیمانـه او پـه ژور ول ئـې د       .کاره شوې
د اسالمي نـ تـر    .نه تر خپل تسلط الندې راوستلخلکو زونه او عقلو

او هغـه ئـې داسـې ومنلـې      ،ولو ذکي او باسواده خلکو ورتـه مخـه وکـه   
 .لکه مسلمان چې اسالم، او مسیحي چې مسیحیت په وله معنـی منـې  

شـعارونو تـه    ،دغه خلک د خپلو دغو نظریاتو په الره کې قربان ورکوي
په خپلو تألیفـاتو او   ،ې عظمت وربیاو الروونکو ته ئ ،ئې سپلتیا

او نظریاتو  ،طریقو ،او د ولو هغو دینونو ،ادبیاتو کې ورته خلک رابلي
او ــول هغــه خلــک   ،د نظریــاتو مخــالف دي ئ ســپکاوی کــوي چــې د دو 

دغـه خلـک ـول     .نظریـات منـي  ئ سـره د دو ئ خپل وروه ې چې لـه دو 
او یو بالک دي ،یو امت ،سره یوه کورن.  

که ـه هـم چـې منـونکي      ؟دغه دین ه شی دیئ دا خبره چې د دواوس 
  .ئې هغه ته له دین ویلو خه انکار کوي
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او هغه خالق خه انکار دی چې  ،خبیر ،د دوئ دین د ول عالم له علیم
دیـن لـه بیـا    ئ د دو .هر ـه ئـې انـدازه کـي او بیـا ئـې الره ورـوولې ده       

ب، پیغمبـــــر ا و او عـــــذا ،ثـــــواب ،دوزخ  ،د جنـــــت ،حشـــــر ،ژونـــــد
او لــه دې خــه انکــار  ،شــرعي حــدودو ،اســماني شــریعتونو ،رســالتونو

دی چې اهللا تعالی په ولـو خلکـو د سـتر پيغمبـر محمـد صـلی اهللا علیـه        
او هدایت او سعادت ئې یواې د هغـه پـه    .وسلم اطاعت فرض کی دی

دیــن لــه دې خــه انکــار دی چــې ئ د دو .پیــرو کــې منحصــر کــی دی
غه ورسـتی او تلپـاتې رسـالت دی چـې د ولـو دنیـوي او اخـروي        اسالم ه

او د ژوند لپاره تر ولـو ـه او غـوره     ،سعادتونو تضمین او کفالت کوي
جالله له هغـه پرتـه بـل دیـن نـه       او دا هغه دین دی چې اهللا جّل  .نظام دی

 .او نه هم ن له هغـه پرتـه پـه بـل دیـن کـې سـعادت مونـدلی شـي          ،مني
له دې خه هم انکار دی چې دنیـا د انسـان لپـاره پیـدا      ددې خلکو دین

  .او انسان د اهللا لپاره پیدا شوی دی ،شوې ده
دا دهغې رو اندې طبقې دین دی چې په اسالمي نـ کـې ئـې د چـارو     

که ه هم چې دغه طبقه خلک په دغـه دیـن بانـدې     .واې په الس کې دي
ل ندي ینې ئې یقینـاً پـه   په ایمان او له هغه خه په دفاع کې ول یو و

خــو  ،او اســالم هــم د دیــن پــه حیــث منــي  ،هــم ایمــان لــريجــّل جاللــه اهللا 
ــې        ــن ئ ــرادو او مشــرانو دی ــرو اف ددغــی طبقــې د غالــب اکثریــت او د ی

  .مادیت، او د غرب هغه فلسفه ده چې په الحاد واله ده
دغه ول نظریات منل پرته لـه شـکه ارتـداد دی، چـې داسـالمي نـ لـه        

 ،ې کــورن، پوهنتونونــه  وه ســره تربــل ســره خپــور شــوی،او یــرې لــو یــ
داسـې یـوه کـورن     .یې الندې کـې دي   فاکولتې، مکتبونه، اومؤسسې 

نده پاتې چې په هغې کې ددغه دین کوم منـونکی، او یـا ورسـره محبـت     
پرتــه لــه هغــو چــې اهللا   ،لرونکــی، اویــا د هغــه درنــاوی کــوونکی نــه وي  

  . دي تعالی ورخه ساتلې
که دغه له خلک په خبرو راولې، اویـا ورسـره د بحـث او مناقشـې لپـاره      
یواې شی، نو وبه ورې چې یابه په اهللا ایمان نه لري، یـا بـه پـه آخـرت     
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او د  ،ایمان نه لري، یا به پیغمبر نه مني، یا به قرآن د یو معجـز تلپـاتې  
ولـو غـوره   کـې تـر   ئ پـه دو  ،ژوندانه د قانون د کتاب په حیث نـه ـوري  

او نه هغـو تـه    ،مون نه پدې مسایلو کې فکر کوو: ئې هغه دي چې وائې
  .په ه اهمیت قایل یو

دغه نظریات پرته له کوم شکه یو ارتـداد دی، خـو د مسـلمانانو پـام ئـې      
او دا . ذهـن مصـروف کــی دی  ئ انتـه نـدی را اولــی، او نـه ئـې دهغــو    

ومې کلیسـا او دبـل دیـن    که چې دغه مرتدین تر ارتداده وروسته نـه کـ  
او نه د خپـل ارتـداد، اولـه یـوه دیـن خـه بـل دیـن تـه د           ،معبد ته وري

نـه  . او نه ئې هم کورن دغه ارتداد ته متوجه کیـي . ورتللو اعالن کوي
بلکـه پـه خپلـه کـورن     . ورسره مقاطعه کوي، او نه ئې هم له انـه شـي  

او کلــه خــو . کــې ژونــد کــوي، او د کــورن ــول حقــوق ورتــه حاصــل دي  
 .داسې هم پییي چې په کورن باندې واک هم د همدغه مرتد چلیـي 
 ،همدارنه دده ارتداد ته نه ولنه متوجه کیي، نه حساب ورسره کـوي 

بلکـه پـه دائمـي ول پـه ولنـه      . نه ئې مالمتوي  او نه ئې لـه انـه بیلـوي   
کــې اوســیي، لــه حقوقــو ئــې اســتفاده کــوي، او کلــه خــو تســلط هــم           

  .رباندې دهمده ويو
او تــر ولــو لویــه  ،دغــه ول ارتــداد د اســالمي نــ تــر ولــو لویــه قضــیه

خو د چـا پـام نـه     ،ولنه الندې کوي ،ارتداد دی چې خوریي ،ستونزه ده
 .علماء او د دین پوهان ئې هم په هکله د خطـر چیغـي نـه وهـي     .ور اوي

لـي کـرم اهللا   ع(بـو الحسـن   أقضیه پیه شوه خو ((: مخکې به خلکو ویل
قضــیه پیــه ده خــو ابــوبکر   :خــو زه اوس وایــم) )ورتــه نشــته دی )وجهــه

  .ورته نشته
دغه داسې قضیه ده چې نه جن غواي، او نـه هـم د خلکـو د نظریـاتو     

نــه کــوم انقالبــي عمــل غــواي، او نــه ئــې هــم تــاوتریخوالي تــه  .را پــارول
هم ورتـه تـاوان   بلکه د زور استعمال او تاوتریخوالي نور  .ضرورت نشته

په اسـالم کـې نـه د مسـیحیت د تفتـیش       .پیوي او نوره ئې هم راپاروي
بلکـه دا داسـې یـوه     .او نـه هـم د دیـن لـه املـه د چـا پـل        ،محکمې شته
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او ینــې تــه  ،د مشــکالتو زغملــو ،صــبر ،حکمــت ،قضــیه ده چــې عــزم
  .ضرورت لري

   ؟دغه نوی دین ولې په اسالمي ن کې خپور شو
ې وکــولی شــول چــې مســلمانان پــه خپــل کــور کــې مغلــوب  دغــه نــوي ولــ

  ؟کي
او ولې ئې وکولی شول چې د خلکو په عقلونو او زونو دغه ول محکم 

   ؟تسلط قایم کي
او پراخـــې ینـــې تـــه  ،ددغـــو ولـــو پوـــتنو ـــواب دقیـــق او ژور فکـــر

  .  ضرورت لري
عقـل او   ،عقیـده  ،اسالمي ن په نولسمه مسیحي پی کې په دعـوت 

سـتوماني او زـت ورکـې ـکاره      ،لم کې له کمزور سره مخ شوهع
اسالم د لمـر   ،شو، پداسې حال کې چې اسالم زت او کمزوري نه مني

دا خـو   .او د لمـر پـه یـر ـوان دی     ،د لمر پـه یـر پخـوانی    ،په یر نوی
نـه ئـې علمـي انکشـاف      ،مسلمانان دي چې ستي او کمزور شـوی وو 

ــوداو نــه ئــې پــه فکــ ،وکــــه ابتکــار و نــه ئــې د عقــل  .ر او تولیــد کــې
او نه ئې هـم پـه ـکلي     ،او نه ئې په دعوت کې حماس ،پیاوتیا ووده

او پیغام په پراخه پیمانه خلکو  ،د هغه انتیاوې ،او مؤثر ول اسالم
  .ته واندې کای شو

او نـه ئـې    .نه ئې د امـت باسـواده او رو انـدي وانـان خپـل کـای شـول       
پداســې حاــل کــې چــې همدغــه   .عقــل او فکــر متــأثره کــای شــو ئ دهغــو

ئ هغـو  .ته د امید سترې وراووتېئ او همدو ،وانان د سبا امت وو
او  ،ته چا ددې قناعت دورکولو هه ونه که چې اسالم د انسانیت دیـن 

ــالت دی  ــاتې رسـ ــې     .تلپـ ــاب دی چـ ــاتې کتـ ــز او تلپـ ــه معجـ ــرآن هغـ او قـ
نه ئې د علومـو ذخیـری پـای     .خالصیيهیکله ئې نوي انکشافات نه 

  .او نه ئې واني زیي ،لري
نه چا دا قناعت ورک چې رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم پـه خپلـه یـوه        

او اسـالمي   ،او دهـرې زمـانې امـام دی    ،د هر نسل پيغمبر ،لویه معجزه
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شریعت تر ولو قوانینو غوره او په هره زمانه کې د ژوند د ولـو چـارو د   
او  ،اخـالق  ،عقیده ،او هم دا چې ایمان .حل او تنظیم صالحیت لريه 

معنــــوي ارزــــتونه د یــــو غــــوره تمــــدن او عزتمنــــې ــــولنې بنســــونه   
   .تشکیلوي

وانان پدې هم چا پوه نه کل چې له نوي تمدن سـره لـه وسـایلو او آالتـو     
ــته  ــره وروـــووله چـــې د پیغمبرانـــو    ،پرتـــه بـــل ـــه نشـ او نـــه چـــا دا خبـ

او د یـو صـالح    .اخالقو او لوو اهدافو مصدر دي ،د عقیدې الروونې
او متوازن تمدن تمه تر هغه نشـي کیـدای چـې تـر ـو وسـایل او اهـداف        

  .سره  یو ای نه کای شي
په دغه ول یو حالـت کـې اروپـا پـه اسـالمي نـ د خپلـو فلسـفو یرغـل          

و د هغــو فلســفو چــې د هغــو پــه تــدوین او تهــذیب کــې د اروپــا لویــ .وکــ
انونـه سـتومانه کـي وو،     ،او د زمانې نابغه شخصـیتونو  ،فیلسوفانو

خپلو نظریاتو ته ئې د داسې علمیـت او فلسـفې رنـ ورکـی ؤ چـې پـه       
 ،لیـدلو ئـې ســي تـه داسـې ــکاریدل لکـه چـې همدغــه د انسـاني فکــر       

 .او د بشـري تـأمالتو نچـو وي    ،او تجربو وروستي نتـائج  ،ینو ،عقل
ینـې داسـې کـي ؤ چـې د تجربـې او مشـاهدې پـر        په دغـو فلسـفو کـې    

او ینـې ورکـې داسـې     ،او تجربې ئې هم تصدیق کاوه ،بنس وال وو
 ،حـق او باطـل   .وال وو ،او وهـم  ،تخیل ،کي وو چې یواې پر اکلونو

 .ــول پکــې وو ،واقعــي حقیقتونــه او شــاعرانه تخــیالت ،علــم او جهــل
بلکـه هغـه ئـې پـه      ،د کـی نـه ؤ  شعر ئې یـواې پـه نظـم او قافیـه کـې بنـ      

  .فلسفې او علم کې هم ای کی ؤ
او دلته هـم د انسـانانو    ،دغه فلسفې له اروپایي مستعمرینو سره راغلې

او په شـرق کـې ورتـه د باسـواده او رو      ،عقلونه او زونه ورته تابع شول
چـې   ،ینـې ئـې رـتیا پـرې پوهیـدل      .اندې طبقـې خلـک ورتسـلیم شـول    

 ،او یر ئې داسې وو چې له سره پـرې پوهیـدل نـه    .لک وویر ل خئ هغو
او ظرافـت او   ،لـه کـوو ئـې متـأثر شـوي وو      ،خو ولو پرې ایمان درلوده
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او هغـه بـه ئـې د آزادو روـان      ،ذکاوت به ئـې د هغـو پـه منلـو کـې اـه      
  .فکرو شعار ل

دغه ول الحاد او ارتداد په اسالمي ولنه کې پداسې حال کې خـور شـو   
او غیــرتمن خلــک ورتــه هــی متوجــه نــه   ،مربیــان ،اســتاذان ،پلرونــهچــې 
نه کوم معبـد   ،او دا که چې دغه مرتدین نه کومې کلیسا ته تلل .شول

او نه ئـې د کـوم طـاغوت پـه      ،نه ئې کوم بت ته سجده کوله ،ته داخلیدل
 ،چـې همدغـه بـه پـه پخـوا زمانـه کـې د کفـر         ،نامه قرباني او حالله کوله

  .زندیقیت دالئل او نې ل کیدې او ،ارتداد
 ،به لـه اسـالمي ـولنې هـم وتـل     ئ هغو ،پخوا به چې وک له اسالمه وتل

 .به ئې نوی دین منلی ؤئ او له هغې ولنې سره به یو ای کیدل چې دو
او د  ،خپله عقیده او خپل اوتون به ئې په صراحت او زغرده اعال ناوو

پـه   .ول تـاوان زغملـو تـه تیـار وو     خپلې نوې عقیدې په الره کې به د هـر 
تـر ـو د    ،دې به ئې اصرار نه کاوو چې په پخوان ولنـه کـې پـاتې شـي    

   .هغي له حقوقو او منافعو خه هم برخمن شي
نـه غـواي   ئ هغـو  ،خو نن چې وک له اسالم سره خپلې ایکې پریکوي

ــرې کــي       ــولنې ســره هــم خپلــې ایکــې پ  ــه اســالمي ــدې چــې    ،ل ســره ل
 ه  اسالميوال ولنه ده چې د عقیدې پر بنسـ هغه بشري نولنه یوا

خـو دغـه خلـک بیـا هـم       .او له عقیدې پرته دغه ولنه منته نه راي ،ده
د ـولنې بـاور هـم     ،اصرار کوي چې باید په اسالمي ولنه کې پـاتې شـي  

او له هغو حقوقو خه هـم مسـتفید شـي چـې اسـالم ئـې د        ،تر السه کي
دغـه ول وضـعیت یـو شـاذ وضـعیت       .رادو تـه ورکـوي  اسالمي ولنې افـ 

  .دی چې اسالمي تاریخ ئې مثال نه لري
نــې نــور جــاهلې تصــورات او افکــار هــم شــته چــې اســالم ئــې پــه خــالف 

او رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم پـه خپـل     ،کاره جه اعالن کې ده
لکــه جــاهلي تعصــب او قــوم  .ــول تــوان د هغــو پــه خــالف جنکیــدلی دی 

اوس  .وطــن او تــوکم د یــو والــي پربنســ واله ده  ،رســتي چــې د وینــې پ
دفـاع   ،مقدس او سپلی ـل کیـي   ،دغه ول عصبیت ستایلی کیی
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او انســاني ولنــه  ،او تــر بیــرغ النــدې ئــې جــې کیــي  ،ورخــه کیــي
 ،تردې چې د خلکو دین او عقیده وري ،دهغه پر اساس ویشل کیي

دغــه  .او آدابــو تســلط پیــدا کــي ،ژونــد ،ونــوز ،او د خلکــو پــه عقلونــو
او هـر   ،قـوت  ،پوخوالي ،یقیناً په خپل ژوروالي )قوم پرستي(توکم پالنه 
او انسانان خپلـې بنـده ـ     ،کې له دینونو سره غره وهي ،اخیز والي
او دین چې  ،د انبیاؤ علیهم السالم کوونه له منه وي ،ته را بولي

او  ،میت لپاره راغلی یواې په یو و عباداتوپه ول ژوند باندې د حاک
انســــاني نــــ پــــه خپلــــو منــــوکې پــــه  .حرکــــاتو کــــې خالصــــه کــــوي
 :او هغه امت چې اهللا ئې په هکله فرمـا یـي   .جنیدونکو بالکونو ویشي

ــاتقون     ( ــا ربكــم ف ــة واحــدة و أن ــتكم أم ــذه أم ــې شــکه دغــه امــت     )إن ه ب
پـه یـرو    ،ئه وویریـ ستاسې یو امت دی او زه ستاسې رب یم له ما خ

  .امتونو ویشي
رســول اهللا صــلی اهللا علیــه وســلم پــه خپــل ــول قــوت د دغــه جاهلیــت پــه  

خلـک ئـې    ،او پدې الره کې ئې هی نرمي نـده ـودلې   ،خالف جنیدلی
د اســالم نیوאــل  .او دهغــه ــولې الرې ئــې بنــدې کــې دي ،تــرې ویرولــي

د اسـالمي   .ې کیـدی دین او واحد امت له دغو جاهلیتونو سره نشـي پـات  
او پـدې هکلـه د    .شریعت منابع د هغو له انکار، او غندلو خـه ک دي 

  .اسالم بې شمیره دالئل موجود دي
او یــا د دینونــو پــه طبیعــت     ،ــوک چــې د اســالم پــه طبیعــت پــوهیي     

 .پدې پوهیي چې دینونه دغه ول قوم پرست نـه منـي  ئ هغو ،پوهیي
هبي تمـایالتو پـه یـو بـې طرفـه نظـر       که وک تـاریخ تـه لـه سیاسـي او مـذ     

 ،نو وبه ویني چې دغه قوم پرست د انسـانانو تـر مـن دورانـي     ،ووري
  .او تفرقې تر ولو زورور عامل دی ،فساد ،تخریب

او ول انسانیت  ،له هغو انسانانو خه چې غواي دنیاوאل سره یو کي
ئ لـه هغـو  او  ،د یوه بیـرغ تـر سـیوري النـدې پـه یـوه عقیـده را ـول کـی         

خه یوه داسې نوې ولنـه جـوه کـي چـې د دیـن او پـر رب العـالمین د        
او د انساني ولنې د کورن د اعضاؤ تر من  ،ایمان پر اساس واله وي
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او ول د یوه داسې جسد  ،سوله او امنیت، مینه او پیوستون خپور کي
 په یر کي چې که یوه غي ته ئې ه تکلیـف ور رسـیي نـو ـول غـي     

لـه دغـو انسـانانو خـه خـو       ،به ورسـره پـه بـې خـوب او تبـه نـاکراره وي      
او د انتظــار و کــار دا دی چــې پــه ــکاره او پــوره وضــاحت د    ،معقــول

او راتلونکـو انسـانانو تـه     ،عصبیت او قوم پرستیو په خالف و جنیـي 
  .دالروونې سبب شيئ داسې تاریخ پریدي چې حق ته د هغو

ه له هغه چې اروپایانو په سیاسي او فرهني خو اسالمي ن وروست
او وطن، د  ،توکم ،دغو عصبیتونو ته چې د وینې ،ول الندې که

او هغه ئې د یوې داسې علمي  ،اختالف پر بنس وال دي ورتسلیم شوه
په توه ومنل چې هی  ،او واقعیت ،منل شوي حقیقت ،قضیې

د هغو عصبیتونو  او د اسالمي ولنې ملتونه .خالصون ورخه نشته
د هغو  ،چې اسالم له منه وي وو په بیا را ژوندي کولو پسې شول

په هغو او دهغو پر  ،د هغو شعائر ئې را ژوندي کل ،بوللې ئې بوللې
او دا هغه کار دی چې  .هغې زمانې ئې وویال چې تر اسالم دمخه وه

س کې د او د اسالم په قامو ،اسالم ورته په ینکار سره جاهلیت وایي
له دغه  .بل بد او ویروونکی نوم نشته )جاهلیت(دغې عقیدې لپاره تر 

جاهلیت خه وتل قرآن کریم پر مسلمانانو دیوه احسان په توه یادوي، 
او مسلمانان دې ته هوي چې پر دغه لوی احسان او نعمت د اهللا شکر 

m   q   p  o  n         m  l  k  j  i  h  :ادا کي
u  t  s  r    {      z  y  x  w  v

  }|l ١٠٣: آل عمران  
  

کلــه چــې تاســې یــو د بــل   ئ او هغــه پیرزوونــې ئــې را یــادې کــ   :ترجمــه
نو ستاسې د زونو پـه مـن کـې ئـې مینـه راوسـتله او د        ،دمنان واست
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ــه شــو     ــه دغــه نعمــت ســره ورون ــه  ئ هغــه پ او تاســې د اور دکنــدې پرن
  .ئنوله اور خه ئې خالص ک ،واست

 mÐ     Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñl 
 ١٧: الحجرات

  

بلکه پر تاسـې د اهللا احسـان دی چـې د ایمـان پـه لـور ئـې ـوونه          :ترجمه
  .که تاسې ریتني مؤمنان یاست ،درته کې

 m      ¯  ®  ¬    «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  ±°l ٩: الحديد 

  

 )محمد صلی اهللا علیه وسلم(ی چې پر خپل بنده اهللا هغه ذات د :ترجمه
کاره داليل نازلوي تر و تاسې له تیارونه را ته وباسي، او بې شکه 

  .چې اهللا پر تاسې یر مهربان او د یر رحم خاوند دی
          ول دا پـه کـار ده چـې د جاهلیـت زمانـه لـه بـد مسلمان ته پـه طبیعـي

ه کي،کــه هغــه هــر ــومره کرکــې او نفــرت خــه پرتــه پــه بــل ــه یــاده نــ 
آیا دا به داسې نه وي لکـه لـه زنـدان خـه یـو      . تاریخي او یا اوسن وي

آزاد شــوی شــخص چــې خپــل د بنــدیتوب ســپکاوي او تعــذیب وختونــه    
انته وریاد وي، او په یادولو ئې غـوني زیـه شـي، ترخـې او دردونکـي      

لـه یـوه   یـا بـه داسـې نـه وي لکـه      . خاطرې ئې بیرته په ذهن کـې تـازه شـي   
خطرناک مرض خه جو شوی انسان چې خپـل د هغـه مـرض یادونـه پـه      

چـې  . خپل ذهن کې تازه کوي چې یو وخت ئې د مر تر پولي رسولی ؤ
آیـا هغـه    .اوس ئې په یادولو خـاطر پریشـانه کیـي، او رنـ ئـې الـوزي      

انسان چې یو خطرناک او ویروونکی خوب ئـې  لیـدلی وي پـه ویـیدلو     
نـه ادا کـوي چـې ـه دی چـې دا هـر ـه ئـې  پـه خـوب کـې            به د اهللا شکر 

   .لیدلي، او په ویه کې ئې  نشته
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هغه جاهلیت چې د جهل، مراه، له حق خه د لرې والي، او د دنیـا  
او باید چې  .او آخرت خطرونه ورکې راجمع شوي ؤ تر دې ولو بد دی
هکله کرکه او د هغه بیا یادول او تازه کول د انسان په زه کې د هغه په 

او انسان له هغه خه د خالصون پـه بـدل کـې شـکر تـه      . نفرت پیدا کي

ثالث من  ((که خو په یو صحیح حدیث کې راغلي چې . تشویق کي
أن يكـون اهللا ورسـوله أحـب إليـه : ة اإليمـانکن فيه وجد حـالو 

ممـا سـواهما، و أن يحـب المـرأ ال يحبـه إال هللا، و أن يكــره أن 
  .متفق عليه)) كما يكره أن يقذف في النار  يعود إلى الكفر

درې صفات داسـې دي چـې ـوک ئـې ولـري پـه هغـو بـه د ایمـان           :ترجمه
چـې اهللا او د هغـه رسـول ورتـه تـر بـل هـر ـه ـران           :خوند احسـاس ـي  

او  ،او دا چې له چـا سـره مینـه او محبـت یـواې د اهللا لپـاره وکـي        ،وي
یسي لکه اورته ورغوریدل ئـې  کفر ته بیرته ورریدل ئې داسې بد وا

  .چې بد ایسي
اهللا تعالی په یر شدت سـره د جاهلیـت د شـعائرو او د هغـه د نومیـالیو      

   :او فرمایلي ئې دي ،او مشرانو بدي بیان کې ده

 m  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |
  °  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

  ´  ³  ²  ±l ٤٢ -٤١: القصص 

 

او د قیامت  ،د اور په لور د بلنې مشران ورولئ او مون هغو :ترجمه
پسـې  ئ او ورپسـې مـوک پـه هغـو     .په ور به هی مرسته ورسره ونه شي

لـه غنـدلو شـوو خـه     ئ او پـه قیامـت کـې بـه هغـو      ،پدې دنیا کې لعنـت 
   .وي
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د قیامت په ور به د خپل قوم  ،د فرعون حکم په سمه برابر نه ؤ :ترجمه
د ورتـ خـورا بـد ـای      ،په واندې روان وي او ول به اورته ننـه باسـي  

پــه دنیــا کــې پــرې لعنــت  ،پــرې وننویســتل کیــيئ دغــه اور دی چــې دو
تـه ورکـول   ئ بده ورکـه ده چـې دو  دا خورا  ،دی، او د قیامت په ور هم

  .کیي
خو اوس د اسالمي ن یرې سیمې او ولسونه له غربي فلسفو او 
افکارو نه د تأثر په نتیجه کې داسې شول چې له اسالم خه د مخکې 

او هغو ته د بیرته ورریدلو لپاره  ،زمانې تمدن او عنعنات ستایي
شعائر بيرته راژوندي  هه کوي چې د هغې زمانې دیني ،لیوالتیا يئ

او د  ،بادشاهان ،د جاهلیت د وخت اتالن ،او مشهور اشخاص ،کي
لكه هماغه ئې چې د تاریخ زرینه زمانه  ،کار نامې تلپاتې ویئئ هغو
ورنه محروم ئ او یا هغه کوم داسې لوی نعمت وي چې اسالم دو ،وي

وی نعمت د جاهلیت زمانې ته په دغه ورریدلو د اسالم له ل .کي دي
او د اسالم د نعمت او د  ،او د هغه د احسانونو ناشکري ،خه انکار

پدې کار  .رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم د فضل د قدر نه پیژندل دي
 ،بت پرست، او د جاهلیت د خرافاتو ،سره د خلکو په ذهن کې د کفر

خندوونکو  او ژوونکو هغو عقایدو او نظریاتو  ،بې عقلیو ،مراهیو
دا  .خطر کم ودل دي ،چې د هی هویار مسلمان عقل ئې نه مني

هغه کار دی چې په کولو ئې ددې ویره شته چې مسلمان دې له اسالم 
 .او د اهللا له سخت عذاب سره دې مخ شي .او ایمان خه محروم شي
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هغو خلکو تـه چـ ظلـم ئـې کـی چـې اور بـه مـو         ئ میالن مه کو :ترجمه
او نه به له  ،او نه به وي ستاسو لپاره له اهللا پرته نور دوستان ،وسووي

  .تاسو سره مرسته کیي
له دغو نظریاتو سره نن په اسالمي ن کې د مادیاتو د حاصلولو لپـاره  

 ،ول اصـولو او عقیـدې غـوره ـل    او مادیـات تـر هـر     ،شدیده لیوالتیا
او په هوی او  ،له معنویت خه پریکون ،دنیا ته پر آخرت ترجیح ورکول

د  ،چـې نتیجـه ئـې بـې بنـدوباري      .هوس پسې تلل هـم ملـري شـوي دي   
په لـوو طبقـې کـې د شـرابو او      ،اهللا حرامو ته د حرامو په ستره نه کتل

پـه هـر اسـالمي هیـواد     تردې چې دغه طبقـه خلـک    .فسق خپریدل راووتله
یر ل ئـې داسـې    ،کې په همدغه یو شکل او صورت کې را منته شول

دغـه د لـوې    .دي چې اهللا تعالی له دغـه ول وضـعیت خـه سـاتلي دي    
طبقې خلک ـان د اسـالم لـه هـر ول قیـودو او فرایضـو خـه پـه مکمـل          

نـه   ول داسې آزاد بولي لکه چې له اسالم او شریعت سره ئې هی رابطه
منســوخ شــریعت او خیــالي   او یــا داســې چــې لکــه اســالم چــې کــوم   .وي

  .افسانه وي
دغه په اجمالي ول د اسالمي ن د دیني او اعتقادي وضعیت تصویر 

دا یوه داسې د جاهلیت په ده چې اسالمي ن ئې له یـوه سـره تـر     .دی
ولـو  او دا د اسالمي ن په اوده تـاریخ کـې تـر     .بل سره الندې کې ده

 ،هر اخیزوالـي  ،دغه په په خپل قوت .لویه په ده چې ورسره مخ دی
ــه ده چــې         ــو خــه زیات ــو هغــو د اســالم مخــالفو پ ــه ول ــأثیر کــې ل او ت

خوله نـورو پـو خـه ئـې فـرق دادی       .اسالمي تاریخ تر اوسه لیدلې دي
او هغـه خلـک چـې     ،چې دغې پې ته د یرو لو خلکو پـام ورریـدلی  
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او پدې الره کې خپل ول قـوت او اسـتعدادونه    ،ف جنیيددې په خال
پخــوا هــم د یونــان لــه فلســفې نــه د متــأثر کیــدو پــه    .کــاروي یــر لــ دي

خـو پـه هغـه وخـت کـې د       ،نتیجه کې الحاد او زندیقیت منته راغلی ؤ
هغه د مقابلې لپاره داسې خلک را میدان ته شـوي وو چـې پـه خپـل لـوی      

 ،او قـوي شخصـیت   ،پراخې ینې ،علم قوي ،بې ساري ذکاوت ،عقل
خـو د   ،باطنیان او ملحدان هم پیدا شـوي وو  .د هغه پر خالف وجنیدل

حکمـت او   ،هغو په خالف هم داسې خلک را میدان تـه شـول چـې پـه علـم     
او علمـي   ،او اسالم خپـل عقلـي نفـوذ    ،دالئلو د هغو په خالف وجنیدل

هـی توپـان    ،بیرته پـه شـا کـه   او هره توپاني په ئې  ،لوه مرتبه وساتله
  .او سیالب د اسالم هسک غر الندې نکای شو

یـا د   ،یـا پـه عبـاداتو کـې د کمـزوز      ،دغه مسأله کومه د اخالقـي تنـزل  
کـه ـه هـم چـې      ،شعائرو د پریودلو، او د پردیـو د تقلیـد مسـأله نـه ده    

نن ور د اسالمي  .او په خالف ئې مبارزه غواي ،دغه مسائل هم توجه
دا د کفر او د ایمـان   . مسأله تردې مسائلو یره یره لویه او پلنه دهن

او یـا لـه اسـالم خـه د وتلـو       ،مسأله ده پـه اسـالم بانـدې د پـاتې کیـدلو     
  .مسأله ده

فلسـفې او د وروسـتي اسـماني     )بـې دینـې  (نن جه د غـرب د سـیکولر   
ر مــن د مادیــت او د اســماني شــریعت تــ .تــر مــن روانــه ده )اســالم(دیــن 

ــرمن      .جــه ده ــه د دیــن او بــې دینــ ت او داســې ــکاري چــې همــدا ب
  .او همدا به د ن برخلیک اکي ،وروست جه وي
اهللا ته د نـدې کیـدلو تـر ولـو لویـه       ،د نبوت خالفت ،د نن ورې جهاد

ددغې پې چې  )بې دین(او تر ولو غوره عبادت دادی چې د  ،ذریعه
او د مســلمانانو عقلونــه او مرکزونــه   ،کــیپــه اســالمي نــ ئــې یرغــل  

او د وانانو او رو انـدو زونـو تـه دې     ،مخه دې ونیول شي ،اشغالوي
قوانینــو او پــه محمــدي   ،حقــا ئقــو ،عقائــدو ،بیرتــه د اســالم پــه اصــولو 

او هـم دې هغـه    .رسالت له منه تللی باور او اعتماد راستون کای شي
ب لـه منـه یـول شـي چـې د امـت       فکري او رواني بې بـاوري او اضـطرا  
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ته باید د عقل او فرهن ئ هغو ،روانفکره وانان ورباندې اخته دي
د هغـو ولـو جـاهلي افکـارو او      .په ساحه کې په اسالم قناعـت ورکشـي  

نظریــاتو پــه خــالف بایــد علمــي او عقلــي مبــارزه وشــي چــې د خلکــو پــه   
ر او نظــر د او پــر ــای ئــې اســالمي فکــ   .او عقلونــو مســلط دي ،زونــو
  .او ایماني غیرت له الری حاکم شي ،ایمان ،قناعت

          عقلونـه لـه مـون وانـان او زمـون شـوه چـې اروپـا زمـون پوره یوه پي
ــل کـــي دي  ــه یرغماـ ــاد،    ،خـ ــو کـــې د شـــک، الحـ ــه ذهنونـ ــون پـ او زمـ

ــاور تخــم       ،منافقــت ــې ب ــدې د ب ــو بان ــه ایمــاني او غیبــي حقیقتون او پ
او سیاسـي فلسـفو    ،ئې مون پر نوو اقتصـادي او په مقابل کې  ،شیندي

پداسـې حاـل کـې چـې مـون ددغـو نـوو فلسـفو          .ایمان راولو ته را بولي
او یواې په خپل تاریخي میراث مـو اکتفـا کـې     ،مقاومت ته شااولې

مــون د اروپــا د فلســفو او  .لــه نــوي ایجــاد خــه مــو الس نیــولی دی ،ده
جراحي د طبیبـانو پـه یـر د هغـو      نقد، او د ،قوانینو له علمي محاسبې

او یـواې پـه بینـي او سـطحي ول      .جراح او سپنې ته هم شاکې ده
مو هغـه د خپلـو پخوانیـو علمـي معلومـاتو د زیـاتولو پـه مقصـد یـو ـه           

ددغــه غفلــت پــه نتیجــه کــې خبــره تــردې را ورســیده چــې پــه . یلــي دي
عقیـدې پـه ـر     ناببره ول اسالمي ن پدې وروسـتیو کـې د ایمـان او   

او پـه اسـالمي هیوادونـو کـې د چـارو واـي        ،کې له سقوط سره مخ شوه
داسې خلکو په الس کې واخیستل چې نه د اسالم پـه اصـولو او عقیـدې    

او نـه ئـې لـه مـؤمن او مسـلمان ولـس        ،نه ورخـه دفـاع کـوي    ،باور لري
او سیاســي مصــالحو پرتــه بلــه رابطــه  )اســالمي نشــلیزم(ســره لــه یــو ول 

  .تهش
ــې د  ــ (دغـ ــې دینـ ــاتو    )بـ ــراره د ادبیـ ــراره کـ ــه کـ ــې پـ ــ،  ،روحیـ فرهنـ
ــالیزم ــردې چــې       ،ژورن ــه، ت ــدا ک ــه الره پی ــه الرې ولســونو ت او سیاســت ل

ئ مسلمان ولسونه دغې بې دینه طبقې ته لدې امله تابع شـول چـې هغـو   
او پـه ولنـه بانـدې ئـې خپـل نفـوذ او فرهنـ حـاکم          ،یر مکار خلک وو
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او ـه   ،صـالح  ،چې په مسلمانو ولسونو کې یر خیـر  که ه هم .کی ؤ
  .او په ن کې هغو له غوره ولنو خه دي ،استعداد شته

نـو الحـاد او فسـاد بـه دغـو ولنـو        ،اوکه وضعیت همدغه ول پاتې شي
او حتی هغو خلکو ته بـه هـم ورسـیي چـې پـه       ،ته نوره هم الره پیدا کي

 ،عت او زراعت باندې مشغول دياو په صن ،کلیو او بانو کې اوسیي
همدغه ول په اروپـا   .خور شي )زندیقیت(او  )الدینیت(کې به هم ئ هغو

کـه وضـعیت    .او دادی اوس پـه شـرق کـې هـم دا پیـیي      ،کې هم وشول
او اهللا  ،او چـــارې پـــه همـــدې ول پـــر مـــخ والې شـــي  ،همدغـــه ول وي

  .تعالی ئې په خپل قدرت مخه ونه نیسي
او د نـن   .ور یو نوي اسالمي دعـوت تـه ضـرورت لـري    اسالمي ن نن 

یـو ـل بیـا د    (( :ورې د دعوترو نعره او هدف هم همـدادی چـې وایـي   
اوس تـر   .خو پدې الره کې یواې شـعارونه کـافي نـه دي    .))اسالم په لور

باید په سـه سـینه پـدې     ،کاره دمخه یوحکیمانه تصمیم ته ضرورت دی
او د ولســونو د  ،روشــنفکران بــولي غـور وکــو چــې هغــه طبقــه چــې ــان 

ژوند د ولو چارو واې ئې په الس کې نیولي دي نه ئې بیرتـه اسـالم   
او پـه اسـالم بانـدې لـه      ،او نه ئـې زونـه بیرتـه لـه ایمـان      ؟ته را واوو

او د معاصـر تمـدن د    ،او نـه ئـې د غربـي فلسـفو     ؟باور خه ک کو
  ؟کوبې دینه نظریاتو له غالم خه خالص 

اســالمي نــ نــن ور داســې شخصــیتونو تــه ضــرورت لــری چــې ددغــه   
او کفایــت  ،اســتعدادونه ،خپــل علــم ،دعــوت لپــاره انونــه وزــار کــي
داسې خلـک وي چـې نـه ئـې منصـب پـه        ،ددغه دعوت په الره کې ولوي

او نـه   ،نه د وظیفې په له کې وي او نـه د حکومـت   ،کار وي او نه مرتبه
خـو د ـان    ،خلکو ته ه رسـوي  ،کینه په زه کې ويئې هم د چا لپاره 

خـو   ،داسې خلک چې خلکو ته ورکـه کـوي   ،لپاره په و پسې نه ري
له هی طبقې سره په کوم داسې دنیاوي شي کې  .له خلکو ئې غواي نه

پـه کشـمکش کـې نـه      ،او ـان پـرې وژنـي    ،چې هغـه ئـې یـر حـرص لـري     
دعـوتر شخصـیتونه پـر خپـل      تـر ـو ددغـو خلکـو لپـاره دغـه       .پریوي
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او نه هم شیطان ته الره پریدی چـې د   ،ان نه کوم حجت په الس ورکي
لـه هـر    ،ددغـو دعـوترو شـعار بایـد اخـالص      .دوی زونو ته داخـل شـي  

  .او تعصباتو خه لیرې اوسیدل وي ،ان غوتنو ،ول شهوتونو
د یــو اســالمي نــ نــن ور داســې ولنــو او ادارو تــه ضــرورت لــري چــې 

داسې نوي او قوي اسالمي ادب د رامنته کولـو لپـاره کـار وکـي چـې      
او د هغو غربي  ،وانان په پراخه معنی بیا د اسالم غیې ته راوروي

فلسفو لـه غالمـ نـه ئـې وژغـوري چـې ینـو ئـې د پـوهې او ینـې پـه            
او ینـــو نـــورو ئـــې بیـــا یـــواې پـــه پوســـترو  ،نتیجـــه کـــې منلـــي دي

ذهنونو او فکرونو کې ئ د دو .قلید په نتیجه کې منلي ديدغربیانو د ت
فکر او ذهـن ئـې بایـد بیرتـه      ،باید بیرته د اسالم اصول ای پرای شي

اسـالمي نـ نـن پـه هـره سـاحه کـې دغـه ول          .په اسالم مـو کـای شـي   
شخصیتونو ته ضرورت لري تر و په ینه او جدي ول دغـه جهـاد پـر    

  .مخ بوي
و خــه هیکلــه نــه یــم چــې دیــن لــه سیاســت خــه جــال  زه لــه هغــو خلکــ

او د دین داسې تعبیر او تفسیر کوي چـې لـه حـاکم وضـعیت سـره       ،بولي
که ـه هـم چـې حـاکم وضـعیت هـر ـومره لـه اسـالم           -په کر کې رانشي

او یا ئې داسې تعبیر وي چې   -سره نا آشنا او له هغه نه منحرف هم وي
او نه هم له هغو خلکو خـه یـم     .يله هرې ولنې سره همغای کیدي ش

بلکـه زه د هغـو خلکـو پـه      .ـي  )شجرِة ملعونة فـي القـرآن  (چې سیاست 
ســر کــې یــم چــې د مســلمانو ولســونو لپــاره د ســالم سیاســي پوهــاوي او   

زه له هغو خه یم چې پدې بـاور   .صالح قیادت د ایجاد لپاره کار کوي
ې د اسالم پـر بنسـونو   دي چې دیني ولنه له یوه سالم دیني حاکمیت چ

زه بــه همــدې نظرئــې تــه تــر ــو چــې   .وال وي پرتــه منتــه نشــي راتــالی
تقــدیم او تــأخیر، د دیــن    ،خــو خبــره د ترتیــب   .ژونــدی یــم خلــک رابلــم   

   .او د اوضاعو د واقعیتونو ده ،دحکمت او پوهې د تقاضا
او خپـل وسـائل    ،موجـود فرصـتونه   ،اسـتعدادونه  ،مون خپل کوونه

او دا ـول پـدې بنیـاد     ،سي او تنظیمي حرکتونو کې مصرف کـل په سیا
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او د  ،او هغــه خلــک چــې د ولســونو قیــادت کــوي  ،چــې ولــس مــؤمن دی
د  ،هغـه هـم مؤمنـان دي    –روانفکران  –چارو واي ئې په الس کې دي 

او د اســـالم د ســـرلو او د  ،اســـالم پـــه اصـــولو او عقیـــدې بـــاور لـــري 
خو خبره سـرچپه    ،ه لیوالتیا سره کار کويحدودو د تنفیذ لپاره به ئې پ

 ،او هغه دا چې د ولس مو پداسې حاـل کـې ایمـان کمـزوری شـو      ،راووته
په لـور الل چـې نـه مـون ورتـه متوجـه        )لویدنې(او اخالق ئې د انحطاط 

او د روـانفکره طبقـې د اکثـرو     ،او نه هغه خپله پـه ـان پـوه شـو     ،شوو
او نفـوذ د منلـو پـه     ،سیاسـت  ،ېخلکو اسـالمي عقیـده د غـرب د فلسـف    

ــه منــه اله   ــې د اســالمي      ،نتیجــه کــې ل ــه برخــه خلــک خــو ئ ــوه لوی او ی
پــه هغــو غربــي نظریــاتو ئــې ایمــان   .عقیــدې پــه خــالف هــم راپورتــه شــول

ه   ،راووخه پيـل کـ او د هغـو د خورولـو او تطبیقولـو     ،او دفاع ئې ور
       تې چـې اصـالً لـه دیـن سـره پـهې راونغدغـه   .کـر کـې دي  لپاره ئې م

خلک غواي چې د ژوندچارې ولې د همـدغو غربـي نظریـاتو پـر اسـاس      
او ملـت پـه هغـو بانـدې عمـل کولـو تـه         .او دهغو په رـا کـې تنظـیم کـي    

ینې ئې غواي د دغه نظریـاتو تطبیـق پـه بیـه او افـراط سـره        .اباسي
او  ،او ینې ئې غواي یو ه له حکمـت خـه کـار واخلـي     ،عملي کي

او ینې ئې دغـه غربـي نظریـات د زور     ،رحله په مرحله ئې عملي کيم
او ينې نور ئې بیا کو کوي چـې   ،او خشونت په ذریعه عملي کوي

خـو هـدف د ولـو     ،تر و ئې پـه خپلـه ومنـي    ،خلکو ته ئې ایسته کي
  .یو دی

یوه له ئې هغه دي چې ددغې طبقې  :دیني علماء پدې اه دوه لې دي
سـره  ئ اولـه هغـو   ،کافر يئ هغو ،ئې سخته جه پیل کېپه خالف 

او ددغو بې دینه نظریـاتو او فرهنـ د    .ئې هر ول مقاطعه اعالن کې
  .اسبابو او ریو دلولو هه هم نه کوي

د دغې اسالم دمنې طبقې د احوالو د تغییر او اصالح هې هم ئ هغو
او د دیـن پـه    ،ولـري  سره ناسـته واله ئ پداسې ول چې له هغو ،نه کوي

چـې پـدې ترتیــب د    ،اه ددغـې طبقـې لـه زونــو خـه نفـرت لیـرې کــي      
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پــه زونــو کــې د ایمــان د کــومې پــاتې ذرې پــه ســالمو او مــؤثرو     ئ هغــو
قوت، او منصـب   ،خه هی مالئ له هغو ،اسالمي ادبیاتو پالنه وکي

  .خو مخلصانه الروونه ورته په حکیمانه ول تقدیم کي ،ونه غواي
پـه مصـالحو او    ،سـره مرسـته کـوي   ئ بله له بیا هغه علماء دي چې لدو

پرته لدې  ،له دنیا خه ئې استفاده کوي ،منافعو کې ورسره شریک دي
ــه دیــن کــې ــه ــه ورورســوي     ــه د دعــوت غــم کــوي   .چــې پ ــه د  ،ن او ن

د اصــالح ئ او نــه هــم د هغــو  ،نــه پــه دیــن بانــدې غیــرت لــري   ،عقیــدې
ــه   ،اراده ــه هــم ل ــوالي کــې د کــوم رســالت     ئ هغــواو ن ــه دغــه ندی ســره پ

  .خاوندان دي
او دا  ،باید له دغـه وضـعیت خـه دردمـن وي    ئ خو دریمه له چې هغو

هم منـي چـې دغـه طبقـه خلـک داسـې مریضـان دي چـې د تـداوي او شـفا           
ــان دعــوت ورکــي  ئ هغــو ،وتیــا هــم ورکــې شــته   ــه مهرب ــه پ ــه  ،ت او پ

غـام وروانـدې کـي یـر لـ      مخلصانه نصـیحت ورتـه خپـل حکیمانـه پي    
  .دي

هغه طبقه خلک چې د غرب نظریات ئې منلي دي دین او ددیـن چاپریاـل   
او لـه هغـه خـه پـه ویـره کـې        ،له دیـن نـه لیـرې    ،سره ئې هی تاو نشته

او پـه هـر هغـه ـه پـورې       ،او نور هم له دیـن خـه لیـرې کیـي     ،اوسیي
ــري پســخند او مســخرې کــوي      ــاو ل ــورې ت ــه دیــن پ د هغــې لــې   .چــې پ

نـور هـم د   ئ سـره پـه جـه اختـه دي دو    ئ مسلمانانو دـمني چـې لـه دو   
او هغـه مسـلمانان چـې پـه د دیـن زعامـت       . سختې جې خواتـه بیـا ئـې   

او  ،کوي او غواي چې حاکمیت ددغې بې دینې طبقې لـه واکـه وباسـي   
دغـه دـمني   ئ د هغـو  ،دواه سره د زعامت پخاطر په سیال اختـه دي 

چې د غربي نظریاتو منونکي نور هم له دیـن سـره کینـه     ددې سبب شوې
پـه انسـانانو کـې دا فطـري خبـره ده       .او ورخه پـه ویـره کـې شـي     ،وکي

 ،خـه واخلـي  ئ چې له هغه چا سره کینه وکـي چـې غـواي دنیـا لـه دو     
او لـه هغـه چـا سـره کینـه وکـي چـې         .که ئې ایمان هم یواې په دنیا وي
خپــل ئ پداســې حاــل کــې چــې دو  .اخلــيغــواي حکومــت او واک تــرې و
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او لـه هغـه چـا سـره هـم       .پایت هم یواې پـه حکومـت او واک کـې ـي    
کینــه وکــي چــې غــواي لــه مادیــاتو او خونــدونو ئــې بــې برخــې کــي،    

  .پداسې حال کې چې پرته له مادیاتو او خوندونو بل نه پیژني هم نه
ــري       ــه ضــرورت ل ــه  اســالمي نــ نــن داســې یــوې لــې داعیــانو ت چــې ل

لـه هـر    ،او د دعـوت لپـاره اخـالص ولـري     ،دنیاوي مقاصدو خـالص وي 
هغه ه لیرې وي چې خلکو ته دا تصور ور پيدا کوي چې کیـدی شـي د   

خپـل قـوم او یـا خپـل تنظـیم       ،او یا د خپل ان ،مقصد به مادیاتئ دو
دغه دعوتر باید د خلکو د ذهن او نفس  .لپاره د حکومت غوتل وي

واني عقدې لیرې کي چې د غرب فرهن او د مالیانو هغه روحي او ر
او له اسالم او د هغـه   ،غلطیو ددغې طبقې غلط فهمیو، د علم کموالي

  .په ذهنونو کې ایجاد کې ديئ له  چا پریال خه لیرې والي د دو
د لیکنو د تبـادلې، او   ،خبرو اترو ،ملرتیاؤ ،او دغه کار د لیدنو کتنو
و، د اســالمي مــؤثرو ادبیــاتو، شخصــي روابطــو،  د ســفرونو او مالقــاتون

پاک نفس، اخالقي لوتیا، د قوي شخصیت په لرلو، له دنیـا خـه پـه    
د خلفـاؤ د اخالقـو   ئ زهد، د خوندونو په پریودلو،او د انبیاؤ او دهغو

  ١.په تمثیل سره تر سره کي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ) مرتـدانو (عالمه ندوي رحمة اهللا علیه په دغه فقره کې د غربي فلسـفو د منونکـو    ١
عالج لپاره د یوې سوله ییـزې، علمـي، دعـوتي، عـاطفي او صـوفیانه مبـارزې طرحـه        

ه دغه طرحه په خپل ای او خپل وخت کې په نظري ول یوه سـمه طرحـ   ،واندې کوي
ده، خو دا چې عالمه رحمة اهللا علیه دغه مقاله لسونه کلونه مخکې د هماغـه وخـت   

سیاسي، اجتماعي او نظامي وضعیت په نظر کې نیولو سره لیکلې وه، او پـه   ،فکري
هغه وخت که دغو مرتدینو له یوې خوا له اسالم خه په عملـي ول د وتلـو الره نیـولې    

مسـلمانانو پـه خـالف د کفـر تـر بیـرغ او قومانـدې         خـو لـه بلـې خـوا ئـې د اسـالم او       ،وه
بلکه په منافقتونو، تزویرونو، ریاکاریو او درواغو  ،الندې پوي جه نه وه پیل کي

نــو کــه ئــې نــدوي  ،بــه ئــې لــه مســلمانو ولســونو ســره د خــوا خــو دعــوی هــم کولــه 
دا  ،صاحب ددغه ول فکـري انحرافونـو د عـالج لپـاره د فکـري وسـائلو توصـیه کـوي        

چې اوس دغه حاکم مرتدین په علني ول د کفر تر بیرغ الندې، او د کفر پـه صـف کـې    
د کفارو د اهدافو د تحقق لپاره په وله اسالمي ن کې د اسالم پر خالف پـه یـوه بـی    

اولـه اسـالم سـره ئـې د هـر ول مـذاکراتو دروازې بنـدې        . رحمه پـوي جـه اختـه دي    
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دغه ول خلکـو تـل د اسـالم خـدمت کـي، پـه امـوي دولـت کـې د پـنم           
ــه راشــد خل ــز   (یف ــد العزی ــن عب ــدل د همدغــه اســلوب او    )عمــر ب رندی

او همدغــه تــاریخ یــو ــل بیــا پــه هنــد کــې د مغــولي   ،طریقــې نتیجــه وه
هغـه چـې د اسـالم پـه      ،بادشاه جالل الدین اکبر پـه وخـت کـې تکـرار شـو     

خالف را پورتـه شـوی ؤ او تصـمیم ئـې نیـولی ؤ چـې پـر هنـد د اسـالم لـه           
جاهلیـت  ) )رهميب((ل بیا هندوستان د لور پی حکومت وروسته یو

، خـو ددغـه حکیمانـه دعـوت پـه برکـت، او د مجـدد        په لور ور ورـوي 
الف ثاني د با حکمته شخصـیت پـه هـو چـې اسـالم تـه ئـې پـه اخـالص          

او  ،او د اســالمي دعــوت پــه فقــه ــه پوهیــده   ،بلنــه کولــه، او پــه اســالم 
ونو هند یوردانو په کوه د هغه د شال بیا تر پخوا هم پـه  همدارن

پــر تخــت  )اکبــر(وروســته د  .او پــه ــه ول اســالم تــه را وریــده ،قــوي
داسې بادشاهان کیناستل چې په تقوی او د اسالم پـه مینـه کـې یـو تـر      
بله غوره وو، تـردې چـې د هنـد پـر تخـت داسـې ـوک کیناسـت چـې د          

او هغـه   ،اسالم او د اصالح تـاریخ ئـې پـه یـاد، او کارنـامو ایسـته شـو       
هـم هغـه    )فتاوی هندیه عالمیریه(ؤ، هغه چې  )اورن زیب عالمیر(

  .ته منسوب ده

                                                                                                    
ې پــه هــی ــای کــې او پــه هــی ول ورتــه د اســالم    پــه ــکاره اعالنــوي چــ  ،کــی دي

حکمیت، او دشریعت تطبیـق د منلـو ونـدی، او کـه ـوک ئـې د حـاکمولو هـه کـوي          
نــو پــه دغــه . او یــا لــه صــحنې لیــري شــي   ،بایــد پــه بــې رحمانــه ول ووژل شــي ئ هغــو

صورت او په دغه ول وضعیت کې ائې ددغو مرتـدینو چـې نـدوي صـاحب هـم ورتـه       
ا ئـې هماغـه عـالج وي چـې ابـوبکر صـدیق رضـي اهللا عنـه د خپلـې زمـانې د           مرتدین و

ــارولی ؤ    ــاره کـ ــو لپـ ــه ولـ ــه منـ ــداد دلـ ــده چـــې د غربـــي   . ارتـ خـــو دا پـــدې معنـــی نـ
کیدای شي چې ینی کشران، او ناپوهان . فکرمنونکي دې ول په یوه بره وتلل شي 

یـــا د کفـــري او  ،ئـــې اوس هـــم د شـــکوکو، شـــبهاتو، غلـــط فهمیـــو ـــکار شـــوي وي  
چـې لدغـه    ،هیوادونو، او نظامونو د تیرایستونکو تبلیغاتو تر تأثیر الندې راغلـي وي 

د را ویستلو لپاره الس وراودول بیا هم د اسـالمي  ئ ول فکري مراه خه د هغو
  )ژباونکی(         .فکر د پلویانو او مخلصو داعیانو فریضه ده 
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ددغه ارتداد مقابله کول داسې یـوه فریضـه ده چـې یـوه ور نـ هـم نـه        
ــه، او غــوره بچیــان د      ،منــي ــ ــواکمن هیوادون ــن ور د اســالمي ن ن

د په د دغه د ارتدا ،ارتداد له یوې قوي او خطرناکې پې سره مخ دي
ــاون او        ــو پ ــه خــالف ی ــو، او ارزــتونو پ ــدې، اخالق مســلمانانو د عقی
بغاوت دی، او که اسالمي ن خپل دغه شته چـې رسـول اهللا صـلی اهللا    
علیه وسلم ورته په میراث پرې ایي، او مسلمانو نسلونو هغه په خپلو 

او د اســالم اتالنــو لــه هغــو خــه د دفــاع پــه الره کــې  ،منــو کــې ســاتلي
  .بیا نو د اسالمي ن بقا له منه ي ،بان ورکي له السه ورکيقر

دغه موضوع باید د ولو هغو خلکو د توجه او اهتمام و وري چـې د  
  .اسالم غم ورسره دی

)پای(
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American University 
 

 پس منظر تاريخي

د اسالم له پيل راهيسې غربيانو تل هه كى چې اسالمي هيوادونه تـر  
دهمـدې  . خپل تسلط الندې راولي او د اسالم حاكميـت لـه منـه يوسـي    

هدف لپاره ئې اول صليبي جنونـه شـروع كـل او د القـدس د نيولـو پـه       
بهانه ئې وسوه كاله په مسلسل ول لكرې راـولې كـې او دلتـه ئـې     

لكونو مسلمان ووژل،  خو دغه هدف ئې ترالسه نه كاى شو لكه چـې  په 
   :وايې )ارنر(
صــليبي جــو ونشــو كــوالى چــې  القــدس دتــل لپــاره د مســلمانانوله    ((

          ه كـې يـو  مسـيحي دولـت  جـوپـه ز ولكې وباسـي  او د اسـالمي نـ
صـليبي جـې  دالقـدس د نيولـو پـه نسـبت        ( :نومـوى زيـاتوى  ).  )كي
   .١)ه د اسالم  د له  منه ولو په نيت ترسره كيدلېزياتر

وروسته بيا همدغـه صـليبي جـې  د اسـتعماري جـو پـه شـكل كـې         
پيل شوې چې ظاهراً ئې امپرياليستي او اقتصادي بـه  درلـوده چـې پـه     
نتيجــه كــې ئــې تقريبــا ــول اســالمي هيوادونــه النــدې كــل،  او د يــوې      

محكــوم و ســاتل،  او شــريعت ئــې د اودې مــودې لپــاره ئــې مســلمانان 
   خـه ليـرې كـ زور په وسيله د هغوئ له سياسي  او اجتماعي  ژوندانه .

  . كه ه هم  دخلكوپه زونو كې ئې اى درلود
خو كله چې د شلمې  پي په پيـل كـې  آزادي غوـتونكو حركتونـو پـه      

اص نتيجه كې د اروپائي استعمار غر په وليدو شو نو انريزانو  په خـ 
ول له دوهمې نيوالې جې  وروسـته خپـل اسـتعماري نقـش امريكـا      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعـــة ( يمـــه ـــه د ) ۲۰۰(مجلـــه  لـــه كويـــ خـــه خپريـــدونكې دالمجتمـــع    -١

  .مضمون )  االمريكية بيروت مركز لنشاط المخابرات والسفارة االمريكية 
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كــه چــې نــور نــو د انريزانــو ســتورى  پــه لويــدو  او د  .  تــه ور وســپاره
   .امريكا  ستورى  په پورته كيدو وو

امريكايانو چې د اروپايـانو د اسـتعماري دور  دحاكميـت لـه مشـكالتو      
دنـو  د نيولولپـاره يـوه بلـه     خه درس اخستى وو نو ئې د  اسالمي هيوا

طريقه  او  ستراتيژي وضع كه چې بنس ئې  د كليسا په كوـونو او  
امريكـــا مســـيحي  مبلغينـــو تـــه وظيفـــه وركـــه چـــې پـــه  .  تعلـــيم والوو

اســالمي هيوادونــو كــې چــې زيــاتره ئــې ال تــر هغــه وختــه د اروپايــانو تــر    
و د تاســيس لــه كــالجونو او پوهنتونونــ ،اســتعمار النــدې وو د مكتبونــو

الرې داسې يو نـوى نسـل وروزي  چـې يـوازې  پـه نامـه مسـلمان وي خـو         
 ،اخــالق ،فكــر ،ديــن.  نــور ئــې  لــه اســالم  ســره هــي همــدردي  نــه وي   

تـر ـو دغـه نـوي  نسـل تـه لـه        . فرهن او د ژوند په ئې امريكـايي  وي 
او د اسـالمي  .  فراغت خـه وروسـته  د هيوادنـو چـارې وروسـپارل شـي      

ــه داــل د       هيوا ــاتلو ت ــو مســتعمره س ــي ( Westernization دون د غرب
  . په شكل كې دوام  وركي)  رولو

كليسا  په اسالمي هيوادونو كې داسـې تعليمـي مراكـز او ادارې جـوې     
كې چې په حقيقـت كـې د صـليبي اسـتعماري جـو داهـدافو د ترسـره        

ــې د       ــكاره ئـ ــه ـ ــو پـ ــې وې، خـ ــې  جبهـ ــاره  د جـ ــو لپـ ــ( كولـ  ،)يمتعلـ
   .نعرې پورته كولې )ترحم(، او )انسانيت(

اروپـايي دولتونـو چـې پـه صـليبي       ( :لطفي ليفونيان ارمنى  منّصـر وايـي  
جو كې ماتې وخوه  نو وئـې غوـتل دمسـلمانانو پـه خـالف يـوه بلـه        
صليبي جه دال د تعليم او تبليغ لـه الرې روانـه كـي، او دا ـل يـې      

پوهنتونونه او شفاخانې په كار  ،مكتبونه ،كليسا انې، مسيحي تبليغ
او پــه زرونــو مســيحي   مبلغــين  ئــې پــه اســالمي نــ كــې     .  واچــولې

   ١). خواره كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــع مجلــه           -١ ــه كويــ خــه خپريــدونكې دالمجتم ــه ــه د  ) ۲۰۰(ل الجامعــة ( يم

  .مضمون )  االمريكية بيروت مركز لنشاط المخابرات والسفارة االمريكية 
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د امريكا دغه  استراتيژي  يره كاريره واقع شوه،  كه چې داـل نـه   
يوازې دا چې په اسالمي هيوادونـو كـې  خلكـو لـه دوئ كركـه نـه كولـه،         

و ئـې خپـل اوالدونـه دهغـوئ مخـې تـه د زده كـې        بلكه په خپلو مصـاريف 
)  تبليغيـانو (او دنوي نسل مستقبل ئې مسيحي مبشرينو. لپاره كينول
   .ته وروسپاره

 

  مسيحيت  د تعليم تر پردې الندې
 

لـــه  Missionary كلـــه چـــې امريكـــائې پروســـ مســـيحي مبشـــرين  
 ،اره شـول مراكشه  نيولي تر اندونيزيا پـورې  پـه اسـالمي  نـ كـې خـو      

  ،وئې ليدل چې په اسالمي نكې خلك د  مسيحيت  منلوته تيار نـدي 
بلكــه  پــه مســلمانانو كــې  د اروپــايې اســتعمار د ظلمونــو لــه  املــه د        
مسيحيت  په خالف كركه نوره هم  زياته شوې ده، او په ينو سيمو كې 

م چې ال تر هغه وخته د عثماني  خالفت  تر كنرول الندې  وې حكامو هـ 
كـه  نـو امريكـايي  مسـيحي     . د مسيحيت د خپرواوي  مخالفـت كـاوه  
   :مبلغينو  الندې دوه مهم كارونه وكل

خپل فعاليت ئې په هغو سيمو كې پيل ك چـې  لـه پخـوا راهيسـې       :اول
او دغـه   ،)مصـر (او   )لبنان(ې موجود وو  لكه مسيحي  اقليتونه  ورك

د فعاليت مراكز ورـول چـې    سيمې ئې د نورو سيمو لپاره پدې بهانه 
او ـوك بايـد    . واكې  دوئ د دغو محلي  مسيحيانو لپـاره  كـار كـوي   

   .ورباندې اعتراض ونه كوي
خپلې پروژې ئې د بهترينو تعليمي مراكزو په شكل كې پيل كې  :دوهم

ددې كــار نتيجــه دا .  چــې د تــدريس او نظــم پــه لــوو معيــارونو وال ول 
ــه مســلمانانو كــې هــم د    شــوه چــې تــر يــوې مــودې و   روســته  د ســيمې  پ

شتمنې طبقې  خلكو خپل اوالدونـه پـه دغـو تعليمـي مراكـزو كـې شـامل        
دوخت په تيريـدلو، د پرلـه پسـې  كوـونو  او پـه محلـي حكـامو        . كل

كــې د نفــوذ او تــاثير د پيــداكولو پــه نتيجــه كــې  دغــه مكاتــب  د عــالي  
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 يـې بيـا وروسـته  د      تحصيالتو په لـوو مراكـزو  بـدل شـول چـې ينـې      
American Universities) نــد  )امريكــايي پوهنتونـورپــه شــكل كــې را

شول، چې په دې كتاب  كې ئې  دينـو معرفـي دلوسـتونكو پـه خـدمت      
  . كې واندې كيي

 

د امريكايي پوهنتونونو لپاره  د اسالمي ن د 
  مهمو مراكزو انتخاب

 

ــيس    ــو د تاسـ ــرينو د پوهنتونونـ ــايې مبشـ ــيمې     امريكـ ــې  سـ ــاره داسـ لپـ
انتخاب كې چې له يوې خـوا پكـې  پـه خـالص الس فعاليـت  وكـولى       
شي او لـه بـل لـوري  دغـه سـيمې د سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، او         

تـر ـو دغـه    .  ديني اهميت له مخې په خپلو شاوخوا  سيمو تاثير  ولـري 
او . تــاثير   دامريكــايي فعــاليتونو د خپريــدو لپــاره  هــم ممــدواقع  شــي 

پـه نـه شـوي       )كابـل (او اوس   )اسـتانبول (  )قاهره( ،)لبنان(دغه سيمې 
چــې د هــرې ســيمي داهميــت  پــه اه پــه النــدې ول ــو كرــې وانــدې    

   .كيي
 :بيروت –لبنان 

د امريكايي  پوهنتون د تاسيس لپاره  د لبنـان  اهميـت  پـه دې كـې وو      
روپا ته  مخامخ  پـروت  چې  له يوې خوا د مديترانې د سمندر په غاه  ا

او لــه بلــې  . او امريكــا ورتــه  د ســمندر لــه الرې  مســتقيمه  الر لــري . دى
خــوا هلتــه پــه بيــروت  كــې لــه پخــوا راهيســې  نامســلمان اقليتونــه لكــه   

اوسـيدل، چـې    )اسماعيليان(او  )ارمنيان( )درزيان( )نماروني مسيحيا(
او تـر دې هـم مهمـه     .دامريكايي  فعاليت لپـاره ئـې ـه زمينـه  برابرولـه     

اردن، او دعربـو   ،فلسطين ،خبره دا وه چې  له لبنان خه سوريه، عراق
   .جزيره په ه ول  تر مسيحي فعاليت  الندې نيول كيداى شوه
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  :قاهره
د مصرهيواد چـې لـه يـوې خـوا  د مـديترانې  د سـمندر  پـه غـاه پـروت          

ونـو  تـر مـن  د پلـه     دى،  او له بل لوري د آسيا او افريقا د دوو بر اعظم
د االزهــر د پوهنتــون او  د مصــر د تــاريخي، سياســي،     .   حيثيــت لــري 

مركزيت  دلرلو لـه املـه  ئـې د ـولې شـمالي  او مركـزي  افريقـا لپـاره د         
ــوه علمــي  او فرهنــي مركــز حيثيــت  غــوره كــى ؤ     ددې ترنــ د  .ي

 )محمــد علــي(نولســمې پيــ  پــه آخــر او د شــلمې پيــ  پــه اول كــې  د 
حاكمې كورن چې د غرب په لوري ئې مخه  كى وه مصـر لـه عثمـاني    

نو غوتل ئې په مصـر كـې هرـه د غـرب پـه      . خالفت  خه  جال كى ؤ
ددې ولــو ترنــ لــومى د فرانســويانو  او بيــا    ،فرهنــ عيــار كــي 

وروسته  دانريزانو د استعمار  په زمانه كې د مصـر ـايي مسـيحيانو    
وده كــې وه، چــې دې ولــو  د امريكــايې مبشــرينو   هــم  ــه)  قبطيــانو(

لپاره د مسيحيت او غربي تعلـيم د خپرولـو او د امريكـايي  پوهنتـون د     
  پرانستلو ه  زمينه برابره كې وه  

   :استانبول
استانبول چې تقريبا پنـه پيـ پـه تركيـه كـې د اسـالمي خالفـت مركـز         

، ـار بلـل   )منارو(ه امله دوو، او په دنيا كې د كلو  مساجدو  دلرلو ل
او عثمانيانو له هغه ايه يوه لوى اسـالمي خالفـت اداره كـاوه،      ،كيده

ان تر دي چې په شرقي اروپا كې ئې هم   .او هره خوا ئې فتوحات درلودل
خو په پاى كې د يهودي او مسيحي توطيـو  .  يرې سيمې فتح كې وې

ركــز اســتانبول  هــم د  ددغــه خالفــت  م.  لــه املــه  لــه زوאــل ســره مــخ شــو  
ى امريكايي مبشرينو  لپاره د تعليمي فعاليتونو لپاره په زه پورې  ـا 

كـالج تاسـيس كـ چـې وروسـته        )رابـر) كه ئې  هلته هم لـومى د  .  ؤ
  . بيا د سيكورلر تركيې  په زمانه كې  په امريكايي پوهنتون تبديل شو
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   :افغانستان كابل 
ــه ا    ــوې  پخــى كــال او     افغانســتان چــې  د تــاريخ پ ودو كــې د اســالم دي

ــې  خلــك د        ــاره ئ ــل لپ ــت شــوى، او د ت ــواد ثاب ــانيو هي دجهــادونو او قرب
ين ايمان په قوت  دن  د لويو لويو واكونـو پـه مقابـل  پـه ميانـه       
دريدلي، او د دمن زوאل ئې هم دهمدوئ  له خاورې شـروع  شـوى يـر    

دې خاورې  خلك د تل لپـاره   او دا هر ه  كه شوي چې د . اهميت لري
ملـي او اخالقـي ارزـتونو ينـ      ،شريعت، اسالمي فرهن ،په ايمان

دهمدغـه  .  پاتې شوي،  او دپرديو  رن او فرهن ئې ندى قبـول كـى  
فطريت  او خالصتوب له امله ئې و كوالى شول چـې دخپـل  سـتر  جهـاد     

ولـې زمـانې پـه    په نتيجه كې وارلس  سوه كاله وروسته هم  د اسالم د ا
چې دا كار دغرب او په راس كې ئـې د  .  ير يو اسالمي نظام قائم كي

په نامه ولـه دنيـا  پـه خپـل خـم كـې       ) )لوباليزيشن((امريكا لپاره چې د
نـو كـه   .  رنول او  تر خپل بيرغ  الندې درول غـواي د منلـو و نـه وو   

ف لويه صـليبي  ئې دخپلو صليبي ملرو په ملتيا د افغانستان   په خال
جه  پيل كه، او د كابل تر نيولو سمدستي  وروسته ئې پـه دغـه ـار    
كې هم د يوه امريكايي پوهنتـون بنسـ كيـود چـې نـور تفصـيالت بـه        

   .ئې ل وروسته  ذكر شي
 

 يولې  په اسالمي ن كې امريكاي
 ؟پوهنتونونه

 

كـې پـه    هسې هم د غرب او بيـا پـه خـاص ول د امريكـا پـه  پوهنتونونـو      
زرونو داسالمي ن وانان درس وايې او له ميحط خه ئې تاثير هم 
اخلى، نـو پـه اسـالمي نـ كـې د امريكـايي پوهنتونونـو د جوولـو ـه          

   ؟ضرورت  دى
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ددې پوتنې واب  الير دمخه  په بيـروت كـې د امريكـايي پوهنتـون     
پــه ( :م  كــې داســې وركــى ؤ۱۸۶۲پــه كاــل   Denial Blissمؤســس 

بنان كې  د عالي  تحصيالتو ديـوې لـويې ادارې  جـوول پـدې  خـاطر      ل
ضــروري دي چــې اكثــره  د اســالمي نــ  هغــه وانــان چــې دغــرب او     
امريكا په پوهنتونونو كې تحصالت پاى ته  رسوي هغوئ  بيرته  خپلـو  

وطنونو ته  نه رارې  چې دلته  له امريكايي مبلغينـو سـره مسـتقيمه     
ــ.  مرســته وكــي  ــارونو او وظــائفو      بلك ــه ك ــه غــرب كــې پ ــه  پ ه هماغلت
د مكتـب فارغـان    )سـيمون كـالهون  (خو ددې  پر خالف  د . مصروفيي

ــه   ــالً د        ١٨٣۵چــې  پ ــول عم   ى ووكــ ــان كــې جــو ــه لبن ــې  پ م كــې ئ
ــو او اداري     ــتاذانو، مبلغينـ ــاتبو كـــې د اسـ ــه مكـ ــو پـ ــيحي  مبلغينـ مسـ

همدغـه   .١)ليـا دي  پرسونل په حيث په اسالمي هيوادونو كې په كار
وجه ده چې امريكايان او امريكايي تعليمي  موسسې دلته  پـه اسـالمي   

  . هيوادونو كې د عالي تحصالتو  خپلې ادارې  پرانيزي
 

په اسالمي هيوادونو كې د امريكايي 
 پوهنتونونو اهداف

 

ــو كــې دمشــهورو امريكــايي        ــه اســالمي هيوادون مخكــې ترهغــې چــې پ
ول پـــه  پوهنتونونـــو تفصـــيالت و ـــو پـــه عمـــومي و غـــورهانـــدې كـــ

اختصار سره هغه  اهداف او مقاصد ياد كو دكومو دترالسه كولو لپاره 
ــره وربانــــدې     ــاردونو الــ ــه مليــ ــويي او پــ ــه جــ ــه پوهنتونونــ چــــې دغــ

   .مصرفيي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د اكـر مصـطفى الخالـدي  او اكـر     ) عمار في الـبالد العربيـة   التبشير و االست(   -١

   .صفحې پوري   ۱۱۰ – ۹۶عمر فروخ  تاليف  
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 :  د مسلمانو هيوادونو سياسي قدرت تسخيرول - اول هدف

ــه       ــو كــې پ ــه اســالمي هيوادون ــو كــې   امريكــايي  پوهنتــون پ هغــو رون
 ،ادارې،سياسـت  ،شاردان روزي چې سبا وكوالى شي د هيواد د تعليم

اجتماع، اقتصاد، فرهن، او پو د توجيه  او قيادت صـالحيتونه  تـر   
ترــو امريكــا  د دوئ لــه الرې پــه اســالمي هيوادونــو كــې        . الســه كــي 

او د خپلې خوـې نظامونـه  وركـې جـو     . سياسي قدرت تسخير كي
تـــاريخ او تجربـــې  ثابتـــه كـــې چـــې  د امريكايـــانو دغـــه منـــافق    .كـــي

شاردان  د اسالم  او اسالمي قوانينو  او احكاموپه  له منه ولو  كې 
   .تر اروپايانو او امريكايانو هم ير ماهر او سخت زي دي

امريكايي پوهنتـون پـه يـر مهـارت او پـه سيسـتماتيك ول د مسـلمانو        
فكـر او ذهـن   . عمليه  تر سره كـوي ) مغز وينلو( Brainwashوانانو د 

فرهنـ او اخالقـي ارزـتونو پـه بنسـ       ،قوانينـو  ،ئې دغرب د اصولو
او پـــه مقابـــل كـــې اســـالم ورتـــه پـــه  درواغـــو او تزويـــر د        . ورجـــووي
وينوتويولـو، او خشـونت ديـن     ،بيرته پـاتې والـي، قسـاوت    ،نامعقوليت
زرونـو دغـه ول  وانـان  د    چې تـر فراغتـه  وروسـته  پـه     . معرفي كوي

ـــولنې او نظـــام   پـــه لـــوو مركزونـــو او منصـــبونو د لـــوو صـــالحيتونو 
خاونــدان كيــي، خــو د اســالم  لــه عقيــدې، اصــولو، اخالقــو، فكــر، او   

بلكـه  پـه ـول شـدت او      ،فرهن خـه نـه يـوازې  دا چـې بـې برخـې وي      
دارو لـه  قساوت د هغـو د لـه منـه ولـو  لپـاره د حكـومتي او مـد نـي ا        

دخپلــې ــولنې د ــولنيزو او تــاريخې  . الرې پــه كــار هــم  الس پــورې كــوي
ارزــتونو پــه خــالف بغــاوت كــوي، او د پرديــو د قوانينــو  پــه تطبيــق         

  . مصروف شي
 :د نوى نسل  مسيحي كول -دوهم هدف

       نــ ــې د پروسـ ــارك كـ ــه نيويـ ــون پـ ــايي پوهنتـ  Protestant امريكـ
ه خـوا جـويى، تمـويليي، او چلـول     مسيحي طائفې د مركزي كليسا ل

لـه همـدې املـه ئـې تـر ولـو سـتر هـدف هـم د مسـلمانو وانـانو            .  كيي
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او دا نورـول فعاليتونـه ئـې د همـدې هـدف لپـاره د       .  مسيحي كـول دي 
  .وسائلو په ول استعماليي، چې تفصيالت به ئې ل وروسته ذكـر شـي  

پوهنتـون  د تاسـيس د   دغه هدف  په كاره ول د قاهرې  د امريكـايي  
دقـاهرې د امريكـايي   (:  ه دوهمه ماده كې داسې ذكـر شـوى وو  وثيقي  پ

پوهنتــون لــه اهــدافو خــه يــو دا دى چــې دمصــر او شــاوخوا هيوادونــو   
او بيـا پـه لـوه سـويه ديـوه       . وانانو ته مسيحي روزنه تقديم كاى شي

وك  پـه  پوهنتون له الرې  ولې اسالمي ن تـه مسـيحي  اخـالق او سـل    
   ١.)عمل كې معرفي كاى شي

 

 
داسالم  د حقانيت په اه وان نسل شكمن  -دريم هدف

  :كول
امريكــايي مبلغينــو تــه دا هــم رنــده وه چــې مســلمانان مســيحيت نــه   

لـه همـدې املـه ئـې د     . مني، كه هر ومره ئـې عقيـده كمـزورې  هـم شـي     
اه  د  مســيحيت د بــديل  پــه حيــث دنــوي نســل د اســالم  د حقانيــت پــه  

شكمنولو پروسه  د مسيحيت  لپاره د مقدمې په طور  په خپـل پروـرام   
او د اســالم  پــه اه  د ول ول شــبهاتو او شــكونو پــه     .كــې شــامله كــه 

مطــرح كولــو ئــې د وانــانو پــه اســالم بــې بــاوره كــول پيــل كــل، چــې پــه  
الحـــاد او اخالقـــي بـــې    )(Existentialismنتيجـــه كـــې  ئـــې وانـــان د    

چــې پــدى حالــت كــې كــه وانــان مســيحيان   ،بار پــه لــور راكــالبنــدو
او د اسـالم  لپـاره دهـي خـد مـت      . نشي نـو مسـلمان هـم نـه پـاتې كيـي      

. چې  دا بيا په خپله د مسيحيت لپاره يوه فـتح ده  ،كولو  ته تيار نه وي
ددغــه  هــدف لپــاره دوئ  پــه خــاص ول د بــا نفــوذه او پــه قــدرت كــې د   

شخاصو زامن تركار الندې نيسي، كه چـې  هغـوئ   شريكو كورنيو او ا
   .په موروثي شكل قدرت كې پاتې كيي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهـداف الجامعـة   ( د   ،يمـه ـه  ) ۱۸۰(له لندن خه خپريدونكې دالبيان مجلـه      -١

  . دكتاب لنيز ) سهير البيلي ( داكرې ) االمريكية بالقاهرة 
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  :د مقاومت د فكري سرچينو وچول :هدف لورم
ــه  جهــاد او جهــادي         ــدازه ل ــه ــومره ان ــان  چــې پ ــان او اروپاي امريكــا ي

حركتونو خه په ويره كې دي تر هغو زيـات لـه اسـالمي  ويـتابه  او د     
كه . مقاومت له فكري سرچينو خه  په ويره كې ديد وئ په خالف د 

  كنــالوژ چــې دوئ وايــي چــې  لــه مجاهــدينو ســره پــه وســله او عصــري
مقابله كيدالى  شي، خو له هغه معنوي او فكري قوت سـره چـې دجهـاد    
تر شـاد مجاهـدينو دروزلـو او ددـمن  دور معرفـي كولـو لپـاره پـه كـار          

امريكــا حركــت ــاري،  او جهــادي  اختــه دي او ــام پــه ــام د غــرب او  
ــوي اســتراتيژي        ــه  مناســبه فكــري، سياســي، اعالمــي او پ ــو ت حركتون
تشخيصــوي، او د تطبيــق پاوونــه ئــې  ورتــه ــا كــي، لــه هغــوئ ســره           

ــه  نشــي كيــداى    ــه زور مقابل دهغــوئ د فعاليــت د كمــزوري    .  دوســلې پ
يكـايي  كولو لپاره بايد  په محلي سـطحه پـه اسـالمي هيوادونـو كـې امر     

او د ســــيمي خلــــك وركــــې .  تعليمــــي او فكــــري ادارې جــــوې شــــي
ديونكــو، ــارونكو، او تحليــل كوونكــو،  پــه حيــث پكــار وومــارل    

ســيمه يــزه   او همدارنــه د جهــادي فكردلــه منــه ولــو لپــاره  پــه. شــي
او د موجودو شـرايطو او حـاالتو پـه     .سطحه طرحې او پالنونه ترتيب شي

  . كار ورباندې وشينظر كې نيولو  سره 
د دغه  ول اشخاصو روزل، او بيا د دولتونو پـه مختلفـو ارـانونو كـې     
.  په كار ومارل د امريكا يې پوهنتون  له مهمو اهدافو خه ل كيي

د قــاهرې امريكــايي پوهنتــون پــه ســيمه كــې د  آســيا  او افريقــا د يــرو   
ر يـوه حـده ئـې    او تـ . اسالمي او جهادى حركتونو پـه هكلـه  ينـې كـي    

ينې  اسالمي مفكرين اوجهادي شخصيتونه  پـه بـيال بيلـو ولونـو پـه       
همدغــه ســيمه ييــز اشــخاص او    .خپلــو لومــو كــې را گيــر كــي هــم دي  

ادارې بيــا د جهــاد او مجاهــدينو پــه اه وانــان  پــه شــك كــې اچــوي، او  
او دجهـاد  د مشـروعيت او افاديـت  نظريـه تـر       .ذهنونه ئې مشوش كوي

تنې الندې راوليپو .  
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په محلي سطحه د غربي كمپنيو لپاره په  :هدف پنم
  :امريكايي  طريقه د پرسونل روزل

ــه غــرب كــې  دصــنعت،       ــه مجمــوعي ول پ ــه پ دا چــې اســالمي هيوادون
اقتصاد، او تجـارت د پرمختـ لـه املـه د غـرب لپـاره پـه اسـتهال كـې          

قتصــاد د غــرب  او د اســالمي هيوادونــو ا. مــاركيونو تبــديل شــوي  دي
ــزو (  multinationalاو امريكــا  د  ــو  كــې     )ــ ملتي ــه منول كمپنيــو پ

لويدلي، او حتى چې يرحكومتونه ئې په اقتصادي لحاظ النـدې كـي    
هم دي، دغـه  ـولې كمپنـ  پـه اسـالمي هيوادونـو او پـه خـاص ول پـه          
هغـــو هيوادونـــو كـــې چـــې دوئ ئـــې نيـــول  غـــواي پـــه زرونـــو داســـې    

او مسـلكې  پرسـونل   تـه ضـرورت لـري چـې پـه غربـي  ول د          مامورينو
ترـــــو دغـــــرب .  عـــــالي اداري  اومســـــلكي مهـــــارتونو خاونـــــدان وي 

او پـه عـين   .  استعماري  او استثماري كمپن پـه ـه ول وچلـولى شـي    
وخت كې پـه يـره  زيركتيـا  دې خبـرې تـه هـم متوجـه وي چـې ـول هغـه           

ه ئــې ــايي د جهــاد او اســالم  اقتصــادي  او تجــارتي فعاليتونــه چــې ــ
لپاره وكـارول شـي وده  ونـه كـي، او لـه بيالبيلـو  خنـونو او بنـديزونو         

ددغـه  ول پرسـونل تيـارول  هـم  د     . سره مخ شي، ترو له منه ال شي
   .امريكا يي  پوهنتون له مهمو اهدافو خه ل كيي

 

  په اسالمي هيوادونو كې د ژوند غربي ول :هدف شپم

Western style of Life او په مسلمانانو كې د امريكايې  ،رواجول
 :استعمال روحيه تقويه كول استهالك اومصنوعاتو د 

 

امريكا دخپل فرهن له صادرولو مخكې كو كوي چې په اسـالمي  
تر ـو خلـك  د ژونـد    .  هيوادونو كې يوه غربي وله دژوند به رائج كي

چـې پـه نتيجـه    .  مصـنوعات وكـاروي   په هر اخ كې امريكايي او غربـي 
كې ئې اسالمي ن د غربي  مصنوعاتو لپاره په يو لوى ماركي بدلـه  

 General)او   (Ford)شي،  ددي كار لپاره امريكايي لويې كمپن لكـه 



 د كابل مسيحي پوهنتون                             فکري پوهنه
 

 
٢٨١ 

Motor)     پــه لويــه پيمانــه  لــه امريكــايي پوهنتــون او او نــورې كمپنــ 
USAID و  په شرق كې امريكايي پوهنتونونـه  د  سره مرستې كوي،  تر

. دوئ لپاره  د فرهني كمپنيو په حيث  دماركيـ زمينـه سـازي وكـي    
     چــې پــدې  كــار ســره بــه لــه يــوې خــوا دمســلمانانو اجتمــاعي، فرهنــ

او لــه بلــې خــوا بــه پــه اســالمي نــ كــې د صــنعت مخــه  . ورتبــديل كــي
ــه      .  ونيســي ــه دغــرب د اقتصــادي پرمختــ لپــاره پراخــه زمين او هــم ب

   .عده كيمسا
 

  امريكايې پوهنتون مسيحي  پوهنتون دى
 

په هر اسالمي هيواد كې امريكايي  پوهنتون يو مسـيحي  پوهنتـون وي   
ــويې كليســا         ــې دل ــارك كــې د پروســن عيســايې  فرق ــه  نيوي چــې  پ

(Presbyterian) يددغــو پوهنتونــو  اعلــى . لخــوا تاســيس او اداره  كيــ
د پروســن عيســايانو لـــوى   مشــورتي بــور يــو دى چــې  غــي ئــې        

ملـى تـاجران  او د تعلـيم او اجتمـاعي      ،دلويـو كمپنيـو مالكـان    ،مشران
په اسالمي هيوادونـو كـې هـر امريكـايي      . علومو متخصصان تشكيلوي

پوهنتون اساسا د مسيحيت  د خپراوي لپاره جويي،  او دا نور هرـه  
   .وركې د وسايلو په حيث كارول كيي

ميالدي كې د لـومي ـل لپـاره فيصـله وشـوه       ۱۸۶۲  كله چې  په كال
پـه امريكـايي  پوهنتـون     )سـوريې انجيلـي فاكولتـه   (چې په بيروت كې د 

ونومــول شــي، او ددغــه نــوي  پوهنتــون لپــاره امريكــايې لــوى مســيحي   
د لومي رئيس په توه  واكل شو، تر اكل كيدو  Denial Bliss مبلغ 

ي  كې له لويو  مسيحي مشرانو سره  ميالد ۱۸۶۳وروسته  ئې په كال  
 د مشورې لپـاره  نيويـارك تـه ال او هلتـه يـى پـه  مركـزي لويـه كليسـا          

Presbyterianچې په يوه برخه كې ئې راغلي وو  كې يوه وينا واوروله :
شرق زمون ديني تعليماتو ته اتيا لري، هلته بايد تورات او انجيل .. .(
ــل( ــاب   )بايبـ ــي كتـ ــي تدريسـ ــو دائمـ ــي  يـ ــول شـ ــروت د .  )ورـ او د بيـ
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ــه اه ئــــې  وويــــل   ــالت  پــ ــون د رســ ــايې  پوهنتــ ــروت ... .( :امريكــ د بيــ
امريكايي  پوهنتون بايد د مسيحي كتابونو له الرې  په آسيا  او افريقـا  

او هـم بايـد پـه    . كې له ميلونونو انسانانو سره زمون رابطـه  قائمـه كـي   
  ١. )د مسيحيت  نعمت ولوروي )مسلمانانو(هغوئ 

همــدا راز د پوهنتــون تاسيســي ادارې فيصــله وكــه چــې د پوهنتــون هــر   
   ٢.استاذ بايد د مسيحي  دين مبلغ وي

ميالدي كال كې چې كله  د پوهنتون يوې لـې مسـلمانو    ۱۹۰۹په كال 
محصلينو د پوهنتون كليسا ته په اجباري  شكل د مسلمانو محصـلينو  

هنتــون لــه ادارې خــه ئــې  دور وســتلو پــه خــالف احتجــاج وكــ، او د پو 
غوـــتنه  وكـــه چـــې مســـلمان محصـــلين بايـــد پـــه زوره د پوهنتـــون پـــه 

مذهبي مراسمو كې شـريك نـه كـاى شـي، پـه ـواب كـې ئـې دپوهنتـون           
: ادارې   يوه اعالميه صادره كه چې په لورمه ماده كې ئـې راغلـي وو  

دمســيحي . د بيــروت  امريكــايي پوهنتــون يــو مســيحي  پوهنتــون دى (
لت په مصاريفو جو شوى دى، او ددې لپاره جـو شـوى چـې انجيـل      م

ئې په تعليمي نصاب كې شامل وي، تر و د مسـيحي  ديـن منـافع  او    
ــدي     ــر زده كــوونكي مخــې تــه كي ــر ــوك چــې پــدې     ،.ــيې د ه ه

پوهنتون كې  شامليي بايد تر شامليدو  مخكې په هرـه  غـور وكـي    
ــه  ورخــ       ــه ــون كــې ب ــه پوهنت ــي چــې  پ ــدا ول د  )ه  غوــتل كي هم

امريكـايي  پوهنتـون خلكـو    ( :پوهنتون مشورتي  بور  اعالن وك چـې 
ته د تورات او انجيل  د حقايقو د زده كې لپاره جو شوى  تر و پدې 
كار سره پوهنتون د مسيحيت د را يو مركز وري، او ددغـې رـا پـه    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د اكـر مصـطفى الخالـدي  او اكـر     ) عمار في البالد العربية التبشير و االست(    -١

  .  ېصفحې پور  ۱۱۰ – ۹۶عمر فروخ  تاليف  
د اكـر مصـطفى الخالـدي  او اكـر     ) التبشير و االستعمار في البالد العربية (    -٢

  . ېصفحې پور  ۱۱۰ – ۹۶عمر فروخ  تاليف  
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م  ۱۹۲۲ر كاــل پــه همدغـه اسـاس  تـ     ١.)خپلولـو خلكوتـه وصـيت وكـى    
رسما دپوهنتـون پـه نصـاب كـې شـامل وو او        )عهد قديم(پورې  تورات 

  .ولو طالبو ته به تدريسيده
 

  :محتاطانه شروع

دا چې  دغه مسيحي  پوهنتونونـه  پـه اسـالمي هيوادونـو كـې  جـويي       
مؤسســين  ئــې پــه شــروع  كــې يــر احتيــاط كــوي چــې لــه اولــې ورــې د 

كه نو په لومي قدم كـې   . نه  راونه پاروىمسلمانو ولسونو حساسيتو
پـدې هكلـه د بيـروت    .  كـوي محصلين له مسيحي تعليماتو سره  نه مخ 

ــ Denial Bliss ي پوهنتــون  مؤســس د امريكــاي ــه  ( :يواي د تاســيس پ
لوميو كلونوكې  مون خپل تنصيري كارونه  په احيتـاط  سـره تـر سـره     

مخكـې د عثمـاني  خالفـت      كول،  تر و د پوهنتون  له ينيدو خه 
خو وروسـته  بـه بيـا ـول شـاردان  پـه مسـيحي        .  )غضب  راو نه پاروو

   .٢)عبادت او د يكشنبې  دورې  په سرويس مجبوريدل
 

 Americanولى ئې نوم امريكايې پوهنتون  

University ؟دى 
 

اســالمي هيــواد كــې د امريكــا د  دغــه ول مســيحي پوهنتــون  پــه هــرهم
لـــه طرفـــه  )   N.Y. Presbyterian(ســـيحي فرقـــې دلـــوى مركـــز  پروســـن  م

او ددې لپاره  ئې له نامه سره د مسيحي كى نه ليكـل كيـي   . جويي
   .چې په اسالمي هيوادونو كې ئې په ضد حساسيت  راونه پاريي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــع مجلـــ    -١ ــدونكې دالمجتمـ ــه خپريـ ــ خـ ــه كويـ ــه د  ) ۲۰۰(ه لـ ــه ـ ــة ( يمـ الجامعـ

  .مضمون )  االمريكية بيروت مركز لنشاط المخابرات والسفارة االمريكية 
د اكـر مصـطفى الخالـدي  او اكـر     ) التبشير و االستعمار في الـبالد العربيـة   (   -٢

  .  ېصفحې پور  ۱۱۰ – ۹۶عمر فروخ  تاليف  
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كې  هم چې  امريكايي پوهنتون جويـده نـو د پوهنتـون     )قاهره(په مصر 
.  و  تر من  د نامه پر سر اختالفات  پيداشـول د مشورتي  دبور دمشران

. وي )مســيحي پوهنتــون(ئــې بايــد پــه ــكاره  ول  ينــو ويــل چــې نــوم  
د مصــر  او نــدې ختــي لپــاره  د  (ينــو  نــورو ئــې  ويــل نــوم ئــې بايــد    

او يــوې دريمـې لــې ئــې  .  وي  )مسـيحي زده كــې امريكـايي مــؤ سسـه   
په آخر .  وي  )ي كالجونو ولنهد قاهرې  دمسيح(ويل چې نوم  ئې بايد 

م د دسمبر په مياشت كې د نامه  دتعيـين لپـاره  د بـور     ۱۹۱۷كې  په 
داعضاؤ  ترمن انتخابات وشول چې په نتيجه كې ئې دپوهنتـون  لپـاره   

او دا كـه  .  نوم غوره شو )پوهنتوند قاهرې امريكايي ( A. U. Cairo د 
پـه حكومـت كـې ينـې مهمـو      چې  د مخكنيو نومونـو پـه هكلـه د مصـر     

خـــو لـــه دې هـــر ـــه ســـره ســـره بيـــا هـــم  . شخصـــيتونو اعتـــراض  درلـــود
  )مسـيحي (دمشورتي بـورغي  دغـه پوهنتونونـه  پـه خپلـو منـو كـې         

   ١.پوهنتونونو په نامه يادوي
  

  د بيروت  امريكايې پوهنتون
 

د بيــروت امريكــايي پوهنتــون پــه اســالمي نــ كــې تــر ولــو لــومى           
كلونــو كــې د اســالمي نــ    ۱۴۳دغــه پوهنتــون پــه تيــرو  . ن دىپوهنتــو

د مسـيحيت  د خپرولـو   . دخطرناكو پيو په بهير كې عمده نقـش لرلـى  
  )Secularism) ترن ئې په غربي او اسالمي نـ كـې د سـيكولريزم     

په غربي ن كـې د  .  د خپراوي او حاكمولو په الره كې هم ير كار كى
هـې هـم لـه همـدې     ) عربي نشـنلزم (پرولو لپاره د عثماني خالفت د را
دهمدې پوهنتون فارغان ول چې  عربي ن ته ئـې   .ايه پيل شوې  وې

   .د غرب د افكارو او نظريانو  د راواردولو چارې ترسره كې

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعــة االمريكيــة والتبعيــة  ( ــه كــې د  ۴۹)  مجلــة التربيــة المعاصــرة  ( پــه      -١

  . په عنوان  د  دكتور كمال نجيب  بحث ) الثقافية  
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.  ددغه پوهنتون تاثيرات يوازې  په عربي كې نـ  منحصـر پـاتې نشـول    
ان تـر دې چـې پـه    . هـم سـرايت وكـ   بلكه د سيمي  نورو هيوادونو تـه ئـې   

اوه تنه  ئـې اوس يـوازې    ) ۷(افغانستان كې هم په لس ونو افغانان چې 
د كــرزي  پــه كابينــه كــې وزيــران دي هــم لــه همــدې پوهنتــون خــه فــارغ  

  .   شوي دي
د امريكا لخوا د افغانسـتان پـه  نيولـو كـې چـې د چـاتر ولـو لـوى الس          

ولې چـارې هـم  دهغـه لخـوا پـرمخ بيـول       وو، او تر اشغال  وروسته ئـې  ـ  
هم  د همدغـه پوهنتـون  فـارغ التحصـيل      )زلمى خليل زاد(كيدې يعنى 

   .دى
دغه پوهنتون  د سيمې د نورو امريكايي پوهنتونونو لپاره دمورحيثيت  

ــري ــن    . لـ ــو كـــې  د پروسـ ــه اســـالمي هيوادونـ ــا پـ ــيا او افريقـ او د آسـ
ميــك پالنونــه هــم  پــه همدغــه  مســيحي  فعاليــت لپــاره تعليمــي او اكادي

ــل      . پوهنتــون كــې جــويي   ــه كا ــه  ســازي پ ــاره زمين ددغــه  پوهنتــون لپ
ــغ       ۱۸۳۵ م كــې هغــه وخــت  شــروع شــوه چــې امريكــايي مســيحي  مبل

پـه بيـروت كـې  دنجونـو او هلكـانو لپـاره يـو عصـري           )سيمون كالهون(
  كــ دغــه  مســيحي مكتــب  د ســيمه يــزو مســيحيانو د       . مكتــب جــو

د مســيحي .  ترنــ  د مســلمانانو اوالدونــه  هــم جــذب كــل    اوالدونــو
معلمينــو د ــې توجــه  او پراخــو وســايلو  لــه املــه دغــه مكتــب ــه وده     
وكه او  ـه  ېـر شـاردان يـى فـارغ كـل، چـې پـه مسـيحي  ادارو، او          

د مكتـب    )سيمون كـالهون (د . تعليمي مراكزو كې په كار وومارل شول
ه نيوريارك  خه  د راغليو مسـيحي  مبلغينـو   د شارانو ې نتيجې ل

په بيروت  D. William tomson ، او Denial Blissد لې مشران هر يو 
ــه  يــوې ادارېتحصــيالتو د  كــې دعــالي  دغــو دواو . وهــول جوولــو ت

  Presbyterianخپل راپورونه  او وانديزونه   د نيويارك لـوئې كليسـا    
 ۱۸۶۲ كارباندې درې كالـه يعنـې  لـه     پدې .  ته د مشورې  لپاره يول

ميالدى پورې  مشورې وشوې او ترتيبات ورتـه ونيـول     ۱۸۶۵خه  تر 
 Denial م  كې   ۱۸۶۵په  .  اوهم  استاذان ورته تيار كاى شول.  شول
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Bliss  اكلى  شوم كاـل كـې     ۱۸۶۵او بيا په  .  دپوهنتون لپاره رئيس و
 ،اداره ،ژبـه  ،د پوهنتـون  نصـاب    .دغه امريكـايي پوهنتـون افتتـاح شـو    

د   )بايبل( ،د نصاب په تر كې انجيل. استاذان او هر ه امريكايي ول
 ۱۹۲۲كالـه يعنـى  تـر      ۵۷تدريسي كتاب په حيث  مقرر شو چې پوره 
كه ه هم چې وروسـته ئـې   .  م كال پورې  ئې په علني  شكل دوام درلود

خـو د پوهنتـون   .  ورـول مسيحي زده كه  او مذهبي مراسـم اختيـاري   
اداري  محيط او استاذان  ئې داسـې برابـر كـي وو چـې  پـه نتيجـه كـې         

او همـدا  د دوئ اصـلي   . ئې شاردان پـه خپلـه مسـيحيت  تـه مائـل شـي      
چــې پــه   )Penrose(پــدې هكلــه  د پوهنتــون  يوبــل رئــيس  .  هــدف هــم ؤ

ئـې   كال كې چې كله پدغه وظيفه  واكل شو په همدې مناسـبت  ۱۹۴۸
   :په خپله افتتاحي وينا كې وويل

دالئلو په اثبات ورسوله چې تعليمي  ادارې هغه ترولو مؤثرې وسـيلې  (
ــان كــې  دمســيحيت د       ــه ســوريه  او لبن ــو  پ وې چــې امريكــايي مبليغن
خپرولو لپاره وكارولې،  او دهمدې غرض لپاره د بيروت  د امريكايي 

  نسخه ورته پوهنتون رئيس هم د امريكا  د پرو مبلغانو له جملې
   ١)غوره شوى ؤ

د اوسن عربي ن  ير چارواكې چې خپل هيوادونـه او ولسـونه ئـې د    
او .  امريكا په غالمي مجبـور كـي، هـم دهمدغـه پوهنتـون فارغـان دي      

همــدوئ دي  چــې پــه ولــه عربــي نــ كــې ئــې د شــريعت د تطبيــق مخــه 
ه خــه د آزاد او د او هــر هغــه ــوك چــې د غــرب لــه تســلط. نيــولې ده

ــره كــوي دهمــدغو چــارواكو او دهغــوئ لخــوا د        اســالم  د حاكميــت  خب
ــي       ــدى كي ــا اعــداميي، بن ــر بن ــو پ ــوو  شــويو قوانين ــا دوطــن   ،ج او ي

  . پريودلو ته مجبوريي
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  په مجله كې د ) المجتمع ( له كوي خه خپريدونكې د      -١
   .۲۵/  ۹/  ۱۹۸۷بحث   ) لماذا الجامعة االمريكية  اآلن ( 
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  د قاهرې  امريكايې پوهنتون
 

 د قـــاهرې پوهنتـــون هـــم پـــه عربـــي نـــ كـــې د پروســـن مبلغينـــو   
Missionary نده دىد فـل پـه   .  كر زي  يددغه پوهنتون نظريه په لوم

  Charles Watson  )چـارلز واسـن  (مصر كې امريكـايي مسـيحي  مبلـغ    
ــغ      ــه مصــر كــې د مشــهور امريكــايي مبل  André  )اندرواســن(چــې پ

Watson وكيدهزوى وو په ذهن كې راو .  
و د چــې  الدمخــه ئــې پــه مصــر كــې د كوچينــانو او وانــان )چارلزواســن(

مسيحي كولو په هدف  تعليمي فعاليتونه شروع كي ؤ ددغه پوهنتـون  
ك انـه سـره     ۱۹۱۴او دغه پالن ئـې بيـا پـه كاـل     . لپاره  پالن جو م لـه

نيويارك ته يوو، ترو هلته ورباندې په لويه كليسـا كـې  د امريكـايي    
دهمـدې كاـل د دسـمبر    . پوهنتونونو مشورتي   بور غور او بحث وكـي 

ياشتې  په ديرشم تاريخ د كليسا  دكلن اجتماع  په تر كـې ددغـه   د م
د بحـــث پـــه جريـــان كـــې د خپلـــو .  پوهنتـــون موضـــوع هـــم ويـــل شـــوه

ــه سلســله كــې     ــه  Presbyterian د  Charles Watson وانديزونوپ ل
مشرانو خه  وغوتل چې د پوهنتون دتاسيس  پـه لـوم مرحلـه كـې      

و مســيحي مراســم  او عبــادت الزمــي ونــه بايــد  د پوهنتــون پــه محصــلين
تـــر ــو خپــل كارونـــه  دمســلمانانو د حساســيتونو لـــه     .  رــولى شــي  

   ١.پارولوپرته  په اطمينان سره تر سره كاى شي
 ۱۹۲۰م خـه تـر    ۱۹۱۴د پوهنتون  د طرحي تر منل كيدو وروسته له 

د ينــې    ،م پــورې پــه قــاهره كــې  د پوهنتــون لپــاره د ودانــ  جــوول       
م كاـل د   ۱۹۲۰او د . دانيو اخيسـتل،  او نـور تـر تيبـات تـر سـره شـول       و

لنكــولن د (اكتــوبر پــه پنــه لســم تــاريخ امريكــايي پوهنتنــون لــومى د   
ــوم د      )شــرقي زده كــو كــالج  ــه نامــه پرانســتل شــو چــې وروســته  ئــې ن پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۸۵لدنعيم صفحه دكتور خا. الجذور التاريخية الرساليات التنصير في مصر    -١

۹۲  .  
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شـو، او  چـارلز واسـن ددغـه          A.U. Cairo ن قاهرې امريكايي پوهنتـو 
پـورى   ۱۹۴۵مي رئيس  په توه و اكل شو، چې بيـا تـر   پوهنتون د لو

  ١ .په همدې وظيفه پاتې شو
د قاهرې امريكايي پوهنتون په هغه وخت كې يوازې د امريكا د كليسـا  

خو اوس  د نيوالو مسيحي  مؤسسو  په مرسته . انو په مرسته  چليده
   .خپل كارونه پرمخ بيايي

كه چې  .تر ولو زياته توجه كويامريكا په مصر كې خپل پوهنتون  ته 
په مصر كې له يوې خوا د االزهر پوهنتون وجود لـري چـې  تـر  زرو كـالو     
ئې زيات اسالمي علومو ته خدمت كـى، كـه ـه هـم چـې  اوس د نـورو       

خـو  .  تعليمي ادارو په ير د يو  سيكولر حكومت تر كنتـرول النـدې دى  
   .لى كيي  بيا هم د اسالمي علومو تر ولو لويه مؤسسه

لــه بلــې خــوا د معاصــرو  اســالمي حركتونــو پيــل هــم د شــلمې پيــ لــه     
پــه شــكل كــې )  )االخــوان المســلمون((اوايلــو خــه دامــام حســن البنــاء د 

شوى ؤ چې  وروسـته  بيـا پـه بـيال بيلـو فكـري او جهـادي  بهيـر نـو كـې           
خـو پـه مجمـوع  كـې ولـو ئـي دا هـه كولـه چـې شـرق            ،سره خواره شول

رب لــه تســلط  خــه  خــالص كــي،  او د اســالم  د حاكميــت  لپــاره    دغــ
   .زمينه برابره كي

ــه          ــل ســبب ــائي  د القاعــدې پ ــو ب ــه  د امريكــا دجــدي توجــه ي مصــر ت
جهــادې تنظــيم كــې د مصــري مجاهــدينو  لويــه ونــه  وي  چــې تقريبــا د 

دا ــول ددې عامــل رــي چــې   ،قيــادت چــارې  هــم همــدوئ ســمبالوي  
   .تر بل هر عربي هيواد مصرته  ير پام وكيامريكا دې 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۸۵دكتور خالدنعيم صفحه . الجذور التاريخية الرساليات التنصير في مصر    -١

۹۲    .  
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  د تركيې  داستانبول امريكايي پوهنتون
 

د .  د تركيــې او دهغــې د اســالمي اهميــت پــه اه مخكــې يادونــه وشــوه   
ــه         ــه  عثمــاني تركــانو پ ــاً پنــه ســوه كال ــه اســتانبول خــه تقريب تركــې ل

رب اسالمي ن كې لوى اسالمي عتماني خالفـت اداره كـاوه چـې  د غـ    
لپاره  د منلو و نه وو،   اروپايانو په تركيه كې د اسـالمي خالفـت د لـه    

د شـرقي اروپـا   . منه ولو لپاره د سـلونو  كلونـو لپـاره  هـې وكـې     
مســـيحي   .دفتحـــه شـــو واليتونـــو خلـــك ئـــې د بغـــاوت لپـــاره راوپـــارول  

او يـر ـه ئـې وكـل چـې خالفـت لـه         ،ارمنيان ئې دجن لپاره  وهول
خو تر هغه ئې  هې كاميابې  نـه شـوې  چـې تـر ـو ئـې د       . سيمنه يو

تركيې دولس او نظام په داخل كې داسې خلك تيار نه كل چې له اسـالم   
د اســالمي شــريعت دلــه منــه ولــو لپــاره ئــې پــه  ،خــه  ئــې كركــه لرلــه

مـنظم ول كـار  كــاوه،  او پـه تركيــه كـې  ئــې د اسـالم پــر ـاى  د غربــي       
   .كار كاوه بې  دتنفيذ لپارهقوانينو او ژوند 

په تركيه  كې دخالفت د راپرولـو اصـلي مجـرمين  ـول هغـه كسـان وو       
او يـا پـه تركيـه كـې  لـه غربـي        . چې  يا خو ئې  په غرب كې زده كې وې

افكــارو او نظريــاتو خــه  چــې غربــي مكــاتبو او تعليمــي  ادارو  خپــاره  
يـــه لـــه اســـالم خـــه  دغـــو مجرمينـــو  ترك.   كـــي ول  متـــاثره شـــوي ول

اسالمي خالفت  ئې لغو اعالن ك، او دهغه پـر ـاى  ئـې    .  محرومه كه
.  پـه  اسـالمي شـعايرو ئـې بنـديز ولـاوه      .  سيكولر تركيه رامنتـه  كـه  

همدومره  موده دتركيـې   . لريشت كاله مسلمانو تركانو اذان وانه وريد
دارس وتــل مــ. مســلمانان دحــج  د فريضــې لــه اداكولــو منــع كــاى شــول

اسالمي حجاب  ممنـوع اعـالن    ،مساجد په موزيمونو تبديل شول ،شول
او . او د اسالم د بيا حاكميت  لپاره هر ول هې جرم  ول شوې.  شو
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م خه تر اوسه  د تركيې  واكمن  په مسلسل ول يـو   ۱۹۲۴باالخره  له 
پـا  په  بل پسې هه كوي چې تركيه  پـه سياسـي او نظـامي  لحـاظ د ارو    

يو جز وروي، خو اروپايان  ئې ال تر اوسـه ورسـره نـه منـي چـې  تركيـه        
كــه چــې  هغــوئ وايــې  پــه   .دې پــه اورپــا يــي  اتحــاد كــې شــامله  شــي 

  . اسالم  شته تركيه كې ال تر اوسه پورې
پــه تركيــه كــې ددغــه ول وضــعيت د را منتــه  كولــو لپــاره چــې كومــو   

د اسـتانبول  امريكـايي پوهنتـون    جهتونو كار كى ؤ په هغو كـې يـو هـم    
ددغــه پوهنتــون لپــاره امريكــايي  مســيحي  مبلغينــو لــه يــر پخــوا  . دى

ــه   .   راهيســې كــار پيــل كــى وو   ــه چــې پ م كــې د امريكــايي   ۱۸۳۱كل
لوم  له تركيى تـه راغلـه  نـو ددغـه       Missionaryمسيحي مبليغينو  

نـــدې  لـــې د مشـــر پـــه كـــوركې يـــو زوى  وزييـــد چـــې نـــوم ئـــې وربا        
تــر ــو ئــې  خلكــو تــه  د قســطنطنيې  .   كيــود )قســطنطين واشــنن(
او واشــنن تــرمن د رابطــې او وحــدت د ســمبول پــه حيــث    )اســتانبول(

دې لــې پــه تركيــه كــې يروخــت تيــر كــ، او دكلونــو پــه     ١.تلقــين كــي
تيريـدلوئې پـه اسـتانبول كـې د يـوې مسـيحي تعليمـي ادارې د تاسـيس         

  . بره كهلپاره  زمينه  برا
 )هـــاملين(م كـــې  مشـــهور امريكـــايي مســـيحي مبلـــغ   ۱۸۶۳پـــه كاـــل 

يهودي سره مشوره وكه ا ورته   )روشيل(دنيويارك له لوى سرمايه دار
د ( )روملـي (تركانو د استانبول د نيولو لپاره ترجن دمخـه  ( :وئې ويل

كـې خپلـه پـوي قـرار ـاه او عسـكري كـال         )استانبول ترنـ يوـاى  
ــه د قســطنطنيې       ،وه جــوه كــې  ــه هماغــه اي ــا ل ــې بي چــې وروســته ئ

كـې يـو    )روملـي (زه به هم په همدغه ـاى  . مسيحي امپراطوري ونوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكـر  : تـاليف  ) تاريخها و مخاطرها  ،االستعمارية  -المدارس العالمية االجنبية(    -١

  .   ۱۳بن عبداهللا ابوزيد صفحه  
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جووم،  تر و له همـدې ايـه د تركـانو عثمـاني      )ليسه(ثانوي مكتب 
  ١ )خالفت ونوم

هماغه وو چې لومى هلتـه يـو ثـانوي مكتـب      .روشيل هم  ورسره ومنله
او پـه  . په كالج بـدل شـو   )رابر(روسته بيا د استانبول د جو شو  چې و

   .پاى كې ورخه د اوسن تركيې امريكايي پوهنتون جو شو
ددغه امريكايي پوهنتون د ديني هويت په اه مشهور مسيحي مبلـغ او  

د ( :وايـي  Denial Blissد بيروت د امريكايي  پوهنتون لوم رئـيس  
يـو مسـيحي كـالج     )مريكايي  پوهنتـون اوسنى ا(د رابر كالج   تركيې

 .تعلــيم، نصــاب، او تعليمــي محــيط ئــې  پــه ــكاره مســيحي دى  .دى
او دهر وخت لپاره به ئـې رئـيس    .كه  چې مسيحي مبلغينو جو كى

  .)يو مسيحي مبلغ وو
 

  په افغانستان كې د مسيحي فعاليت پس منظر
 

تان بانـدې  پـر لـه    د برطانيې لخوا دهند  تـر نيولـو  وروسـته  پـه افغانسـ     
پســــې حملــــې هــــم ددې لپــــاره  وې چــــې افغانســــتان هــــم د انليســــي 
امپراطور برخه ورـوي، او دلتـه هـم دخلكـو پـه ذهـن او ژونـد كـې د         
ــار         ــاره  ك ــو لپ ــدو دــاى پرــاى كول ــي فرهنــ  او مســيحي عقاي غرب

لــه همــدې  املــه انريزانــو تقريبــا يــو ســل او شــل كالــه  مخكــې  . وكــي
خـو  .  ته ترجمه ك، اود  پتنو په سيمه كې  ئې خپـور كـ  انجيل پتو  

ــه ديــن ينــ وال خلــك دي انريــزان ئــې دــمنان او      داچــې  پــتانه پ
دهغوئ دين ئې كفر اه،   نو كه  پـه هغـه وخـت كـې ئـې دعـوت يـر        

   .مؤثر نه وو
وروسته  بيا مسيحي مبلغين  دغه حقيقت ته متوجه شـول چـې افغانـان     

نــو ئــې خپلــه د تبليــغ اســتراتيژي  بدلــه كــه، او د    ،نــيمســيحيت  نــه م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مخكنى مصدر      -١
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كاره مسيحيت پر اى ئې ددې سيمې په خلكو كې د اروپايي ژبـو او  
د اروپايي مسيحي مبلغينـو د مقـالو پـه هغـه       .فرهن رواجول پيل كل

الغارة على العـالم  (مصري د  )محب الدين الخطيب(مجموعه كې  چې  
په نامه عربي ته ترجمه كـې     )مي ن  يرغلپر اسال(يعنې   )اال سالمي

پتانه  ير كلـك   (: مسيحي مبلغينو ته د توصيې په ول داسې راغلي
دهغوئ  لپاره بايد  غربي . خلك  دي، د مسيحيت  منلو ته نه تياريي

فرهن او غربي ادبيات ددوئ په ژبه  ترجمه  او نشر كو،  تـر ـو  پـه    
   ١ )اروپائي  افكارو سره اشناشي كراره كراره  له مسيحي  او

همدغه  وجه وه چې  د امان اهللا خان په دوره كـې  د افغانسـتان دروازې    
د غربي فرهن او افكارو پر مخ نه يوازې خالصې شو ې، بلكه  غربـي  

دا چـې وروسـته    .  لباس  او فرهن هم په زوره  په افغانانو وروتپـل شـو  
مونستانو په خپلـه ـه وكـاراوه،    بيا دغه وضعيت  چپيانو او ورپسې ك

او . كه   نو دكليسا  پر مخ په  افغانستان كې دكـار دروازه بنـده  شـوه   
دا كــه چــې كليســا د غــرب نماينــده ــي  كولــه، اوپــه افغانســتان كــې   

نو غربـي كليسـا   .  حاكميت دروسانو او دهغوئ د ملرو په الس كې وو
ــه پاك    ــن كـــې  پـ ــه مـ ــاجرينو پـ ــاني  مهـ ــا د  افغـ ــا كـــې   بيـ ــتان او اورپـ سـ

   .دمسيحيت  دخپرولو فعاليتونه شروع كل
 

  مرض ،جهل ،د تنصير درې دروازې  فقر
 

فقر، جهل او مرض هغه درې دروازې دي چې مسـيحې  مبلغـين د هغـو    
له الرې اسالمي هيوادونو ته ورداخليي، او هلته   دمسـيحيت لپـاره د   

.  عنوان الندې كار كـوي انساني مرستو، تعليم،  او صحي فعاليتونو تر 
   .اوجې بيا هغه ه دي چې دغه دريواه  حالتونه من ته راوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د محــب الــدين  الخطيــب  او مســاعد اليــافي  )  لعــالم  االســالمي الغــارة علــى ا(    -١

  . ولونه او ترجمه 
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او  پـه هجـرت   .  افغانان  هم د جې  له امله هجرتونو ته   مجبور شـول 
كې  له فقر، بيسواد   او ول ول امراضو سره مخ شـول، چـې دې هـر    

دروازه  خالصـه  ه په افغاني كمپونو كې د غربي  مؤسسـو لپـاره دكـار    
او دكار ترن دغو مؤسسو  په په او كاره په افغانـانو كـې  د   .  كه

   .مسيحيت دخپرولو فعاليتونه هم  شروع كل
/   ۸/  ۱۹۸۸دمسيحيت  دغـه فعاليتونـه  دومـره بربنـ شـول  چـې  پـه         

تاريخ    په پيور كې  افغان كمشـنر ددغـې كمشـنر د معـاون       ۱۶
امضاء په پاكستان كې  ولو غربـي  موسسـو تـه   د     په) سيداحمد اختر(

مهــاجرينو پــه مــن كــې د مســيحي  كتــابونو او نشــراتو د نــه خپرولــو پــه  
ـه لسـمې      . خاطر  خبردارى صادر كاو دپاكستان دجزايـې قـانون  د پن

مادې مطابق ئې دا كار  ديني سپكاوى واه چـې مرتكـب ئـې پـه بنـد،       
خـو لـدې سـره سـره بيـا هـم پـه        . دالى شـي جريمې،  او يا دواو محكوميـ 

ــاليتونو  دوام      ــيحي فعـ ــوا مسـ ــاتو لخـ ــاجرينو كـــې د غربـــي  مؤسسـ مهـ
رسـتم شـاه   (چې دا كار په هغه وخت كې افغان كمشـنر  ـاغلي   .  درلود
د فبروري د مياشـتې  پـه    ۱۹۸۹له الجهاد عربي مجلې سره د )  مومند

   ه  كې هـم تائيـد كـ وسمهي  .  دوه پنه چـې     او نومـودا هـم زياتـه كـ
پدې جرم د غربي  مؤسساتو  ينې غي  لـه پاكسـتان خـه شـل شـوي      

   ١.هم دي
 

دانليسي ژبې مراكز  او د مسيحيت 
  فعاليتونه

 
لكه مخكې چې يادونـه وشـوه د پخوانيـو مسـيحي مبلغينـود توجيهـاتو       
ــه      ــو پ ــايي او امريكــايي فرهنــ د خپرول ــو او د اروپ مطــابق د غربــي ژب

ندې مؤسسو چې اصالً په مسلمانانو كې د فكري بدلون لپـاره   مقصد ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . د الجهاد د عربي مجله دوه پنوسمه ه    -١
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كــار كــوي پــه ســلونو د انريــز ژبــې د زده كــې  مراكــز او كورســونه   
پرانستل چـې پـه لسـونو زره وانـانو او پيغلـو تـه ئـې د انريـزي ژبـې           

دغـه مؤسسـې    . ترن اروپا او امريكا ته د ورتلو فرصتونه هم برابـرول 
   .وېول  په الندې

١. International Rescue Committee:    ئـې  چـې مخفـفI. R. C 
  .  دى
I. R. C ده دچـې معنـى ئـې     مؤسسه دهامريكايي خالصه كليسا ئې  يوه 
انجيلـي كلمـه ده     )خالصـون (نجـات    .نيوالـه كميـه  ) خالصـون (نجات 

چې معنى ئې ده هر هغه وك چـې مسـيحيت ومنـي هغـه بـه لـه حسـاب        
كـه چـې دهغـوئ د نـاهونو       .عذابـه خـالص وي   كتاب او د آخرت لـه  

 -د عيسـى عليـه السـالم چـې دوئ ئـې      كفاره د د وئ  په ومـان  اهللا  
.  د اهللا زوى بولي   پـه قربـاني  كولـو سـره مخكـې وركـى ده       –نعوذباهللا 

   .چې دا پخپله يوه باطله  او كفري عقيده ده
ان په ـارونو كـې   مهاجرينو په كمپونو او د پاكست مؤسسې د I. R. Cد 

په سلونو كورسونه پرانستل چې په پيـل كـې ئـې اسـتاذان هـم پـه خپلـه        
اسـتاذان تربيـه كـل     وروسـته ئـې افغـاني    ، خواروپايان يا امريكايان ول

   .ته ير كار وكاوه هم انليسي ژبېتر دوئ  هغوئ بياچې 
I. R. C        ريـزي ژبـه اود  نـه يـوازې دا چـېاو هغـې لـه الرې اروپـايي     ان

هــم پــه پيــور كــې ئــې خپلــه مطبعــه   وه بلكــهامريكــايي فرهنــ خــورا 
او . چلولـه نامـه ئـې    مطبعـې پـه  د  الـدين افغـان  سيدجمال  چې د درلودله

ددې ترن  يې د مكـاتبو د نصـاب او د معلـم د تربيـې  چـارې هـم پـه        
غاه لرلې چې په بيال بيلو وختونو كې ئـې د معلـم د تربيـې سـمينارونه      

    .كول هم تر سره
٢. American center  ي مسيحييوه بلهورچې  مؤسسه وه فرهند پي 

ترنـــ ئـــې نـــور  انريـــزي ژبـــېكـــې ئـــې مركـــز وو او د  پـــه صـــدر
پكـې  مسيحي فعاليتونه هم تر سره كول چې درس بـه   فرهني او

   .د ينه امريكايي استاذانو لخوا وركول كيده اكثره
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٣. British Council :-  ش كونسل بلهي مسيحيفبرمؤسسـه وه   رهن
د انريـزي  ژبـې  د زده كـې  تـر     .   برتانيې لخوا چلول كيـده  چې د

ــي      ــور فرهنـ ــداتون او نـ ــي ننـ ــه، فلمـ ــزه كتابخانـ ــې مجهـ نـــ  ئـ
  .  فعاليتونه  هم تر سره كول

٤. World Belief  اوTeam مؤسسـې وې چـې    امريكـايي مسـيحي   دوه
  ا   )زوالك(له هالنـاو كانـا  يـWorld Belief  سـره ئـې    مؤسسـو

د لـوى مركـز    ژبې يويواى په اسالم اباد كې افغانانو ته دانريزي 
(E. S. L)      پـه نامـه پـه G/9L    دغـه مركـز  بـه   پـه     .  سـيمه كـې چـالوه

كاره ول  دانريزي ژبې د كورسونو په  پاى كـې فارغـانو تـه  پـه     
پتو  او فارسي ترجمه  شوي مسيحي  كتابونه هـم وركـول، او هـم    

ه يې  پـه بـيال بيلـو مناسـباتو  كـې مسـيحي  فلمونـه چـې دعيسـى          ب
عليــه الســالم  ژونــد بــه  وركــې تمثيــل شــوى  وو شــاردانو تــه  د   

   .مشاهدې لپاره  واندې كول
شـلرناو  انرنشـنل هغـه مسـيحي  مؤسسـه        :شلرناو ا نيرنيشـنل  .٥

دغـې   .ده چې عبـدالرحمن  پنجشـيرى  وركـې مسـيحي  شـوى وو     
ناصرباغ  دمهاجرينو په كمپ كې د كونـو ـو لپـاره    مؤسسې  د 

د حرفوي  زده كو مركز درلود  چې د حرفوي  زده كې ترن ئې 
ــه         ــه لوي ــم  پ ــاره ه ــرويج  لپ ــو،  او  فحشــا د ت د مســيحيت  د خپرول

و لې  دكمـپ مشـرانو تـه     .  پيمانه په مهاجرينو كې فعاليت كاوه
ــلرناو مؤسســـ    ــيده چـــې د شـ ــات ورسـ ــه اثبـ ــاليتونو   پـ ــاروا فعـ ه د نـ

ــو د      ــه شــاملو كون ــه مركزكــې  پ ــع حمــل (ترنــ پ ــول هــم   )من
پداسـې  حاـل كـې چـې كونـې دغـه ول  وليـو تـه  هـي            ،ويشلې

مهاجرينو و و له افغان كمشنر  ته شكايت . ضرورت  نه لري
وك خو د نوموې مسيحي  مؤسسې  مشـرانو د كمشـنر وينـا تـه     

تـاريخ    ۲۶/۴/۱۹۹۰چـې  پـه نتيجـه كـې پـه        هي توجه  ونـه كـه،  
ــه لمانــه  سمدســتي       ــر ل ــا لــس زره مهــاجرينو  د كمكــي اخت تقريب
وروسته  ددغې مؤسسې  په مركز يرغل وك،  او د مركز هر ه ئـې  
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لــه منــه يــول، چــې د شــلرناو   د مؤسســې دهغــه وخــت د يــوه         
اـل   پـه وينـا چـې د الجهـاد مجلـې لـه خبري        )ميشـال هيـل  (چارواكې  

سره يى ددغې دمجلې  په اته شپيتمې ې كې كـې وه وويـل چـې      
د دوى په ضد په دغه  پاون كې شـلرناو انرنشـنل تـه  يـو مليـون       

  ١ .الره تاوان ور واوت
همدغې د شلرناو انرنيشنل  مؤسسې د طالبـانو پـه وخـت كـې پـه پـه        

روع كـي ول  په پراخه پيمانه پـه كابـل  كـې خپـل تنصـيري فعاليتونـه شـ       
ــه  زرونــو        ــوري ل ــه ل ــالمعروف  ل ــانو د اســتخباراتو او امرب چــې د طالب
نسخو مسيحي كتابونو او نشراتو سره ئـې مسـؤلين  ونيـول شـول، او د     
تحقيقــاتو لپــاره  مجــرمين محــاكمو تــه  و ســپارل شــول،  چــې د خوشــې  
 كولو لپاره ئې  د ملرو ملتوپه  شمول په لسونو ادارې او دولتونه  په

خـو دا چـې  هغـو كوـونو د شـلرناو د مؤسسـې        .   حركت كې راغلـل 
دغه مجـرمين راخـالص نـه كـاى شـول،  نـو كـه  امريكـا خپـل  پـوي           

بريـــد نـــدى كـــ، او د اســـتخباراتي معلومـــاتو پـــه مرســـته  ئـــې دغـــه    
مسيحيت  خورونكي  په يـوه غلچكـې  عسـكري بريـد كـې د غزنـي  لـه        

   .واليته  را خالص كل
عليمي  او مرستندويه  مسـيحي مؤسسـاتو  تـر نـ امريكـايي او      د ت 

اروپايي مسيحيانو له تيرو پنه ويشتو  كلونـو راهيسـې د پاكسـتان د    
مسيحي ولنې پـه مرسـته د افغانـانو د مسـيحي كولـو لپـاره  پـه اسـالم         

راولپن  كې يوه مسيحي رايو هم فعاله كې چې په بـيال بيلـو    ،آباد
چـې خپرونكـي  او   . ر او ماـام مسـيحي خپرونـې كـوي    افغاني ژبو سـها 

دغــې رايــو   .نطاقــان ئــې ــول  هغــه  افغانــان دي چــې مرتــد شــوي دي   
داسې يو ولس تـه د مسـيحيت خپرونـې  پيـل كـي  چـې يـو فـرد ئـې هـم            
مســيحي نــه وو، خــو اوس ئــې پــه ســلونو خلــك  مســيحيان كــي دي،   

ــول هغــه      ده چــې دغــه مرتــدين ــادونې و پخــواني ســيكولر او  البتــه دي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .كال  اته شپيتمه ه  ۱۹۹۰دالجهاد عربي مجله       -١
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كمونست عناصر دي چې  مخكې يو ول كفار ول، او اوس ئـې بـل ول   
    .كفر منلى دى

د رايو ترن په انرني كې  هم هغو مرتدو افغانانو چـې پـه   علنـي    
ــه  شــروع كــي دي  چــې        ــر فعاليتون ول   مســيحيان شــوي دي  ــه ي

   .تلويزيوني نشرات هم وركې شامل دي
ان باندې د امريكا او غـرب لـه صـليبي يرغـل خـه وروسـته       په افغانست

خو په ـكاره  ول د افغانسـتان پـه خـاوره كـې كليسـاانې  هـم جـوې         
قنـدهار، مزارشـريف،    ،شوې چې  د يرغلرو په پوي او كې پـه كابـل  

پـــه دغـــو . جالـــل آبـــاد، هلمنـــد، او بـــرام كـــې موقعيـــت لـــري  ،ارـــون
  دوئ مرتدشوي  افغان ملري هم  كليساانو كې د غربيانو ترن د

دا ـو كالـه خـو    . ديكشنبې دورې د مسيحي مراسمو لپاره حاضـريي 
ال دكرسمس جشن  هم په لويه پيمانه په افغانستان كـې لمانـل كيـي،    
ــوره         ــه پ ــم وركــې پ ــدين ه ــى يرغلــرو ترنــ افغــاني مرت چــې دغرب

كــوې دلچســپ برخــه اخلــي، او د كابــل د شــهرنو د مــرغ فروشــ  د    
د كرسمس ونې هم د   )كرسمس ري(لفروشان ورته غرب  پلي ينې 

   .خرالو لپاره برابروي
يــوه بلــه مهمــه خبــره پــدې لــ كــې  دا ده چــې امريكايــان او اروپايــان پــه    
جن كې د مستقيم دخالت لـه املـه عـامو افغانـانو تـه هـم د دـمن پـه         

د خپرولو چارې  نو كه ئې په پراخه  پيمانه د مسيحيت. حيث كارى
ــانو نـــدي ملـــري دي     ــا مســـيحيانو تـــه چـــې دامريكايـ دجنـــوبي كوريـ

   .ورسپارلې دي
دجنوبې كوريا پروسن كليسا په آسيا كى تر ولو لويه كليسا ده چې 
تر امريكايى پروسن كليسا  وروسته په ن كې تر ولو ير مبلغين 

ې ئې په بيال بيلـو  شل زره تنه نارينه او  )۲۰۰۰۰(چې يوازې .  لري
مرستندويه او تعليمي مؤسسو كې په اسالمي ن كې د مسيحيت  پـه  

   .خپرولو مصروف دي
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كاــل د جــوالى پــه مياشــت  ۲۰۰۷ورپــاې د  )ليبراســيون(د فرانســې د 
د جنـوبى كوريـا د    (: كې  راپور خپور ك چې په تر كـې ئـې  راغلـي وو   

ې ددغـه  هيـواد د پايتخـت    كليساانو د انجيلي تبليغي ولنې مركز چـ 
په اروي كې موقعيت لري پـه    )بوندان( سيول دار ترن د

ايې مســـيحي مبلغينـــو تـــه   ريـــدوه زره  كو) ۲۰۰۰(كاـــل كـــې   ۲۰۰۶
افغانســتان  تــه د ســفر لپــاره د ســياحت ويــزې تيــارې كــې چــې يــوازى    

ــې        )  ۱۵۰۰( ــت كـ ــه مياشـ ــون پـ ــل دجـ ــه كاـ ــې  دهمدغـ ــه ئـ ــونيم زر تنـ يـ
او هلته ئې پـه شـيعه  ميشـتو سـيمو كـې لكـه          ،ته ورسيدلافغانستان  

دكابـل كارتـه سـخي، او قلـه شـاده كـې د شـيعه ـانو پـه           ،باميان، مـزار 
لــې تنكــې مراهــق   ١)كورونــو كــې د مســيحيت دعــوت شــروع كــ دغــې

هلكان هم له ان سره بوولي ؤ چې  داخالقي فسـاد دخورولـو لپـاره ئـې     
وخـت بربنـه شـوه چـې دغـه مسـيحي        دغـه  د سيسـه هغـه   . په كار اچـول 

مبلغين د سيمې دينې پتنو  او سنيانو كورونو ته هـم ددعـوت لپـاره     
د تــوطيې تــر    . ورغلــل، چــې خلــك ئــې پــه خــالف دمظــاهرو لپــاره راووتــل

رسوا كيدلو سمدستي  وروسته د كرزي ادارې دغه مسـيحي مبلغـين د   
خـو كلـه   .  ئـې وليـل  كوريا په  سفارت  كې راول كـل او ازبكسـتان تـه    

ــه كــراره  كــراره          ــوه برخــه  پ ــه  ئــې  ي چــې دخلكــو غوســه  ســه شــوه بيرت
  . افغانستان ته را داخل كل

د كوريا يي  مسيحي  مبلغينو بله رسوايي هغه وخت رامنته شوه چې 
تاريخ ئې درويشت تنـه  دغزنـي پـه قرغـه بـاغ كـې د        ۱۹/  ۷/ ۲۰۰۷په 

ــه    ــانو پ ــه الره د طالب ــلقنــدهار پ ــه پيــل كــې د كــرزي ادارې   . الس پريوت پ
ــه مؤسســو كــاركوونكي معرفــي كــل،   خــو وروســته  د       هغــوئ د خيري
كوريا حكومت  او د يرغماـل شـويو مبلغينـو كورنيـو اعتـراف وكـ چـې        
ول  يرغمال شوي مسيحي مبلغين دي چې افغانستان ته د امريكايانو 

  . سوري الندې د دعوت لپاره تللي ولتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ه  ۲۰دالصمود عربي مجله      -١
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ودو مذاكراتو وروسته  ديوې درنې معـاملې، او دې تعهـد پـه    تر يرو ا
نتيجه كې چې ول ملكـې او پـوي  كوريـا يـان بـه لـه افغانسـتان خـه         

   .وي، نوموى منصرين پريودل شول
غــرب او ملــرو ئــې پــه افغانســتان كــې  د مســيحيت د خپرلــو لپــاره پــه 

،  آغاخـان  پراخه  پيمانه كار شـروع كـى چـې ينـې افغـاني شـيعه لـې       
ــه فعاليــت        ــه حيــث پ ــې دملــرو پ ــاني اســماعيليه  ئ فاونيشــن، او كي

  . يرو مشكالتو زغملو ته هم تيار دياو پدې الره كې د .  بوخوت دي
چې تقريبا پنه ديرش كاله ئې په  )زويمر(امريكايې لوى مسيحي مبلغ 

عربي هيوادونو اوهند كې د مسـيحيت  د خپرولـو لپـاره  كـار كـى پـه       
كې مسيحي مبلغينو ته د توصيو  )Islamic world today) كتاب  خپل

   :په تر كې داسې ليكلي
مســلمانانو تــه بايــد قناعــت وركــل شــي چــې مســيحيان د دوئ د     .١

   .منان نه دي
مسلمانان بايد لـدوئ خـه د مسـيحي شـويو اشخاصـو پـه ذريعـه         .٢

كــه چــې دونــې دغوولــو لپــاره  بايــد د تبــر الســتې  ،دعــوت شــي
   .له شاخ خه ويدونې 

مسيحي مبلغين بايد دخپل دعوت د نتيجې دكمزور له امله لـه   .٣
 كـه چـې پـه مسـلمانانو كـې      ،مسيحي تبليـغ خـه نااميـده نشـي    

داروپايانو علومو او دو د آزاد طرف تـه  شـديد مـيالن ليـدل     
  .كيي

  ١ .انجيل بايد د مسلمانانو په ژبو ترجمه او خپور شې .٤
ستان په كلكته كې د مسـيحي  مبلغينـو پـه لـوى     دهندو )زويمر(همدغه 

كنفــرانس كــې  خپلــو كشــرانو مبلغينــو تــه  لــه مســلمانانو ســره د تعامــل 
   :لپاره مراحل داسې تعين  كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلــد تنصــير  ۲حــزاب المعاصــرة الموســوعة المســيرة فــى االديــان و المــذاهب واال    -١

  . صفحه   ۶۷۹
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كو وكئ چې  مسلمانان د كاره مسيحيت  منلو تـه تشـويق    .١
  . كئ تر و ستاسې ورونه شي

رتـه جـو   كه مسـلمانان مسـيحيت درسـره نـه منـي  داسـې حـاالت و        .٢
.  كئ او په داسې كارونو ئې اخته كئ چې لـه اسـالم خـه  ووـي    

كه د اسـالم سـنر خـالي    . كه ه هم په مسيحيت كې داخل نشي
  . كول په خپله لوى هدف دى

كه مسلمان لـه  اسـالم خـه وتـل هـم نـه منـي نـو كوـ وكـئ پـه             .٣
ــه       اســالم كــې دننــه ئــې فكــر او نظــر داســې ور خــراب  كــئ  چــې ل

مي شريعت  خـه كركـه ولـري او هرـه چـې كـوي د يـې او        اسال
  . شهوت لپاره ئې تر سره كي

 

  پوهنتون يدكابل امريكاي
 

امريكا په افغانستان  باندي له پوي يرغل سره سم يـو لـ نـورې هـې     
هم پيل كې چې پدې خاوره كې خپله بقا او د خپلو سياستونو تنفيـذ د  

وئ پدې پوهيي چـې حتمـاً بـه يـوه     هغ. اودې مودې لپاره تضمين كي
ــه ا كيــي     ــو ت ــه افغانســتان خــه وتل ــه  ل خــو ددې  .ور د دوئ  پوون

لپاره  چې دلته نظام او حاكميت د مخلصـو مسـلمانانو الس تـه ورنشـې     
نو له همدا اوس خه ئـې پـه افغانسـتان كـې د داسـې ادارو، ارـانونو،       

ـــ  وم اجتمــــاعي قوانينــــو، سياســــي ونــــدونو او دمــــدني  ــــولنى پــــه نـ
ــه        ــورې كــى دى چــې ســبا د اســالم مقابل ــو الس پ ــه جوول جوــتونو پ

   .وكاى شي
ددغو نوو جوتونو او ارـانونو د  پـرمخ بيولـو او سـاتلو لپـاره داسـې       
كــدرونو تــه ضــرورت دى چــې د امريكايــانو لخــوا  دهمــدوئ پــه الس او    

ــوي وي    ــه شـ ــر تربيـ ــه  او فكـ ــه روحيـ ــدوئ پـ ــا د  .  دهمـ ــته بيـ چـــې وروسـ
سياســــــتمدارانو،  پويــــــانو، فرهنيــــــانو، مــــــديرانو او اجتمــــــاعي   
شخصيتونو په شكل كې د امريكا لپاره  ه   اى ناستي  ثابت  شي، 
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اوهـم د هيـواد    . او د تل لپاره  دغه هيواد  د غرب په تابعيت كې وساتي
دروازې د هر وخت لپاره د مسـيحيت او سـيكولريزم  پـر مـخ خالصـې و      

   .ساتي
ــا ــانو      امريكاي ــرو كرزي ــاره ي ــه افغانســتان كــې دخپــل مســتقبل لپ  ،ن پ

خليلزادانــو، اشــرف غنيــانو، جالليــانو، احــديانو، او دغــه ول نــورو پــه  
كه چـې    .امريكايې پوهنتون كې روزل شويو غالمانو ته ضرورت لري

بې فرهنه مليشې  او لنغر قومندانان  د يـر وخـت لپـاره دا ولـس او     
   .نوكه بايد په لوه  سويه خلك وروزل شي. هيواد نشي سمبالولى

 نســول يــو نســل د روزلــو لپــاره امريكــايي حكومــت او د پرو ددغــه
كليسا  مشرانو په كابل كې دامريكايي پوهنتون پرورام ترالسـه  النـدې   

   .ونيو
      نســــه نيويــارك كــې  د پرو د كابــل امريكــايي پوهنتــون  هــم چــې  پ

لخوا اداره كيي،  جويدل ئـې   Presbyterian عيسايي مركزي كليسا 
ــه  ــوو    ۷/  ۱۱/  ۲۰۰۳پــ ــه وخــــت دلــ ــرزي دادارې د هغــ ــاريخ   د كــ تــ

لخـواچې اوس  ددغـه پوهنتـون رئـيس      ) شـريف فـايز  (تحصيالتو  د وزير 
  .  اكل شوى اعالن شول

نومـــوي اعـــالن وكـــ چـــې دغـــه امريكـــايي پوهنتـــون  بـــه  د كابـــل پـــه    
مكـه جـويي چـې النـدې انتيـاوې بـه       داراالمان كې په اويـا جريبـه ز  

   .ولري
يعنــى هماغــه نصــاب چــې پــه (د پوهنتــون نصــاب بــه امريكــايې وي  .١

   .تيرو يا دوشويو  امريكايي پوهنتونونو كې مقرر دى
   .د تدريس ژبه به انريزي وي .٢
نومـوي ال د آزاد د رايـو لـه    .  استاذان به ئې ول امريكايـان وي  .٣

هــم وويـل چـې افغانــان دې اصـالً پـه دغــه     الرې د توصـيې پـه ول دا   
پوهنتون كې د استاذ كيدلو كوـ نـه كـوي كـه چـې د افغانـانو       

   .علمي سويه ددې پوهنتون و نه ده
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زده كــې بــه پــه دغــه پوهنتــون كــې د الــرو پــه مقابــل كــې تــر ســره      .٤
  .كيي

پورتني مواصفات او شرايط كه هـر يـو پـه بـيال بيـل ول ويـل شـي دا        
الس راي چې امريكايان د افغانستان  د دائمي  اشغال لپاره نتيجه په 

   .خطرناك پالن تر كار الندې لري
امريكايانو ددغـه پوهنتـون  نصـاب كـه امريكـايي انتخـاب كـى چـې         
افغــاني نصــاب د دوئ لپــاره  پــه مطلوبــه ســويه فكــري  غالمــان  نشــي    

و بيـا  افغاني نصاب كه ه هـم  سـيكولر تـه ورتـه نصـاب دى خـ      .  روزلى
د روسـانو پـه   . هم د افغانيت  او وطنپالنې  يو ه اثر وركې ليـدل كيـي  

ضد په جهاد كې هم وليدل شول چې دجهاد او مبارزې  يو زيـات شـمير   
ــه شــوي ول      ــو خــه راپورت ــه انون ــو ل .  منســوبين د افغــاني  پوهنتونون

امريكــا  نــه غــواي چــې تــر دې وروســته دې هــم پوهنتونونــه  دجهــاد او   
بلكـه ددې پـر ـاى  غـواي چـې د       .مي مبـارزې  سـنرونه ورـي   اسال

پوهنتونونو  محصلين د تل لپاره  لـه جهـاد او اسـالم  سـره خپـل روابـط        
او دا كار يوازې هغـه وخـت مكـن دى چـې تعليمـي  نصـاب پـه        . پريكي

   .مكمل ول له اسالم  او افغانيت  خه  بې برخې  وي
ژبـې  انتخـاب ددې  لپـاره دى چـې      د تدريسي ژبې په حيث د انليسـي  

امريكايــان لــه يــوى خــوا د دى ژبــې  لــه الرې خپــل مــنحط الحــاد وهلــى    
مسيحي فرهن افغانانو ته ورصادر كي،  او له بل لوري افغـاني ژبـو   

كه داسې نه وي  نـو   .ته دنوې  كنالوژ د علم د رات مخنيوى وكي
وره  او اسـانه الر دا ده  بيا خـو  د علـم او كنـالوژ دخپرولـو تـر ولـو غـ       

چــې ــول غــوره او مفيــد معلومــات دې د افغانــانو خپلــو ژبــو تــه  راول   
خو امريكايان غواى  .لكه نه چې ايرانيانو او عربو داكار وك.  شي

چــې  نــوي علــوم دي پــه يــوه محــدوده لــه  كــې چــې د دوئ لخــوا روزل     
    .كيي منحصر پاتې شي

پـاره د اسـتاذانو دامريكـايي والـي خبـره      تر كومه ايه  چې د پوهنتـون ل 
ده دا پدې خاطر نده چې افغانان پدې  پوهنتون كې  داستاذ سـويه نـه   
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بلكه  اصلي هدف وركې دا دى چې د پوهنتون  استاذان بايـد د   ،لري
بيــروت، اســتانبول، او قــاهرې د امريكــايي پوهنتونونــو پــه يــر خــالص  

دې پوهنتونونــو كــې د  كــه چــې پــ    .امريكــايي عيســائې مبلغــين وي  
او همدغه شرط د بيروت د امريكـايي  . استاذ مهم شرط هم همدا دى

م  كاــل پــه داخلــي الئحــه كــې پــه صــراحت ســره ذكــر    ۱۹۵۴پوهنتــون د  
كه  داسې نه وي نو بيا خو همدغه  افغاني  استاذان نـه د   .شوي دى

تـه ئـې نـه    امريكا او اروپا په پوهنتونونو كې  د تدريس وتيـا لـري او دل  
  لري؟ 

 .د الرو په مقابل كې زده كه په افغانستان كې يوه بې سـابقې خبـره ده  
پــه تيــرو دريــو لســيزو كــې د جــو او بهرنيــو پــوي يرغلونــو  لــه  املــه  

خلــك د يــوې مــ  . دافغانــانو اقتصــاد  د صــفر نقطــى تــه  رايــ شــوى
ــه ا شــوي دي  ده     ــاره د وطــن پرېــودلو ت ــداكولو لپ مــدې و  د پي

 .وانانو تعليم ته شـاكې ده   %۸۰اقتصادي  مشكالتو له امله تقريباً 
خو امريكا بيا هم غواي په دغه ول  حاالتو كې خلكوته تعليم د الـرو   

ددې كار هدف دا دى چې په دغـه مسـيحي   .  په مقابل كې واندې كي
 پوهنتون كې بايد اساساً هغه خلك داخله واخيستالى شي چې لـه الـرو  

 ،او د ولنې په يرې لوې  طبقې پورې اه ولري. سره ئې سر اوكار وي
او يا هم  بايد هغه خلك وركې شامل شي چې  له يې خـوا امريكايـانو   
ته دخدمت  او جاسوس  په بدل كې  لـه هغـوئ خـه  الـر واخلـي،  او      

چـې پـدې    .له بل لوري ئې  د تعليم   په بدل كې بيرته  هغوئ تـه وركـي  
هـم بـه ئـې انتـه      .سره به ئې په يوه غيشي دوه مرغـ ويشـتلې وي   كار

   .او هم به  ئې د كليسا لپاره الر لي وي.  غالمان روزلي وي
حقيقت دا دې چـې امريكايـان او نـور غربيـان هيكلـه  نـه غـواي چـې          

بلكــه غــواي چــې  . افغانــان دې  دعلــم او پرمختــ پــر  الره روان  شــي  
دوئ د غالمــ   پــه فكــري جاــل كــې كارشــي او  افغــاني وانــان دې د

كــه داســې  نــه وې نــو بيــا ولــې پــه افغانســتان كــې لــه موجــودو           .بــس
. پوهنتونونوسره مرستې نه كوي چې هلته په پراخه پيمانه علم خـور شـي  
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 ،مزارشـريف  ،خوسـت  ،ننرهـار  ،همدا اوس په افغانستان كې  د كابـل 
او  ،لوژسـتيكي  ،تعليمـي  او كاپيسا پوهنتونونـه مـالي،   ،هرات،قندهار

خو امريكايان له دغو پوهنتونونو .  فني  مرستو ته شديد  ضرروت لري
سره كه مرسته نه كوي چې هلتـه افغـاني  وانـان د افغانـانو لخـوا پـه       
افغاني روحيه دافغانستان د مصالحو لپاره روزل كيي، او امريكـا تـه   

كفــا كيــدلو كــې د  بلكــه  د افغانــانو پــه خود . ئــې هــي ــه  نــه رســيي 
كه هغـوئ غـواي افغانـان د تـل لپـاره       .امريكايانو سرا سر  تاوان دى

   .ان ته محتاج وساتي
امريكايان نه يوازې دا چې محلـي پوهنتونونونـه  نـه تقويـه كـوي، بلكـه        
په قصدي  ول كو كوي نور پوهنتونونه دضعف او فلج په حال كـې  

ــو د بهترينـــو اســـتعدادونو     ــاتي،  تـــر ـ ــو وانـــانو توجـــه    وسـ د لرونكـ
د لبنـــان دجنـــ پـــه كلونـــو كـــې  . امريكـــايي پوهنتونونـــو تـــه  راواوي 

دبيــروت  عربــي پوهنتــون پــه مرمــوز ول پــه بمونــو والــوزول شــو،  او د    
پوهنتون  ولـو مجهـزو البراتوارونـو تـه پـه قصـدي او دقيـق ول انفجـار         

ره اكـل  وركل شو، چې په هغه وخت كـې ئـې  خسـاره شـل ميليونـه الـ      
پداسې حال كې چې  په همدغه  ار كـې امريكـايي  پوهنتـون تـه     .  شوه

   .هي صدمه ونه رسيده
 

  دامريكايې پوهنتون فاكولتې  او تخصصات
 

امريكايــــانو دكابــــل پــــه امريكــــايي پوهنتــــون كــــې هغــــه فــــاكولتې او 
تخصصات له سره جو كي نه دي چې افغاني ولنې  تـه ئـې سمدسـتي     

او د افغان جن پلـي  ولـس ضـرورتونه  وربانـدې پـوره      ه ورسي،  
. او يــا نــورې صــنعتي فــاكولتې ،شــي، لكــه د طــب، انجنيــر، زراعــت

بلكــه  ددې پــر ــاى امريكايــانو هغــه  فــاكولتې ور كــې پرانســتې دي  
او اقتصــادي  لحــاظ زمــون ولــس پــه  ،فرهنــي ،فكــري ،چــې پــه اداري

 ي چېول ديامريكايي  قالب كې  راوستل غوا ينې ئې په الندى:   
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 :د سياسي علومو فاكولته .۱
د سياسي علومو فاكولتې د هـر ولـس لپـاره  د مسـتقبل سياسـتمدارن       

او حكام تياروي چې  ديوې خاصې مفكورې  په بنس دهيواد سياسـي  
نظام او بهرنـي روابـط عيـاروي،  لـه خپـل ملـت  او نـورو ملتونـو سـره د          

ې د دوئ د مفكـورې  اهـداف وركـې    تعامل داسې اصول  وضـع كـوي چـ   
د امريكايــانو لپــاره  ددغــه ول فــاكولتې شــتون د دوئ د   .خونــدي وي

  . دائمي  بقا تضمين  وركوي
 :د اقتصاد فاكولته .۲
بنسـ وال دى   )پانـه وאـل  (دغرب ول اقتصادي نظام په كپيالستي   

ــول دي     ــم اصـ ــې مهـ ــتثمار ئـ ــار، او اسـ ــود، احتكـ ــې  سـ ــه  ول . چـ ددغـ
صــادي  نظــام پــه مــ ئــې  د ــولې نــ اقتصــادي  منــابع  پــه خپــل     اقت

ددغــه  نظــام د چلولــو  لپــاره امريكايــان هــر   .خــدمت كــې راوســتلي دي
اقتصاد په اساس  خلك روزي، تر ـو  )كپالست(اى كې  د پانه وאل 

دا   .د ولې ن اقتصادي  چارې د دوئ په خوـه او طريقـه روانـې وي   
معادنو هيواد او د ن د تجارت  يـو لـوى معبـر     چې  افغانستان دلويو

ــان ددې  ســيمې داقتصــادي مســتقبل       ــو كــه  امريكاي لــى كيــي  ن
  . اره  له همدااوسه دلته  خلك روزيدخپلولو لپ

 :د ژورناليزم فاكولته .۳
ژورنــاليزم او ميــيا هغــه لويــه او زوروره  وســيله ده چــې پــه ولنــو كــې   

ـولنې   . مونه  نوي او پر اى ئـې نـور راولـي   انقالبونه  راوالوي، نظا
ته نوي نظريات او افكار ورمعرفي كوي، او يا يې افكار او عنعنات لـه  

منه وي، اود ولنې د هر ول اخالقي جوت يا ويجاتيا مسـؤليت   
ــري  ــه غــاه ل ــ كــې  ميــيا د تنفيــذي     . پ ــه نننــ ن ــه پ ــه همــدې امل  ،ل

  ني    قضائي، او تقنيني قواو ترلورمـه قـوه بلـل كيـ دا . دنظامونو
چې افغـاني ولنـه تـر يـره حـده د غـرب لـه لويـدلو او بـې دينـه نظريـاتو            
خه  ليري  پاتې ده، اخالقي او اجتماعي  ژونـدئې پـه اسـالمي او ملـي     
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بنســونو وال دى، او دهــرې بــې دينــې مفكــورې او بهرنــي  يرغــل پــه        
ه همـدې املـه  امريكايـانو    نو ل ،مقابل كې دمقاومت  همت او توان لري

كو كـوي دميـيا    ،او نورو غربيانو ته دغه وضعيت د منلو و ندى
او ژورناليزم په ر كـې  هـم داسـې كدرونـه رامنتـه كـي چـې وكـوالى         

اخبــارونو، مجلــو، او نــورو وســايلو لــه  ،تلويزيونونــو ،شــي د رايوــانو
او مسـتقبل ئـې    الرې د افغانانو رابطه له خپلې ماضي سره  غوه كـي 

همدا وجه ده چې  په امريكايي  پوهنتون .  په سيكولر غرب پورې وتي
   .كې  د مييا اوژورناليزم  فاكولتې  پرانستل كيي

 :فاكولته )منجمن(د اداري  علومو  .۴
دا فاكولته هم د امريكايانو لپاره ديو داسـې  نسـل د روزلـو كـار ترسـره      

ــانو   ــه امريكــايي طريقــه اداره    كــوي چــې افغانســتان د امريكاي لپــاره  پ
   .كوي
 :فاكولته )هنرهاى زيبا(د كلو  هنرونو  .۵
دغــه  فاكولتــه ددې لپــاره  جــويي چــې دغــرب د مبتــذل فرهنــ  د      

پـــه غـــرب كـــې  )ــكلى هنرونـــه   (.  خپرولــو لپـــاره  زمينـــه برابـــره كـــي 
موسيق، ا، رسام، متـوب (  ،سـندرى ويلـو   ،مجسمه ساز(  او

مسيحي مبشرين پدې پوهيي . ه ورته نورو كارونو ته  ويلى كييدې ت
.  چې تر و مسلمانان  په دين  كلك وال وي تر هغه نـه مسـيحيان كيـي   

خو كه ئې دغرب  دژوند رن واخيست نـو بيـا ورتـه د مسـيحيت  منـل      
   .هم ه سخت كار نه كاري

 :د ادبياتو  او تعليم او تربيې  فاكولتې .۶
لتې هم د امريكايي  پوهنتـون لـه مهمـو فـاكولتو خـه لـې       دغه فاكو 

تر و ددغو فاكولتو  په ذريعه د ولنې افـرادو تـه  غربـي تربيـه       ،كيي
   .چې  د مسيحي تربيي لپاره  مقدمه ده وركل شي
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 د امريكايې پوهنتون  غير نصابي فعاليتونه

 
شـتون لـري    امريكايي  پوهنتون په ولو هغو اسالمي هيوادونو كې چـې 

دخپلو نصابي او تدريسي  فعاليتونو  ترن يو ل  نـور غيـر  نصـابي    
تـر ـو وكـوالى شـي دهغـو لـه الرې پـه پراخـه  پيمانـه          . فعاليتونه هم لـري 

ينـې دغـه پرورامونـه ئـې  د ينيـزو      . خلك تر خپل تاثيرالندې راولـي 
و پـه بـه   پروژو  په شكل كې او ينې نور ئې  بيا د اجتماعي  پرورامون

چــې ينــې ئــې پــه مختصــره توــه   پــه النــدې  ول  . كــې وانــدې كيــي
    :معرفي  كيي

په پوهنتون كې د كليسا جوول  او په كليسا يي  فعاليت  كې هـره   .١
  ور د شارادنو شريكول  

   .وانانو ته د مسيحي  فلمونو نمايش .٢
ــه .٣ ــي،    :  لكچرونـ ــه بيالبيلوسياسـ ــه پـ ــې غوتـ ــوې طبقـ ــولنې  دلـ دـ

ــه      اج ــول،  او پـ ــه وركـ ــوعاتو لكچرونـ ــورو موضـ ــي او نـ ــاعي، ملـ تمـ
غيرمســـتقيم ول د اســـالم پـــه اه دخلكوپـــه ذهنونـــوكي شـــكوك      

   .اوشبهات اچول
داســي ســيمينارونه او كنفراســونه جــوول چــې شــرعي موضــوعات     .٤

لكه حدود،حقوق او نور وركې  د انسانې عقل په تله تلل كيـي،  
كـې دحـق  او د باطـل د پيژنـدلو      په مقابـل   )وحيې(او عقل وركې د 

  )قــرآن او حــديث(تــر ــو لــدې الرې  پــه  وحيــې  . معيــار ــل كيــي
   .باندې د ولنې  د نفوذ لرونكې طبقې اعتماد متزلزل  كي

دنـرو  (كوايجوكيشن (تعليم،   )له هر قيد او بند خه آزاد(د ليبرאل  .٥
وولـو، او  ،  په پوهنتونونو كې د سينماانو د ج)او و  تعليم

پــه پوهنتونونــو كــې پــه مختلفــو مناســبتونو كــې هنــري او موســيقي    
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اجتماعــاتو د جوولــو پــه وســيله د امريكــايي فرهنــ د خپرولــو       
   .زمينه برابرول

د مختلفو تحقيقي او ينيـزو پـروژو او سـروې ـانو پـه تـر كـې د         .٦
ولنې دهغو عاداتو او عنعناتو يل چـې پـه اسـالمي هيـوادوكې د     

پوهنتـون ددې   يامريكـاي  .فرهن د خپريدلو مخنيوى كـوي  غربي
كــار لپــاره بيالبيلــو اكــايميكو اشخاصــو او مؤسســاتو تــه پــروژې    
ورسپاري او بيا ئې نتائج په امريكا كې له هغـو ادارو سـره شـريكو    

ي چې د اسالمي هيوادونـو پـه هكلـه د امريكـا دحكومـت بيالبيلـو        
او د لنـې او اودې مـودې    . ادارو ته پاليسـ او تـالرې جـووي   

   .لپاره اهداف ورته تعينوي
دحكومتې ادارو د مامورينو او كـار كوونكـو لپـاره دانريـزي ژبـې       .٧

اود مهاله او لن مهاله كورسونه جـوول تـر ـو وكـوالى شـي لـدې       
   .الرې هغوئ هم تر خپل تاثثر الندي راولي

  :اقتصادي  استثماري پروژې

مي هيواد كې امريكايي  پوهنتون په مـالي او  ددې لپاره چې په هر اسال
ــارك كــې د مركــزي        ــه نيوي ــي او پ ــو پــو ودري اقتصــادي لحــاظ پخپل

په اوو دروند بار نشي او يا د مالي  وسائلو د  (Presbyterian) كليسا 
       ت له امله له سقوط سره مخ نشي پـه همـاغو  هيوادونـو كـې يـو لـكم

اچـوي چـې لـه يـوې خـوا دهغـو        يرې قوي اقتصادي  پـروژې هـم پـه كـار    
هيوادونو اقتصاد په خپل كنرول كې راولي، او له بلى خـوا د پوهنتـون    

د مثاـل  .  دچلولو لپاره په محلي سطحه د تمويـل سـرچينې برابـرې كـي    
د مشــروباتو   )ســيون اپ(پــه ول پــه مصــر كــې  امريكــايي پوهنتــون  د   

پـه نامـه    )پيرامايـ (همدارنه ئې په مصر كـې د  .  فابريكه  اخيستى وه
ددې  .مشهور هول چې د خارجي  سياحانو لپاره كاريـده  اخيسـتى وو  

همدارنه ئـې    .تر ن ئې په قاهره كې د ارې بسونو پروژه هم چلوله
په  مصري ارونو كې  په يرو مهمو ايونو كـې زمكـې اخيسـتې  وې    

ــوونكې          ــو قيمــت  او حيران ــر ل ــه ي ــا پ ــې  بي ــه ئ ــې چــې وروســته  ب
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ــدې  د      .  خرــولې ــه د بان ــه چوكــا  ن ــې د پوهنتــون ل ــر نــ ئ ددې  ت
فكــري تــاثير ــذار او اقتصــادي ــو لپــاره  پــه مختلفــو ــارونو كــې 

   .دكمپيور او انريزي ژبې كورسونه هم  پرمخ بيايي
همدغه امريكايي پوهنتون په مصر كې د امريكـا  د پراختيـا د نيـوالې     

ته  د انســاني نســل د تحديــد لپــاره  دوه    پــه مرســ   (USAID)مؤسســې  
  . كل ميليونه مصري جنيه دحمل  په  مانعو وليو اوالرو چارو مصرف

اوس خبــره دا ده چــې كــه چيــرې  امريكــايي پوهنتــون  پــه كابــل كــې هــم    
خپلې پې ينې كي نو همدغه ول به په افغانستان كې د هيواد پـه  

مسـيحيت  دخپرولـو لپـاره     او د.  اقتصادي منابعو منولې خې كي
به د افرادو د جوولو  تر ن دخپلو كارونو د پرمخ بيولو لپاره  مالي 
وسائل هم د افغانانو له جيبه  تر السه كـي تـر ـو زمـون پـه خپلـه چـاه        

   .مون ذبح كي
 

  :لپاره جاسوسي C.I.A امريكايې پوهنتون او د 

او غربې كولو لپـاره   امريكايي پوهنتون دد ې ترن  چې دمسيحيت 
سره هـم پـC.I.A    كار كوي،  د امريكا دمركزي استخباراتو له سازمان 

او كاره روابط لري، او په مسؤلينو كې ئې  ددغه سازمان  غي ـاى  
ــوي  دي  ــاى شـ ــه ول   .پرـ ــل  پـ ــوفرثورن(دمثاـ  ۱۹ ۶۰ – ۷۰د  )كرسـ

ايجنC.I.A  ترمن  لسيزه كې د قاهرې د امريكايي پوهنتون رئيس  د 
   .هم ؤ چې په مصركې ئې   ددغه  سازمان لپاره  كار كاوه

مــالكوم (ې د امريكــايي پوهنتــون يــو رئــيس  او همــدا ول پــه بيــروت كــ
غــى و چـې  پــه  لبنــان كـې ئــې د دغــه سـازمان لپــاره كــار     C.I.Aد  )كيـر 
  ١. كاوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعـة االمريكيـة والتبعيـة الثقافيـة  د       ،ـه  ۴۹) مجله التربية المعاصرة (       -١

  . دكتور كمال نجيب بحث  
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لپـاره   C. I. A امريكائي پوهنتونونه په النـدې ذكـر شـوو  رونـو كـې د      
  : فعاليتونه كوي

د اسالمي هيوادونو په  پوهنتونونو كې  اسـالم تـه  د توجـه د ـراف      .١
معلومـــــول، او دهغـــــه د اســـــبابو، عواملـــــو، مـــــؤثرو جهتونـــــو او   

ــه    ــه هكلـ ــيتونو پـ ــې      C.I.Aشخصـ ــو ئـ ــر ـ ــل تـ ــاتو ليـ ــه د معلومـ تـ
   .دمخنيوي لپاره  مناسب تدابير ونيول شي

و د فعـالتيونو او نفـوذ   په اسالمي هيوادونو كې د اسالمي تنظيمون .٢
  . ته راپورونه  تيارول C.I.Aمعلومول،  او بيا دهغو په هلكه 

د جهاد او جهـادي مفكـورې پـه اه  پراخـې ينـې  كـول، او نتـائج         .٣
   .ته سپارل C.I.Aئې 

 

  خاتمه
 

په تيرو پاو كې وليدل شول چې  امريكايي پوهنتون يو خالص مسيحي 
لـو دينـي، اسـتعماري، او  اقتصـادي     پوهنتون وي چې كليسـا ئـې  د خپ  

اهدافو  د تحقق لپاره  په اسالمي هيوادونو كې  جووي تر ـو لـه يـوې    
خوا د اسالمي امت د مخورو كورنيو بچيان دهغو له الرې مسيحيت تـه   
دعوت كي، او يا ئې  ل تر له په خپل جال كې راولـي، او لـه بلـې خـوا     

   .وكوي د اسالم د خوريدو او حاكميت  مخنيوى
دغــه هــه اوكوــ اوس پــه افغانســتان كــې هــم د كابــل د امريكــايي    

كــه چيــرې ددغــه ملــت  بــادرده او يــا   . پوهنتــون پــه شــكل كــې روان دى 
احساسه  وانان او اسالمي خوـت ددغـې لـوئې فتنـې مخنيـوئ   لـه       
همــدا اوس خــه ونــه كــي،  نــو كيــداى شــي چــې دغــه پوهنتــون پــه            

اسالم  د مستقبل لپاره  تر ولـو د لـوى خطـر    افغانستان او سيمه كې د 
دا چې ددغو كرو ليكونكي ته ددغه  پوهنتون  . په حيث رامنته  شي

تــاريخ او اهــدافو پــه اه يــو انــدازه  هغــه معلومــات چــې پــه     ،د حقيقــت
بيالبيلو عربـي هيوادونـو كـې  د زده كـې او اوسـيدنې  پـه وخـت كـې د         



 د كابل مسيحي پوهنتون                             فکري پوهنه
 

 
٣١١ 

شــــوي وو  دخپــــل انفــــرادي  مشــــاهدې او مطــــالعې  لــــه الرې  حاصــــل
مسؤليت درفع كولو په خاطر مې  دخپل ملت د با احساسـه، بايمانـه او   
مؤمنو  وانانو مخې ته  كيودل چې د كابل دامريكايي پوهنتـون نـور   

طبــع كــې  بلــه  كومــه  اهللا ددې كتــاب پــهمفصــل معلومــات بــه  ان شــاء  
   .ورسره اضافه كم

                 
  پاى  

 
 








