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الهادي )مجاهد( د هغو مولوي عبد د محترم ټولګه پر وړاندې" دا یرغل"د 
 په د جهادي مقاومت مقالو مجموعه ده چې د صلیبي یرغلګرو په خالف

 .ليکل شوې ديېرو سختو شرائطو کې په ډ کې جریان
وخت د جهادي احداثو ټولې مقالې هره یوه د خپل  یرغل پر وړاندې" اثر"د 

تصویر دی چې درانه استاذ ، یو پرځای تحلیل او یو ژوندی یو ښه انعکاس
 په ډیر دقت او غور او خورا امانت داري سره ورباندې قلم خوځولی او د

د یادې ټولګې په راټولولو کې د پېښو  پېښې هر اړخیزه ارزونه یې کړې.
کلن  ۱۵داسې ډول په پام کې نیول شوی چې د  زماني تسلسل هم په

 یې احتواء کړې.جهادي بهیر د مهمو او اساسي احداثو ډېره برخه 
د  یرغل پر وړاندې" تر الس الندې ټولګه هم"په لنډه کې ویالی شو چې د 

جهادي احداثو هینداره او هم د یرغلګرو د پوځي او فرهنګي جنایتونو 
 رسوا کوونکي وسیله ده.

د یرغلګرو په خالف د پوځي مقاومت سنګرونه ستایل شوي او هم  دلته هم
د فرهنګي او فکرې مقابلې تکتیکونه  تهپه وړاندې ځوان نسل  د هغوی

  ورښودل شوي دي.
 ته مجاهدینو کوونکو مبارزه یرغلګرو په خالف د دې مجموعه کې په
د  او ورکړل شوی پوهاوي له الرې د جهاد او مبارزې شعور دیني د

 بربنډ شوي دی. ورته اصلي ماهیت یرغلګرو
ټولې هغه دجالي  یرغل پر وړاندې" په مجموعې کې د صلیبي یرغلګرو"د 

دسیسې ښې افشاء شوې کومې چې دوئ په افغانستان کې د خپل 
وحشیانه یرغل د تبریر لپاره د ډیموکراسۍ، آزادۍ او بیا رغونې تر نامه 

 الندې پر الره اچولې.
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د پخواني او اوسني جهاد د پېښو یو ژوندی  یرغل پر وړاندې" لیکوال"د 
ریو لسیزو د ټولو پوځي او سیاسي تاریخ دی چې زمونږ د هېواد د تېرو د

په تجربې اخیستو سره  او له هغو څخه جریاناتو عیني شاهد پاتې شوی
د همدې لیکنو په وسیله شریک کړي  خپل معلومات له ځوان نسل سره يې
 دی.
 یو له هغو جهادي لیکواالنو څخه دی چې یرغل پر وړاندې" اثر لیکوال"د 

 سنګر هم فرهنګي جهاد په وړاندې دد یرغلګرو  د پوځي جهاد ترڅنګ یې
اغیزناک  تود ساتلی ، په یرغلګرو یې د علم ، پوهي او بصیرت په رڼاکې

روزلو  ځوانانو په ډېرو د او د فرهنګي جهاد په ساحه کې یې ګوزارونه کړي
 د یادولو وړ خدمتونه کړي.  سره
 غوښتنه کومپه دې الره کې د مزید توفیق  ته یرغل پر وړاندې" لیکوال"د 

. امثال زیات کړي یې او له اهلل تعالی څخه غواړم چې زمونږ په ټولنه کې
 والسالم
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او دښمن په پېژندلو کې تل ستونزه لرلې. همدا د دې المل  موږ د قضيې
په د واقع کېدلو د دښمنانو د ير غلونو  ډېر ځلې موږ ګرځېدلی چې

 او د ير غل له واقع کېدلو او د هغه په خالف .مخنيوي کې پاتې راغلي يو
هر ځل دښمن په  چې د اوږدو مقاومتونو له رامنځته کېدلو وروسته مو

تقريبا هر ځل موږ د هغه د فکري او سياسي  بيا هم پوځي لحاظ مات کړی
د دې ټولو تکراري پېښو المل يو دی، او  دسيسو پر وړانې ماتې خوړلې.

 پوه شوي.  هغه دا چې موږ په خپله قضيه په تمامه معنا هېڅکله نه يو
مبارزه کې انسان په خپل فکر، په د سوبې لومړی شرط دا دی، چې 

کړنالرې، هدف او دښمن پوه شي. هله به مناسبه رويه او د لومړيتوبونو 
مبارز  د هدف خوا ته درومي. همدا پوههانتخاب رامنځته کيږي او کرار به 

انسان پر حاالتو، شرايطو او ظروفو حاکم ساتي او د خپل انتخاب حق 
ورکوي. که دا پوهه نه وه، نو حاالت، شرايط او ظروف به ځان مسلطوي، 

ته بويه، چې څه ډول رويه کاروي او څه ډول د حاالتو مقابله  مبارز بيا نو
 کوي؟

يو داسې  تاب د فکري مبارزې شهکاره نمونه ده اود"د پرغل پر وړاندې"ک
کوښښ دی چې د روان يرغل په اړه دې بشپړ پوهاوی رامنځته شي. موږ 
کاش د استاد مجاهد په څېر شخصيتونه ډېر لرلی، چې تر شوني بريده 
ډېر پوهاوی رامنځته شوی وی، خو دا چې نه شته، ځای يې دا نيسي، چې 

عقل او زړه ته يې وسپارو او تر  طالعه کړو،د دې کتاب مفاهيم په ژوره م
 نورو يې ورسوو. 
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په کتاب کې ډېرې خبرې د پام وړ دي، چې څو خبرې ترې زه د نمونې په 
 توګه راوباسم :

د غرب او سيمې د استعماري او نيمه استعماري زورواکانو د مغالطو په 
 نه پوهيږي. څوک وايي داډېر خلک د دې جګړې په ماهيت  پايله کې زموږ

مازې اقتصادي جګړه ده. څوک وايي دا د څو هېوادونو د نيابتي جګړو 
د خپلې سلطې د دوام  ميدان دی. څوک وايي ټول کار د امريکا دی او

لپاره يې ځان ته مصنوعي مقاومت پيدا کړی چې تر شونې بريده يې دلته 
قيام اوږد شي. اصل هدف يې چين او روسيه ده...

و خلکو کې شعوري خلک هم شته، چې د موضوع عمق ته رسيږي، دغ
چې نه پوهيږي  غو خلکو د بې الرې کولو کوښښ کويمګر په لوی الس د ه

په تقليد ځان يوې نتيجې ته رسوي. دغه شعوري ډله د دې  او يا د نورو
هغو  د يې ورسره الرويان کتاب د محتوی له نظره څو جنايات کوي او

 مرتکبين دي:
پر  چې دوئ د دښمن عقيدوي او فکري هويت پټوي، او په دې کار دا اول

 هغه حکم باندې هم خاورې اړوي چې اسالمي شريعت يې ورته ټاکي.
دوهم دا چې د دې دښمن پر وړاندې د جهاد حکم کې شکونه پيدا کوي، 

چې  خلکو ته داسې ښيي ځکه چې دوئ د دښمن اصلي څېره پټه کړې او
 ان نه دي چې اسالم يې په اړه دا او هغه حکم کوي.ګوندې دا هغه صليبي

له خپل رزمي مسلمان ملت  درېيم جنايت يې دا دی، چې د دې خاورې
چې هر مهال بهرنی دښمن  شکوي. دې مسلمانانو فرهنګهتاريخ او اصيل 

 ره وېستلی، اوس يې په دې تېرباسيکو په ځغاسته او مات مات له خپل
چې ګوندې دا جګړه درباندې بل چا تپلې. هغوی نه غواړي افغانستان 

 ارام شي، پرمختګ وکړي او...
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دا کتاب خپل خلک بېرته خپل تاريخ او ثقافت ته ورګرځوي، چې ګورئ دا 
تپونکي په هغه وخت کې نه ول چې تاسو دا ډول جګړې ګټلې. د دې 

 هم ګټل! ملتونهنور  تپونکو نوم ال نه و، چې تاسو ځان څه چې ال
څلورم جنايت دا کوي، چې د دې مسلمانانو پر حافظه ملنډې وهي. دې 
مسلمانانو په نږدې تېر کې غزاګانې وګټلې، دښمنان يې مات کړل، مګر 

 چې ګوندې تاسې خو هېڅکله يې رزمي تاريخ اوس داسې تفسيروي دوئ
دا د  چې څه روان کړي دي له دښمن سره جګړه نه ده کړې، او دا اوس مو

ته ، او دېرش کاله دا ولس بې علمه پاتې شویناپوهۍ له امله دي. دا دې
چې د کفر د سلطې په دوران کې د  ورته نورې خبرې. دوئ کوښښ کوي

د  هوتکي، ابدالي، غزنوي او مسلمانانو شکلي ښوونې په ترويج دې له
ګه غبي او مټاک منځي ملت په تو دا ملت د يوه تېر جهاد پېرونه هېر کړي.

 مخاطب کړي!!
چې د دې مسلمان ملت افتخارات او سرښندنې په  پنځم جنايت يې دا دی

ډېر مهارت بل چا ته منسوبوي. دغه خلک، چې د افغان دوستۍ په جامه 
کې د افغانانو اصلي دښمنان دي نه غواړي دا ملت خپل تاريخي تسلسل 

اعات وساتي، نه غواړي دا ملت د خپل ثقافت اصول په ژوندي ډول مر
 يې ترجمه کړي. ميدان کې کړي، ويې پالي او د عمل په

دا کتاب د روانې جګړې اصل ماهيت روښانوي، او له هغو څېرو پرده 
جنايتونه ترسره  پورته کوي، چې دا جګړه بدله ښيي او پورتنې ياد شوي

 کوي.

مفاهيمو په کتاب کې به ځای ځای تاسې ته "بله جګړه، فکري جګړه، د 
ونه مخې ته درځي. استاد جګړه، خاموشه جګړه" يا دې ته ورته ترکيب

 روښانه کړي او خپلو خلکو ته وښييچې د جګړې کيفيت  کوښښ کړی
څه ډول يې ځينې خلک  ړه دومره په ساده کيفيت کې نه دهچې دا جګ
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 او روحيه تنه وار زموږ هر اړخيز يرغل دی او په يو تعبيروي، بلکې دا يو
ړه له منځه وړي.دوا

دا جګړه، چې څومره مساحتي وسعت لري او ټوله اسالمي نړۍ يې الندې 
کړې او هر ځای کې يې مسلمان په شکنجه کې نيولی، همدومره يې 

اړخ او هر هر او معنوي اړخونه هم ګڼ دي. همدومره تکتيکي تعدد لري. 
 او مقاومت غواړي.  ، دفاعيې ځانګړې توجه تکتيک

په دې کتاب کې په څه ډول روښانه شوی ښيي چې دا جګړه چې  دا کيفيت
او هم د حکم په تعميل  د تجزيې قابله نه ده. او د هغې په خالف هم په حکم

 ستراتېژيک مقاومت ته ضرورت لري.  کې منظم او هراړخيز
چې دا جګړه په مجموع کې د يوه  کتاب محتوی په دې ډېر داليل لري د

فکر او يوې عقيدې له لوري اداره کېږي. په دې جګړه کې د دښمنانو 
نه  دی، او وئ د ارزښتونو او اهدافو تغييرهغ نه د تشکيالتي توپير

د  کتاب د داليلو ساده خالصه دا ده چې د دې جګړې ورباندې دليل دی. د
ر دی، نو ولې ورسره په رويه او هغه د ټولې ادارې مدي د مقابل لوري مدير

 حکم کې توپير پيدا کړی شي؟
هغه خلک، چې په همدې ډول ادارو کې کار کوي او ځان په تشکيالتي 
توپير کې له جنايته پاک ګڼي، دا کتاب يې سر خالصوي، چې څنګه پر يوه 
ښکاره وضعي فکر او فلسفي اصل خړوبه اداره په خپلو تشکيالتو کې د 

 ردولی شي؟ خپل اساس اغېز
تاسې به کتاب کې ولولئ، چې غرب دلته په فکري برخه کې څه راوړي؟ 

نه؟ څه ډول خلک په کې  همدغه فکر په ټوله اداره حاکم دی که
استعماليږي؟ کومې الرې انتخابيږي؟ او دا هر څه بيا د کومو اهدافو 

چې دې  لپاره کارېږي؟ که په ټوله اداره کې داسې کوم تشکيل وي،
بيا خو سمه ده، او که نه نو د ځان د تېر ايستو  ته کار نه کوي نو اهدافو

 .هېڅ اړتيا نه شته
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يو څوک يوازې په جغرافوي انتساب نه پېژندل کيږي، چې فالنی کومه 
که عبارت مې غلط نه وي نو دا  ؟ژبه يې څه ده او محدوده کې زېږېدلی
دا ده، چې د هغه تاريخي ژور ته کوز  اصل پېژندنه يوه شکلي پېژندنه ده.

شې، د هغه فکري رجحان او ميالن راوسپړې، د هغه د خوځښتونو تر شا 
هڅاند فرهنګ مطالعه کړې، چې د دې فرهنګ او نظريي سرچينې کومې 

دي؟ نو ايله به دې د دښمن د پېژندو الر ميندلي وي.
د ځان په اړه څه که دښمن په دې وپېژنو، چې هغه په خپله په تزويري ډول 

وايي؟ ملګري يې د هغه په اړه څه وايي؟ خادمان او مزدوران يې په اړه څه 
وايي؟ نو دا يوازې هغې لومې ته ځان وربرابرول دي چې دښمن د همداسې 

 غافلو خلکو لپاره ايښې او همدا ډول نا بلدي ورکې رانيسي!
العه شي او بيا هم مهمه دا ده چې د دښمن له عقيدې زېږېدلی فرهنګ مط

وشنل شي، ځکه چې د يوې معلومې قضيې په اړه د هغه د تمايالتو فکري 
 ښه روښانوي.  ټولو الرو چارو د هغه هويت او فرهنګي ارزونه تر نورو
روانه قضيه کې د مسلمانانو د دښمن اصل په  دا کتاب په همدې بنسټ

دې  هويت څرګندوي. د فکر سرچينې يې درښيي. د هغه د کار مېتود ته
دروي. دکار وسايل يې در په ګوته کوي، د هغه د کار چورليزونه 
برسېروي، د ترکيز نقاط يې مخې ته درږدي، تر ټولو مهم دا چې د دښمن 
کار او زيار په داسې بڼه درته ږدي چې د خپل غفلت انتها ته دې پام 

 واوړي!
کتاب کې ولولئ چې د روانو جرياناتو ستره بهانه په تاسې به 

څه شی دی؟ په دې کې به هغو نکتو ته ستاسې پام واوړي « ديموکراسي»
بديل ګڼل کيږي؟ شريعت په کومو « اسالم»څه ډول د  چې دا ديموکراسي

 داليلو له ژونده ويستل کيږي؟
چې ولې هغوی  هم ذهن خالص شي د هغو خلکو په اړه پدې مطالعه به مو

 يان دي. هغه منځالريرضاکار لښکر د اعتدال او سولې په نوم د دښمن
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چې هر حرکت، منډه او هڅه يې يوازې او يوازې دښمن حاکميت ته 
 مشروعيت ورکوي. 

د کتاب په اړه دې څوک دا فکر نه کوي، چې ولې ليکوال د يو علمي 
څېړونکي په څېر بې طرفه نه دی. دا بې ځايه فکر دی، ځکه چې يو خو 

کلونو د بېالبېلو  کتاب په يوه موضوع نه څرخي، بلکې د څوارلسو
جرياناتو په اړه د مقالو ټولګه ده. دوهم دا چې ليکوال د قضيې سړی دی 

چې روانو  لمانانو تر منځ يو هغه مسلمان دیاو ليکوال د ميليونونو مس
ممکن کوم رفاه پلوی  چېسختو مورګو درولی  داسې جرياناتو د ژوند پر

 په کيسه لوستو زاره چاودی شي. يوازې  يې 
ه وي، خو ليکي چې عقيده يې يو ل د هغه علمي منافق په څېر نه دیاليکو

چې څه وايي د يوه مؤمن په څېر پر هغه معتقد هم دی.  او وايي بل څه. دی
د منزل په  د يوه بال همت په زور ليکي يې، اوروي يې، بل ته يې رسوي او

 لو ردرومي.
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ــالبال  الحمــداهلل رب  ــی رســوله المرســل ب العلمــین، والصــالل والســالم عل
جاهـد فـي اهلل  و ة،لغّمـکشـف ا المبين، الذي بلغ الرسالة، و أّدی األمانة، و

الـذین رضـي  المجاهـدينالمهـديين هـدال صـحبه ال وعلی آلـه و ،حق جهاده
 إحسان إلی یوم الدین أجمعین.ب علی من اّتبعهم و ،رضوا عنه اهلل عنهم و

د اسالمي نړۍ ډېـر هېوادونـه  تېرې یوې نیمې پېړۍ کې غربي هېوادونوپه 
پـه سیاسـي، پـوځي، اقتصـادي،  او ولسونه تر خپـل اثـر النـدې راوسـتل، او

 پورې وتړل. فکري، او فرهنګي لحاظ یې په ځان
غربیـانو نــه یــوازې دا چــې پــه اســالمي نــړۍ کــې پــر خلکــو د خپلــې خوښــې  

احزاب ومنـل، بلکـې پـه ټـول تـوان یـې د هـر حکومتونه نظامونه، قوانین او 
ډګرونو کې خپلې هر اړخیزې جګـړې او  هغه چا په خالف هم د ژوند په ټولو

دښمنۍ ته دوام ورکړ چې په اسالمي نړۍ کـې د دوئ د اسـتعمارې پالنونـو 
او ظالمانه پالېسیو د پلـي کېـدو د مخنیـوي پـه الره کـې فعالیـت او مبـارزه 

 ګرځوي. رواسالم غېږې ته  اصيل دکوي او مسلمانان بېرته 
ــه یولســمامــیالدي کــ ۱۰۰۱د  ــه ور ېل د ســپتمبر ل وســته چــې د امریکــا پ

نــو دلتــه یــې هــم د افغانــانو د  تالف افغانســتان اشــغال کــړئــمشــرۍ غربــي ا
دائمي سـاتلو پـه مقصـد پـه  تسخیرولو او په افغانستان کې د خپل اشغال د

 کړل.  يپالنونه طرح او عمل کې خپلې پالیسۍ او بېالبېلو شکلونو
پـه خپـل ځـان پـورې د تړلولپـاره ډول ډول  غربیانو د افغانانو د تابع کولو او

ــر  ــه ډې ــروژې پ پــوځي، سیاســي، اجتمــاعي، تعلیمــي، فکــري او فرهنګــی پ
مهـــارت ســـره پداســـې ډول تـــر کـــار النـــدې ونیـــولې چـــې لـــه یـــوې خـــوا پـــه 

نځتـه کـړي، او لـه بلـې تحـول رام افغانستان کې د غرب په ګټه یو هراړخیز
پــه خــالف د خلکــو  خطرنــاکو سياســتونو د غــرب د پالنونــو او خــوا دلتــه

 احساسات او حساسیتونه هم راونه پاروي. 
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د تـل پـه دا ځـل هـم د افغانـانو ځـواب خـو وړانـدې  د غرب د پوځي یرغل پر
د پاڅون، جهـاد او نـه سـتړي کېـدونکي مسـلح مقاومـت پـه شـکل کـې  څېر

دا چې د دې یرغل ډېـرو نـورو اړخونـو د ښـکاره جګـړې  مخې ته راغی، خو
خبـره نشـوه درک کـولی چـې دلتـه  ډېـرو خلکـو پـه آسـانه دا نـو درلوده بڼه نه

)روحي( جګـړې هـم  رواني نورې پټې فکري، فرهنګي، تعلیمي، سیاسي او
 روانې دي.

رېدل د علمـاوو، لیکوالـو، دا چې د دغه ډول ناپوځي جګړو په مقابل کي د
د هغوئ مسـؤولیت وي  وي، او و، او د فکر او نظر د خاوندانو کاردعوتګر

پـه خلکـو  پټو توطیو خبـر کـړي، او چې ولس د دښمن له پالنونو، عزائمو او
مقـابلې لپـاره روحیـه، انګیـزه او معنـوي توانـایی پیـدا  کې له دښمن سره د

ــو او ــورو علمــاوو، لیکوال ــه د ن ــه همــدې امل ــو ل د اســالمي فکــر د  کــړي، ن
هیانو په کتار کې د درېدلو او د خپل انفرادي مسؤولیت د ادا کولو پـه سپا

ــل  ــه مقاب ــم د دې یرغــل پ ــا ه ــس اوکــې مقصــد م ــل ول د جهــادي صــف  خپ
ځوانانو ته په بېالبېلو وختونو کې د يو لړ فکري او تحليلي مقـالو د لیکلـو 

( دکتاب په چې د هغو له جملې څخه یوه برخه یې د )ې هڅه کړ
پـه تعـالی د اهلل  افغـان ولـس تـه وړانـدې شـوې اوشکل کې څو کاله مخکې 

 پـه تېـرو څـو کلونـو کـې پـه مکـرر په پښتو او دري ژبو کېکتاب هغه فضل 
او د دې مسـلمان ولـس لـه تـاوده اسـتقبال  په لسګونو زره نسخې چاپډول 

 سره مخ شو.
امريکـايي اشـغال پـه د  اوس يوه بله مجموعه مضامين چې هغـه هـم دا دی 

خالف د مقاومت په سلسله کې ليکل شوي دي او د همدغه زماني مقطع د 
حاالتو او فکري ادبیاتو څرګندوونـه کـوي تـر بيـا کتنـې او ځينـې اصـالحاتو 

د کتـاب پـه شـکل کـې د  (وروسته پدې مجموعه کـې د)
 لوستونکو مخې ته ږدم. 
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فکـري او د افغانسـتان پـه روان  سياسـي، د دې کتاب مضامین د بېالبېلـو
پورې د اړوندو موضوعاتو په اړه دي، خـو د ټولـو تـرمنځ مشـترکه  وضعيت

کو کـې لوستو خل ولس په ځوانانو او وړاندې د نقطه د دې صلیبي یرغل پر
پـر توطیـو او عزائمـو د هغـوئ  دښـمنانو د د مقاومت د روحې رابیـدارول او
چې پدې هکلـه مـې خپلـو خلکـو تـه داسـې  خبرول دي. اهلل تعالی دې وکړي

اداء کړی وي او د آخـرت  وي چې ما ورکې خپل ديني مسؤولیت يڅه لیکل
څـو داسـې د روانـو جريـانونو  خلکو ته مېخپلو لپاره مې توښه وګرځي، او 

هغــوئ د ایمــان ســاتنې، آزادۍ پــالنې او لــه  روښــانه کــړي وي چــې د زاويــي
 وسیله وګرځي.  اواسالم سره د هغوئ د محکم شعوري تړ

وي چـې پـه کـوم خـاص حالـت او  پدې کتاب کې به ځینـې مقـالې داسـې هـم
پدې کتـاب کـې یـې د راوړلـو اهمیـت پـدې  وضعیت پورې به تړاو لري، خو

ــانو او  ــر افغان ــه دا ور معلومــه شــي چــې پ کــې دي چــې راتلونکــو نســلونو ت
دې یرغـل افغانستان د امریکا د یرغل په وخت کې دلتـه څـه تېرېـدل؟ او د 

 وړاندې د دې مسلمان ولس څه دریځ وو؟  پر
کولــو تــر څنــګ مــا تــه اهلل د امریکــا د اشــغال پــه مقابــل کــې د قلــم د پورتــه 

کې مې پـه  ډګریق هم را په برخه کړ، چې پدې غږ د پورته کولو توفتعالی د 
ــه  د فکــر او  ، اولوســتو خلکــو مجاهــدينو،بېالبېلــو وختونــوکې د هېــواد ل

 پوهنتونونـو، مدارسـو، مکـاتبو سره چې په هغو کـې دفرهنګ له خاوندانو 
د فکــري پوهــاوي درســونه او مجــالس  اســتاذان او محصــلین هــم شــامل ول

 درلودل.
ــر ــې پ ــه سلســله کــې م ــاوي پ ــو هغــو علمــي او فکــري  د فکــري پوه بېالبېل

ده پـورې یـې اړه درلـو موضوعاتو چې په موجود وضعیت او جهـادي جریـان
اسالمي دعـوت لـه ضـرورتونو  معاصر پوهول د او پر هغو باندې پوهېدل او

درلـودل چـې لـه نیکـه مرغـه د هغـو درسـونو  ګڼل کېدل یوه سلسله درسـونه
په همت په صوتي شکل  د ځینو مخلصو دوستانو او شاګردانويې یوه برخه 



 

  
 

 
 

22  

ثبـــت شـــوې او نشـــر شـــوي هـــم دي چـــې النـــدې عنوانونـــه یـــې ځینـــې مهـــم 
 موضوعات تشکیلوي: 

 پر اسالمي نړۍ د هغه فکري تأثیرات.  او استشراق - ۱
ــه، اســتعمار شــوي  - ۱ ــاریخ ، اســتعماري دولتون اســتعمار، د اســتعمار ت

دولتونه، د مستعمرینو ځايي ملګري اوځایناستي، او د مسلمانانو د ژوند 
 بېلو اړخونو د استعمار تأثیرات. پر بېال

 ویسټرنایزیشن ) داسالمي نړۍ غربي کول(.  - ۳
په اسالمي نړۍ کې د )شریعت( پر ځای د )وضعي قوانینـو( د رائجولـو  - ۴

 اوږد او پراخ جریان. 
 ډیموکراسي.  - ۵
 سیکولریزم ) د دین او دولت بیلول( .  - ۶
 نشنلزم.  -۷
 انسانانو د نصراني کولو نړیوال حرکت(.  غرب له لوري د تنصیر )د - ۸
 صلیبي جګړې.  - ۹

 اسالمي امت د ذلت اسباب او عوامل .  د - ۱۰
 پېژندګلوي.  هاسالمي نړۍ معاصر د – ۱۱
 فکري استعمار.  -۱۳
 فکري جګړه او د هغې ډولونه.  -۱۴
 پر اسالمي نړۍ د غربی ډوله تعلیم اغېزې.  -۱۵
 تربيې اهمیت او ورکې موجود مشکالت.  د اسالمي تعلیم او - ۱۶
د افغانستان د اشغالولو ترشا د امریکا سیاسـي، اقتصـادي، پـوځي  - ۱۷

 هداف. ااو فکري 
 د مجاهدینو لپاره د نړۍ او نړیوالو د پېژندلوضرورت.  - ۱۸
 دیني، پوځي او ټولنیز مسؤولیتونه.  د مجاهدینو - ۱۹
 او معاصر جاهلیت پیژندل.  زاړهد  - ۱۰
 د اسالمي دعوت اهمیت او ضرورت.  - ۱۱



 

  
 

 
 

23  

 . قرآن ښوونه - ۱۱
ــــه افغانســــ - ۱۳ ــــه )پ اســــالمپالي، تان کــــې سیاســــي او فکــــري جریانون

 کمونستان او غرب پلوي( . 
 د غرب له نظره منځالري اسالم او منځالري مسلمانان.  - ۱۴
 غرب ولي او څنګه د مسلمانانو ځوانان بې الرې کوي؟  -۱۵
 مي عقیده کې د حاکمیت تصور. په اسال - ۱۶
 په افغانستان کې امریکایی اشغال او د قوانینو تبدیلي.  - ۱۷
اشـــغال د وخـــت پـــر اساســـي قـــانون د شـــرعي تبصـــري  يد امریکـــای - ۱۸

 تفصیلي درسونه.
 په افغانستان کې د امریکا د جګړې بېالبېل اړخونه . –۱۹
 . د ) معالم فې الطریق( درسونه -۳۰
 .فکر مشخصات د اسالمي -۳۱
 ) مېډيا( اهميت، تأثير او وظائف. د جهادي اعالم - ۳۱
 جهاد چیست؟  –۳۳ 

  .ء وبراءوال ۀعقید - ۳۴
 لو د درسونو سلسله.دد معاصر کفر د ډولونو د پېژن -۳۵
 محروموي؟ کافران څنګه مسلمانان د قوت له عواملو -۳۶
 گی های افغانها و افغانستان در جهاد. ويژه  -۳۷
ولې جهاد کوو؟ څنګـه جهـاد وکـړو؟ د چـا پـه خـالف جهـاد وکـړو؟) د  -۳۸

 درسونو سلسله(.
 غرب څنګه ځينې اسالمي جهتونه د خپلو اهدافو لپاره استعمالوي؟ -۳۹

 .مهم موضوعات او په لسګونو نور
ــو کــې  ــه پورتنیــو عنوانون درســونه دي چــې د  يســاعته صــوت ۱۰۰تقريبــا پ

 ي،و نـه يفائـد ېالره کې به ان شاء اهلل تعالی ب فکري پوهاوي پهد ځوانانو 
چـې مفـاهیم  هښـکاره شـو يپدې مقدمه کې یی یادونه ماتـه ځکـه ضـرور او
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دې کتاب له محتوی سره قوي مناسبت لـري، او ښـایی  اوموضوعات یی د
 متمم هم وګڼل شي. شرحه او په ډېرو مواردو کې د دې کتاب د مضامینو 

ږي، او که ېتان په ټولو والیاتو کې ترالسه کنسپورتني صوتي درسونه د افغا
بـه ده چي د اسالمي فکر ځوانان  هيلهځایونو کې موجود نه وي نو  په ځینی

د  وکـړی. او دا هـم د یـادولو ده چـې همـتیې بېالبېلـو ځـایونو تـه د رسـولو 
 و هـم کـاررا اړولـ صوتي شـکل څخـه لیکلـي مـتن تـه پـر پورتنیو درسونو له

هـم  ېبـه ان شـاء اهلل تعـالی پـه کتـابي شـکل کـ ي کېراتلونکروان دی او په 
 هېوادوالو ته وړاندې شي.

ــه خــالف د ســتر  ــه ځينــې مضــامينو کــې د غربــي يرغلګــرو پ د دې کتــاب پ
ــت ) د  ــه اړه اســالمي مقاوم ــت( پ ــادي حرک ــانو د جه ــدونېطالب ــر او څرګن  پ

خبـرې اړه زمـا  موجود وضعيت د هغه د تأثيراتو يادوونه هم شـوې ده. پـدې
د ترجمانۍ، تبريـر او يـا ترديـد پـه معنـی نـه دي، بلکـې پـدې  د دغه حرکت

د یوه شريک مسلمان په حيث چې ما ته کوم څه د واقعيـت  جهادي بهير کې
په حيث ښکاره شوي دي هماغه مې په دې مقصد ليکلي دي چـې د نړيـوال 

کـړی وي مقـاوم جهـت مالتـړ  د يـوه مسـلمان کفري یرغل په مقابل کـې مـې
چې همدا مې ايماني مسؤوليت هم وو، خو دا چې تاريخ او تجربـې ښـودلې 

د خپلــې مبــارزې د مســير پــه  او جهــادي حرکتونــه چــې تقريبــا ټــول اســالمي
کېـږي مـخ  هـم خطاګانو او اشـتباهاتو سـره يو لړ لهکله ناکله  کې نوکږلېچو

ن  خـو د افغانسـتا عارضې مبّرأ او معصوم نه بـولم، نو دا حرکت هم له دغې
اسـالمي  ي جهتونـو پـه مـنځ کـېد موجـودو اسـالم يـې په اوسـني وخـت کـې

دا  او .بـولم دمتعهـ ملتـزم  اوښه و تر نور جهاد او جهادي فکر ته  ،شريعت
نه نه وي کـړې. نـو پـه وسمه ارزو هم عين ممکن ده چې ما دې د دغه حرکت

ــائقو او کــار ده چــې د )طالبــانو( مواقــف او ــه هغــو وث ــر هغــوئ حکــم دې ل  پ
 پـه رسـمي ډول مصادرو واخيستل شي چې دوئ په خپله د خپل ځـان پـه اړه

 نشر کړي دي.
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په پای کې پداسې حال کې چې مسلمانانو ځوانانو تـه د دغـه ډول کتـابونو  
ــووم ــاوو او د اســالمي فکــر او نظــر د لوســتلو توصــیه ک ــه علم ــن ل ــه  د دی ل

اســالمي  ځــوان نســل تــه پــر معاصــرو ېخاونــدانو احترامانــه هیلــه کــووم چــ
ليکل وکړي، د ديـن )اصـلي پیغـام( خلکـو تـه پـه معاصـره  موضوعاتو مؤثر

لـه  د اسـالم د دښـمنانو وړانـدې کـړي، او نـوی نسـلاو معاصـر اسـلوب  ژبه
 هغو ښکار نشي. فکري او عقائدي فتنو خبر کړي تر څو د

د اسـالمي فکـر لـه اسـتاذانو مـې دا هيلـه ده  د دين له بـاخبره علمـاوو او او
یا کوم حکـم کـې تېروتلـی  په کومه موضوع اود دې کتاب  زه چېرې که چې

یم نو هغه به زما د کم علمۍ نتیجه وی، نه دا چـې زه بـه پـر غلطـۍ اصـرار 
 ما خپلې غلطۍ ته متوجهدوئ  کووم،نو د مهربانۍ او لورینې له مخې دې

 کړي.او خپل مسؤوليت دې رفع 
بولم چـې زمـا دا کتـاب ګـوټی د دې کتاب په اړه دا خبره يادول هم ضروري 

، نـدیمعیـاري کتـاب يـو  لحـاظ پـه تخنيکـي تحقیقـي أثـر او کوم علمي او
بلکه یوازې د یرغل پـر وړانـدې زمـا د انفـرادي مسـؤولیت د اداء کولـو یـوه 

غـرب او مضـامين يـې پـدې مقصـد ليکـل شـوي چـې لـه  هڅـه ده، ېنیمګړ
د  د غربیــانو اواو عقائــدي انحرافــاتو او  د را صــادرو شــويو فکــري څخــه

د  پټـو توطيـو مـې خپـل ولـس تـه لـه ورانوونکـو پالنونـو او هغوئ د پيروانـو
اهلل  .خطر په مقابـل کـې د را ويښـېدلو څـو لـه سـوزه ډکـې چيغـې وهلـې وي

د خطـا پـه صـورت کـې دې اهلل تعـالی  ولې کړي، اوبتعالی دې يې راڅخه ق
   عفوه راته وکړي آمين.

ا )
َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا ال
َ
ن
ر  َرب َ

َ
ل
َ
 ع
ُ
رع
َ
ه
ْ
َمل
َ
َمرا م

َ
ا َ ًا ر

ْ
ا ِإص

َ
ْين
َ
ل
َ
 ع
ْ
ِمل

ْ
ح
َ
 ت
َ
ا َوال

َ
ن
ا َرب َ
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
ْو أ
َ
ا أ
َ
ِسين

َ 
ِإن ن

 
َ
رأ أ
َ
ْمن
َ
را َواْرم

َ
ن
َ
ًْ ل ِف
ْ
ا َواغ

َ 
ن
َ
 ع
ُ
ف
ْ
ا ِبِع َواع

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
ا َما ال

َ
ن
ْ
ل ِ
م 
َ
ح
ُ
 ت
َ
ا َوال

َ
ن
ا َرب َ
َ
ْبِلن
َ
ِذيَن ِمن ق

َ 
 ال

َ
نرَ

 
ْ
  ال
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن ًْ
ُ
انص

َ
ا ف
َ
ن
َ
يَن َمْوال ًِ اِف

َ
ك
ْ
ْوِم ال

َ
 .(ق

 



 

  
 

 
 

26  

 
و دا ورمعلومه له تجربد انګريزانو او روسانو  په افغانستان كې تهامريكا 

ترڅو چې د  په زور او جګړى نه ايل كېږي او يوازې چې افغانستان وه
تر كې د افغانى هويت عناصر موجودوي فکري او ټولنيز ژوند په  افغانانو
 خو ځكه ، نومقاومت توان لري دپه خالف يرغلګر  د هردوئ به هغه 
هويت عناصر تر بريد  اسالمي ددوئ  كا د افغانانو په ژوند كې دامري
جهاد روحيه له منځه  څو د تل لپاره په افغانانو كې د ونيول تر ېالند

 ر اساسپ نظرياتو او فرهنګ يغرب وى نسل دنتيب افغان تر ېيوسي او پد
 . وروزي

په ما ته تر ډېره ځايه عناصر  يهويت اساس ي ټولنې د اسالميد افغان 
 ي. را ښکارټكو كې  ېالند
 درلودل او د شريعت منل. ټينګ ايماند 

 .غيرت او همت
 شرف.عفت او 

 جهاد او سرښندنه. 
 والى.  ېلر له تاثيراتو فرهنګ يلويدل د غرب د

  
تر اوسه  ېورځ ېشوي له هماغ مسلمانان ېورځ ېچې له كوم انافغان
 ژوند بڼه ده. د دوئ دين، شريعت يې قانون او اسالمي فرهنګ یې د اسالم

پراخه  هم پوعل يشرعدا رښتيا ده چې په عمومي ډول به په افغانانو کې 
د  اسالم په منلو کې په عملي ډول د خو ي خپاره شوينه وډول دومره ډېر 

هم له دين څخه د دفاع په الر كې  ي، اود ينو غښتلولسو نوروتر  ېسيم
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ې تر نورو څو ګامه مخکې دي، او دا هغه حقيقت دی چې د سيمې تاريخ ي
 تل شاهدي او مثالونه وړاندې کړي دي.

د روسانو او کمونیزم په مقابل کې د جهاد په وخت کې به چې دلته راغليو 
افغانو د تدين او ښې مسلمانۍ ستاينه کوله نو ما چې  عربو مجاهدينو د

کشروالي او د  ال هغه وخت د عربي نړۍ له اوسني وضعيته د عمر د
هغوئ ته به مې ويل چې زما په  خبر نه درلودمعلوماتو د نشتوالي له امله 

تاسو  ځکه چې ،ياست تصور کې خو تاسې عرب د ډېر قوي ايمان خاوندان
، قرآن ستاسى په ئزمكه هستېږ رپ يېوح د اصحابانو لمسيان ياست، د

س ودر نايلّقتنا )ولكنّ  :ليبه راته و ئخو هغو ،او داسى نور یژبه نازل شو
ې موږ د دې دا سمه ده چيعنې  ،هذا الزمن( يمنكم فالعملية يمان اإل

زمانه كې له  ېپد ونهدرسعملي موږ د ايمان امتيازاتو لرونکي يو، خو 
 . لو افغانانو حاصل كړستا
چې افغانان د قوت او له اسالم سره د وفادارۍ زور دی ايمان د همدغه  
، يانوزېچنګ سره سره د ينشتوال يا او يوسايلو له كموال يماد دې تل ي

 يرغلکرو ېاو تل ي ي، روسانو او امريكايانو په مقابل كې درولانوزېانګر
 . ې دهوركړ ېځواكونو ته مات

هېڅ کفري قوت او  د اخيستلو په الره كې ېوسل له افغانانو د ايمان د
 . ېسپمول يند ېهڅ ېخپل ملګرو يې
او  يخپل استعمار په وخت كې ورته خپل كفري كتابونه ژباړل انګريزانو د

له ما سره د تورات او  او روسانو او امريکايانو ورته خپل. ،يد يراوړ
ې د ده چ موجوده و نسخهتيوه پښ )عهد قديم او عهد جديد( يلجان

 ېسيم ېاو بيا د ېچاپ شو ېپه لندن كنولسمې ميالدي پېړۍ په آخر کې 
کې چې په هغه وخت کې د دې  او دا په داسې حال ،ې دهته راوړل شو

انګريزانو په خپل  هېڅ پښتون مسيحيت ته ور مرتد شوی نه وو.سيمې 
يو  ،ېراصادره كړ هم كفري عقيده (قاديانيت)وخت كې افغانستان ته د 

مشرانو تر اعدامېدلو  څو کورنۍ قاديانيت ته هم ور اووښتې وې چې د
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انګرېزانو تر تسلط الندې د  وروسته يې اوالدونه پېښور ته وتښتېدل او د
)اچيني( په کلي کې ميشت شول چې تر نولس سوه نوي يمو پېښور د 

خپل دين ته کلونو پورې هماغلته پراته ول او په مهاجرو افغانانو کې يې 
 دعوت هم پيل کړی وو.

اخيستلو په نيت  د ېوسل روسانو هم ال ډېر پخوا له افغانانو څخه دايمان د 
 د ېبيا ي وا ،هنظريه افغانستان ته راصادره كړ يكمونست يالحاد خپله
او ټينګښت په خاطر افغانستان اشغال  يد خپراو ېنظري يالحاد ېهمدغ

د افغانانو  ېكتابونه ي ياو لينن ي، ماركسيستيپه سلګونو زره الحاد ،كړ
 . وژباړل ته ژبو

ه د ردكافر كولو لپا اوالدونو د افغانانو د د فرهنګي فعاليت تر څنګ يې
 يتر يوسل او شل زره زيات كمك، او شروع كړههم  ۍهنګانو( لړآش ېپ)

 په مستقيمه او ېاو هلته ي ،اتحاد ته ولېږل يشورو ېي ېهلكان او نجون
 او ځاى كړل،ې ورپه ذهنونو ك ئغير مستقيمه توګه د الحاد افكار د دو

ځوانانو لپاره فكري او  لو نومونو دېالبېپه هېواد كې په بهم  ېدلته ي
د كمونيزم نظريه او افكار په  او هم يې سازمانونو جوړ كړل، يانقالب

 .مستقيمه توګه په افغانى نصاب كې شامل كړل
ځوانانوته تلقين وركاوه  وهر وخت افغانکومي  ببرك به په وازکمونست  

 او ګلزنماركس، ا بايد د ،جوړ شي (انسان نوين)څخه  ئچې بايد له دو
 .ړىکلينن فلسفه خپله 

نو د هغه د  وخوړه ېكې مات ۍافغانستان او نړكمونيزم په چې  كله خو
دريو جبهو الندې  غرب يرغلګر په ينراد نص ډكولو لپاره فکرې تشې د

 :ته شولخكې رامن
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۵:
په نظام او حكومت كې دين ته )يا  ې(دين ېب)كې  ۍسيكولريزم په انګريز

 سيكولريزم كه څه هم په افغانستان كې ال د يغرب ي.وايته  و(ځاى نه وركول
ظاهر شاه او داود خان په  او د ېغزول ېريښت ېامان اهلل خان له وخته خپل

غرب پلوو  . په تېره نيمه پېړۍ کېهکړې و وده هكې ښه ډېر ونووخت
اشخاصو، احزابو او مؤسساتو هم د سيکولريزم د خپراوي لپاره پراخ کار 

غرب  ېد ځينيې د جهاد په دور كې ځايهرا ورسېده چې کړ،او خبره تر دې 
دغه  .وويستاسر ر هميې ۍ ګوندونو له كړك يتش په نامه جهاد وپلو

هم توندالري او نه  اننه كمونيست ې( يعنی)منځ الر ېګوندونه چې ځان ي
ې وسيل ېكاريګر ېډېر د هركولو لپا ياهدافو د پل غرب د د بلل مجاهدين
او  (ۍ( )حضرتۍ)پير د ېچې يو وخت ي ئهغو .لثابت شو په حيث

دا رځول ګ هاسالم ي)روحانيت( په نامه افغانان له خالص عمل غولوونکي
سيکولريزم يوازې په  .وانه راووتلېامريكا او غرب له ګر سرونه د ېي ځل

غرب پلوو تنظيمونو، احزابو او اشخاصو کې منحصر پاتې نه شو، بلکې 
تنظيمونه او د هغو ډېره برخه اتباع يې هم تر پخواني  هغه اخواني مزاجه

خپل تأثير الندې راوستل، او په يوه سيکولر ديموکرات حکومت کې يې د 
غربي ير غلکرو تر سيوري الندې د نورو سيکولرو احزابو او اشخاصو تر 

 د غرب په خدمت کې ودرول. څنګ
و لوغرب پ ودغوروسته  يرغل يپوځ افغانستان له خپلپر  ايانوکامري

افغانستان د  ته داو سيکولر ديموکرات مجاهدينو!!؟  )روحانيونو!!؟(
خدماتو، تعليم او  يسيستم، اجتماعي عدل پوځ، صاد،تقيادت، اق
وسايل په  ياطالعات او يمال ېدغو ډلو ته ي ې.وروسپارل ېفرهنګ چار

لپاره په خالص الس كار وكولى  يسيكولريزم د خپراو الس وركړل تر څو د
 شي. 
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هېواد  د خمرپ افكارو يهر ډول واردات د نويو او زړو ملګرود غرب دغو 
سوچه  په مقابل كې چې هر څوك دد هغو خو  ې،كړ ېخالصور ېدوراز
ل، ه( په نامه وې)القاعد لخوا د ئودد  يفكر پالنه او ساتنه كو ياسالم

ر خپل ېد)كماليزم( په څ ېاو كټ مټ د تركي ،تړل، شړل او وژل كېږي
 ېله الرله خپل لوري د وضع شويو قوانينو او په وسيله سيكولريزم د زور 

 كوي.  يخلكو عمل رپ
چې  يمتفق د ېهبو علماء پدامذ يد ټولواسالم ۍنړ يد اسالم

څخه د حاكميت او تشريع حق اهلل تعالی چې له  یه كفر دځکسيكولريزم 
 ې)روحانييين( ي پلوي ( او امريكاسيکولر ديموکرات مجاهديناخلي، خو )

او نور  ېشكران ،معاشونه يچې په لكونو ډالره مياشتن يځكه پلى كو
 . يتر السه كوسياسي او مادي امتيازات 

ه كراره كراره پبلكى  ي،ان نه اخلمسيكولريزم په يوه ورځ له خلكو څخه اي
 ېدلو يېرېاو د وخت په ت يله ژوند څخه باس ئهغو ارزښتونه د يايمان
 ،بيا په خپله اسالمي شريعت نه غواړيه ب وئچې د يته رسو ېرحلم ېداس

 . يبولخو سره له دې به بيا هم ځانونه مسلمانان 
( او ۍ( )ديموكراسېټولن نيمد)سيكولريزم د  رغربيانو په افغانستان كې پ

دا هغه اصطالحات دي چې عام چې ځكه  ي دي،بهير( نومونه ايښ ي)نود 
ښكار کې لومو په  ېاو په اسانه ي ،مقصد نه پوهېږي يپه اصل ېړي يګو

 كېږي. 
۱–

كولو پروګرام تر الس  يمسيح د افغانانو د ېكليسا ال له ډېر پخوا راهيس
 يې د مسيحچب اكت یيرغل( نوم ۍنړ يسالما) رپ ،وونيولى  ېالند

مجله د)مسلمانانو  يهغو مقالو مجموعه ده چې په فرانسو مبلغينو د
محب الدين الشيخ )عالم بيا د مصر ستر  او ېشو ې( كې خپرۍنړ

مبليغينو  يمسيح په دې کتاب کې ،دى یژبه چاپ كړ يالخطيب( په عرب
چې )دهندوستان  يليكل پخواكاله  پاسه سل څه دد افغانانو په هكله 
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 مههېڅكله  ئته پښنتانه ډېر سخت خلك دي، هغوارمه پرېپولو ته څ يغرب
ادبيات د  ياو مسيح يمونږ بايد هڅه وكړو چې غرب ي،سيحيت نه منم
له  ي ډولتدريجدوئ په ه ب ېالر ېپه سيمه كې خپاره كړو چې لد ئدو
 افكارو سره بلد شي(.  وكلتور ا يغرب
سسو د افغانانو ؤم يكليساي يغرب ېته ورته توصيو له مخېاو د ېهمد د
 ياو صح مرستود  او ته مخه وكړه ېسيم غېهجرت په ورځو كې د د

مسيحيت كتابونه  او د ېپه لسګونو زره د انجيل نسخ ېخدماتو په پلمه ي
 شل. ېووکې منځ په مهاجرينو  د ېژب يپه پښتو او فارس
 پر غاړه په يو مسجد كې د کد سړ ېخيبر در دل چې دېما په خپله ول

 يوه چې ښاي وېودل شپاسه ايښ نسخو د نسخه د قرآن كريم د ېانجيل نو
بل ځل  .وه ېبه ايښ سساتو صليبيانوؤمخارجي  و ديدونكېرېدغه الره ت رپ
 يغاړه له يوه افغان رښور د مهاجرينو د بورډ په بازار كې د سرك پېد پ ېم

 يېكې  ځده چې د كتابونو په منېانجيل نسخه ول سره د يكتاب خرڅونك
 وه.  ېخرڅالو لپاره ايښد 
 يكليسا ګانو د پاكستان په اسالم آباد كې د پاكستان دمسيح يغرب
ړه کراډيو جوړه  يخاصه مسيحیوه په چوكاټ كې د افغانانو لپاره  ېټولن
ژبو د )صداى  ياو هزاره ګ يفارس ،په پښتوله دېرشو کلونو راهيسې چې 
پروګرام( په نامه په ورځ كې څو  ېبچ ي)مسيح(او صداى اميد،)(يګه زند

حال  ېداسه پ دا ي. اوكو ېخپرون يمسيح ېخالص ېڅو ساعته پرله پس
 .نشته ډول نصرانيانپه افغانستان كې په ښكاره دي چې 

مهاجرينو په منځ او بيا وروسته په كابل كې افغانان  كليسا ګانو د يغرب
 مركزونه جوړ ېمسيحيت د ښوون د ېته ي ئهغو او ،بللورومسيحيت ته 

 کړل.
دلو سره سم تقريبا څلور زره ېمسلط ك امريكايانو له په افغانستان د 

په كليساګانو  ېي يچې تقريبا نيماي ې،ان ته راغلتافغانس ېسسؤم يغرب
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بېالبېلو اوس په او د امريکايي پلوي نظام تر سيوري الندې  اړه لري ېپور
 كوي. ترسره  تونهفعاليپه كابل او نورو والياتو كې خپل نومونو 

ځل په كابل، مزارشريف، قندهار،  يد افغانستان په تاريخ كې په لومړ
په  د امريکايانو د اشغال كې او ځينې نورو والياتو هرات، خوست، كندز
اوس  چې ېشو ېجوړې كليساګانکې د هغوئ په اډو او مراکزو کې  وخت
د دوئ پالن دا دی چې  خو ،يدين پلى كو خپل ېيرغلګر ورك يراغل خو

 ېد بيان او عقيد په صورت کې د دوئ د پاتې کېدلو دلته بيا وروسته به
د  ۍ د حق پر اساس چې اوسنی اساسي قانون يې هم تأييد کويد ازاد

هم په ازاده ان افغان مسيحيت ته ور مرتد شوي كې يپه سيور ۍډيموكراس
د شرايطو په  دلو اوېرېچې د زمانى په ت يتر سره كو ېورك خپل عبادتونه

او  ېغرب تر پالن يمسيح اقليت دمرتد شوی دغه وړوكى بيا دلو به ېبدل
او كرار كرار به د  ،ياكو سياست او پارلمان ته هم الره پيد ېالند ېحماي

 حق په استعمال يناخپل پارلم د ېقوانينو په رامنځته كولو او تصويب ك
چې د  يموجوديت وربښ ياو قانون يكفر ته په افغانستان كې رسم

الس پوڅي نظام د د په ښکاره نصراني کېدل او  پنجشېري عبدالرحمن
افغانې  لومړنۍ دپه تاريخ کې رئيس اشرف غني د نصرانۍ ښځې )روال( 

حيث راجستر کېدل د همدې کار يو ډول پيل هم بلل کېدی  نصرانۍ په
 .شي

مخامخ  ووسره نه  ګواښ یدومره لو له مارزښتونه كله ه يناد افغانانو ايم
 يولوټ افغانانو ايمان د ېالر ېلدي چې امريكايان او غربيان غواړ ي.شو

چې  يپه كار واچوحيث مفتو مزدورانو په  په خپل خدمت كې د ېاو بيا ي
 خوا به ېاو له بلي، مزدوران په الس ورش يمحلپدې کار  خوا به ېله يو

 ي. ر وبولوکفر ته  افغانو په الس د افغانان
۳
او  يوليدل چې افغانان د ربان وهېوادون يغرب كله چې امريكا او 

په  ېالم تر بير  الندسكمونستانو له ايتالف نه وروسته يو ځل بيا د ا
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بريد  ځيخپل پو افغانستان د رپ ېشريعت سره را ټول شول نو ي ياسالم
 ،ييدأت ېټلواله ي ينيشنلست يپيل كړ، د شمال كمونيست یلپاره تيار

او )بوش( د ټول غرب په يوځاى كولو او په شرق  ،بيا استعمال كړه او تقويه
 جګړه اعالن كړه.  يته د امر په وركولو خپله نړيواله صليب ملګرو كې خپلو

او په نتيجه كې  ،جګړه و بلله يدغه جګړه مقدسه صليب يبوش په واز كوم
د  ي ملېشه يي ډلوافغانو د هغوئ تر څنګ د ا لښکرو په زور يد صليب ېي

 قومندانانو په استخدام افغانستان اشغال كړ. 
 ېسر افغانستان نه تسخيرولى شي او نه ي زېده چې په يواېبوش پوه
ننواتو له ځان سره  ېدنيا كافران په پرله پس ېد ټوليې نو ځكه  ،ساتلى شي

 ملګري كړل. 
كمونيزم ځپلو سيمو  ېشمال له ځينپه كلونو كې د  د خپل يرغل امريكا

،که څه هم ن سره ملګري نه كړاى شولاپرته نور د يوه واليت خلك هم له ځ
انتخابات په كار يې  څو څوځله او ېجرګ ې، لويېغونډ ېلوي چې ډېرې

 رجهاد نور هم زور واخيست او پ .ورته ونه لرله ېواچول خو هېڅ ګټه ي
 ،تاثيره شوه ېد غرور جادو هم ب ۍټكنالوژ يجنګ افغانانو د امريكا د

 ورډېله  ئاو د دو ،داى شيېخلك پوه شول چې امريكايان هم وژل ك
 ساتلى شي.  ځان په ډېرو ساده طريقوهم  پرمختللو وسايلو نه

ځكه چې روسان له افغانستان سره په  ي،دغه جګړه بايل ارومروامريكا به 
نو امريكابه  ،ه كړاى شوههم خپله جګړه اكمال ن ېبيا ي خو پوله پراته ول

خو  ؟څنګه اكمال كړاى شي هري هېواديره لتله شل زره كيلو م ېي
 يامريكايان به كوښښ وكړي چې تر هغو په افغانستان كې خپل نظام

بيا او  يتربيه كړ نسل پلویيو غرب دلته  چې تر څو يحضور ته دوام وركړ
په صورت كې دا هېواد خپلو دغو روزل شويو غالمانو ته د  ېمات ېد خپل
 ي.ور وسپاره ماپه ن وافغانان

تشكيالت لغوه  ځيپو يامله امريكايانو د افغانستان ټول پخوان ېله همد 
يو ځل د  ئځكه چې هغو ، او داله كاره ګوښه كړل ېافسران ي ياو پخوان
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 ېترخه تجربه ليدل ېجګړ سانو لپاره دوود په خالف د رېخپل ملت او ه
بيا دخپل ملت  ئ يوه زياته برخه بههغواو د دې ډېر احتمال وو چې د  ،وه

ځاى  رپ ئهغو د ي. امريکايانودلېجنګ ووپه خالف د امريكايانو لپاره نه 
 يباشان د )ملاو ېتجرب ېه او باحساس ېفرهنګه، ب ېه، بېسوادب ېداس

 ځيپو له امريكايانو ېي ېڅو هفت زېاردو( په نامه رامنځته كړل چې يوا
له ترخو عواقبو  ېجګړ خپل ملت په خالف د خو د ې،روزنه تر السه كړ

 . يناخبره د

ور كې  په رڼا( معلوماتو په يخپلو )استشراق امريكايانو او غربيانو ته د 
غیرته  چې ډېر افغانان ال تر اوسه د غرب له لوېدلي او بې وهمعلومه 

فرهنګه ندي اغېزمن شوي او تر اوسه يې په معنوي ژوند او ټولنيزو 
ارزښتونو کې غيرت لوړ ځای لري، او ترڅو چې دغه شعور ورکې ژوندی 

باره  د غرب په څېر بې حيا او د ښځو او نرو تر منځ مختلط او بې بندو وي
غيرت احساس په  اسالمي يې كوښښ وكړ چې دخو ځكه نو ، ژوند نه مني

ديني او  د دې ي. امريکايانو په افغاني ټولنه کېله منځه يوس ېكخلګو 
كار  وتدابير ې يادو شويوالند معنوي ارزښت د له منځه وړلو لپاره له

 اخيست:و
 

۵–

يرغل  يخپل پوځ ه دڅخيكايان د افغانانو له ذهن رلپاره چې ام ېد د
يې مشغول کړي نو په  ي او په تفريحي او ترفيهي مصروفيتونوتصور وباس

غو له ه او د ،پراخه پيمانه یې په افغانستان کې نشراتي وسائل خپاره کړل
الرې يې خپل فرهنګ، اجتماعي او اخالقي ارزښتونه او د غربي ډوله 

 پهته ور تلقين کړه. يرغلګرو د دغو نويو وسائلو له الرې ژوند بڼه افغانانو 
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او  ي خپرونې پيل کړېتلويزوني او ي زرګونو ساعته راډيوورځ کې په 
 په كار واچول.  ېتبليغات ي يمطبوعاتانټرنټي او  پراخه
 FMليمح يدولتنا ( تر سلو زياتېUSAIDې)سسؤم ېامريكاي ېيو زېيوا

په  ېچې هره يوه ي ېفعالى كړ ېولسواليوكپه ستان د افغان ېراډيوګان
 ېد د .كوي ېپه ګټه خپرون ئد دوونوپورې ساعت وتر لس لږ تر لږه ورځ كې

يونيم او دوه  ېخپل ګانوراډيو ۍاو ازاد يس يب يترڅنګ د امريكا، ب
 په عالوهراډيوګانو  ياو له مركز ،ېريشت ساعته كړېلڅ ېرونپساعته خ

 . يهم خپرو سټېشنونو FMي محل والياتو کې په
ي زيات تلويزون اتياووتر  په ټول افغانستان کېددغو راډيوګانو تر څنګ  

خپرونې يرغلګرو لپاره  دهم  كانالونه يكيبل هغو ترڅنګ په سلکونو او د
 .كوى

، ېنيزاو ،ېورځپاڼ ېزيات زروډګر كې په افغانستان كې تر  يپه مطبوعات
تړلو د  ېسيكولر او په غرب پور د ېخپرون ۍاو مياشتن ۍنيم مياشتن

 كوي.  ېدوى په ګټه خپرون د يجهتونو له لور
ټكى دا دى چې امريكا او غربيان يرغلګر  يمركز ېپه دغو ټولو خپرونو ك

 داسې نور. او ،يد افغانانو دنجات لپاره راغل ئ، هغوينه د
اداره كېږي كوښښ كوي  تمويلېږي او غرب لخوا چې د ېخپرون ېدغه ټول
ناموس او نورو معنوي ارزښتونو د غيرت  پر دين،په افغانانو كې چې 

 ،، دښمن ورته د دوست په شكل كې ښكاره كړيييوس احساس له منځه
 .ر معرفي کړيد خدماتو په بڼه كې وافغانانو ته  جنايات غربيانواو د 
 او معنوي ارزښتونو ناموس ،عزتپر  نانوافغاکه د  يرغلګرو يوراغل دلته

هغو په  او د ړل،هغه توجيه ك ونشراتد اشغال د وخت  لوكړ يرېهر څومره ت
خالف او حميت  او نفرت د سړولو لپاره د غيرت ېخلكو دكرك د اړه يې

تر څو مسلمان افغانان د امريكا په خالف  ،کړل تلقينور افكار خلكو ته 
چې د روسانو او كمونستانو په  يقيام ته چمتو نش ييوه مل ېهغس هم

 . لو يغيرت په نتيجه كې چمتو شو دينيل پخ خالف د
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۱–

هغه ملت د فكري  په هر ملت كې مفكرين، ليكواالن، شاعران او پوهان د
رى ېاو كه چ .ارزښتونو ساتنه، پالنه او له هغو څخه د فاع كوي ياو معنو

ذلت  ونهملت ۍاسان ېپه ډېرنو صف كې ودرېږي  دښمن پهدغه ډول خلك د 
 او له جهاد او مبارزي څخه الس اخلى.  يته غاړه ږد دوېاو تسليم

 وخت کې يې پهپه د کمونيزم په خالف د جهاد  چې لهمدغه خلك و
جهاد، دفاع، شهادت او  د ېي ئغيرت راوپاراوه او هغوديني افغانانو كې 
په نتيجه  او ،نولېكښيې سنګرونو كې په  مفاهيمو وپوهول، مبارزى په

 ټول ملت دروسانو او كمونستانو په خالف راپورته شو.  کې
خو دا ځل امريكا او غربيانو كوښښ وكړ چې تر هر څه دمخه دغه ډول 

يوه لويه برخه په خپلو هم  ېيا ي او ي،خلك يا قتل، تبعيد او تجريد كړ
ځكه خو اوس په  په خپل صف کې يې ودروي.او  ي کړيډالرو خريدار

مالتړ  جهاد د ېسلګونو هغه مفكرين، ليكواالن او شاعران چې يو وخت ي
ولولې پارولې او  غيرتپه خلکو کې يې د دښمن په خالف د ديني  او کاوه

مان لمساو  يڅو ډالرو په بدل كې د يرغلګرو ترڅنګ والړ د د پاللې دا ځل
کفري نظريات د معاصرو او پرمختللو براليزم ليۍاو ډيموكراسد  ملت ته

ور وړاندې کوي، او د جهاد او له وطن څخه د دفاع  په نامه ارزښتوتو
ترورزم په خالف د مبارزې په نامه د مجاهدينو په خالف د  پرځای ځوانان

ير غلګو لخوا په جوړو شويو نظامي تشکيالتو کې  او د ،جګړې ته هڅوي
 يې د يرغلګرو په صف کې دروي، او پدې ډول د شموليت تر عنوان الندې
ذليالنه  هغيرت د وژونكو په حيث خپلديني  د د امريکا په خدمت کې

 كوي. تر سره وظيفه 
۹–

 سيکولرو، پردي پالو ېله داس رله پسې ډولپه پ امريكا په افغانستان كې
 يعمال امريكاي ېي چې يوه برخه لجوړ كړ ونهخلكو حكومتاو غرب پلوو 
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يې غربيانو ته د ورنږدې کېدلو په  ر، او يوه برخه نولري تابعيتونه ياو غرب
 ذلت منلو او د هر جنايت ترسره کولو ته تيار دي. مقصد د هر

په غرب کې هلته دغه له امريکايانو او نورو غربيانو سره راغلي افغانان  
اوسېدلي چې په ټوله معنا له  لنډغره ټولنه كې اوپداسې يوې بې بندوباره 

اسالمي او افغاني ارزښتونو څخه پردي شوي دي. دوئ په پخپله او د دوئ 
فرينډانو( سره بوای ( او )انو)ګرل فرينډ لسګونواو زامن له  ې، لوڼېښځ
ي او د غرب اخالق او بې معنويته حيواني فرهنګ ورته تمدن دلېاوس

توانايۍ هڅه کوي چې په خپل حاکميت  پلې ټولېښکاري. دغه خلک په خ
 اخالقي او فرهنګي محيط ايجاد کړي. يو کې دلته هم هماغه ډول 

 ېبيادلته په افغانستان كې د بپه حکومت کې د دوئ د دې ځای شريکان 
ړنه مشهوره سابقه ېكرغ ټوپکساالرۍ او وحشتونو ،لنډغرتوب ۍ،غيرت
 .لري

 او ران(ټ)مس ئ ورسره راغليحكومت كې د دوپه  يرغلګرو كه د اوس نو 
 انو پر ديني غيرت،افغان دې ځای ملېشه يي شريکباڼي د د يا د دوئ

، دهه نڅه بده خبره  ئ په نزددونو د رى كوي ېاو ناموس ت معنوي ارزښتونو
ه ډول همدغ ئ ددو بلکې دا د دوئ لپاره يو مطلوب کار دی، ځکه چې

 کولو لپاره راغلي او توظيف شوي دي. د رامنځتهماحول ه وضعيت او يو
)كاوبايانو( لخوا  يد سلګونو امريكايپه ارګ کې  ېښځدوئ چې خپلې  د
او يا به  ي؟څه پرواوكړبه خلكو د ناموس دساتلو نورو  نو د شوې ساتل(و)

 او معنوي ارزښتونو د ساتلو څه غم وکوي؟ غيرت يې د ديني

بهترين سمبول ګڼل او شرف  عفت د د مسلمانانو په منځ کې ټولنه يافغان
وجود ولري په هغه ټولنه كې او شرف  عفت په هره ټولنه كې چي حيا .دهېك

 هېوادد او  له دين څخه د دفاعاو  ،ان وىدد عزيمت خاون ېځوانان او پيغل
. د دغه تيارى لري ۍلپاره هميشن ۍپه الره كې د قربان ساتلو د آزادۍ د

 ي،ش ېميند يغواړ ېي ېاو نجون ،ونه شيرپل يځوانان غواړ ټولنې ډول
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يوه سلسله  ېد تداوم داس ېټولن ېاو سالمې پاك ېيو د ې کار سرهاو پد
و عزتمنو اغيرتمنو چې د تل لپاره د يرغلګرو په مقابل كې د  يتضمينو

 كوي.  يشتون حتم ورزيناځوانانو او مب
ځوانان د كامل انسانيت روزنه تر السه ه كې ناو باعفته ټول ېڅلېپه سپ

همدغه وجه ده  ي.نجات موم هالريتوب ېيت او بنحيوا يله جنس ي اوكو
كيد كوى، له هر أت ېپه عفت او پاك لمنتوب باند هننودي يچې ټول اسمان

او  يقايوو لېبالېژغورلو لپاره ب د ېد ټولن ه يېالريتوب ېب يډول اخالق
بشر  اديان بلکې ډېر د ياسمان زېنه يوا ي.د قوانين رامنځته كړي يجزائ

( )هندويزم( )سك مذهب( ي( )بوداييدشترزپه الس جوړ شوي مذاهب لكه )
خپلو ټولنو له  نور هم د ېداس مذهب او (وسيفوشنكد خلکو د) ينچد 
 . يكو يقوانين عمل يڅخه د ژغورلو لپاره جزائ ۍتباه

ټولنه چې له خپل  هالحاد والړاو په ه پرسته مادتر ډېره حده غرب  خو د 
 ېخلكو د ب نړى د ده د ېره شوېڅخه هم ت (نصرانيت)او  (يتديهو) ياصل
 د ېختمولو او بيا پرهغوى د غلب عزيمت د كې د ئكولو، په هغو الري

ا كې ګرم كړي يزارونه په دناب (لمنتوبدب)د )جنس( او  ېحاصلولو لپاره ي
فساد د خپرولو په الره كې په كار  ياخالق د ېوسايل ي يتااو خپل ټول نشر

 ېثير الندأتر مسقيم ت ئد دو ملړ كې افغانستان ه ېچې په د ي دياچول
 . دی ىلراغ
جهاد  افغانستان د دد رو سانو په خالف  امريكاپه سر کې يې  غرب اوټول 

 يماد ېوليدل چې څنګه په لكونو ځوانان پرته له كوم ېپه كلونو ك
د  ،ه لكونو شهيدان شولپډګر ته راووتل،  ۍقربانجهاد او  د ېمعاوض

خو د كمونيزم ټغر  ،هغوى په وينو سره شوه هېواد لويشت لويشت خاوره د
 .ښودې نپر ته دوېخاوره كې غوړ ېپد ېي
هېواد  ساتلو پخاطر د عفت ددين او  خپل د ېغلېنونو پوهمدا ډول په ملي 
ژوند ونه  ېغېږ كې ي خو د الحاد په ې،رت ته چمتو شوجښودلو او هېپر

جهاد ستره معجزه  د ۍكې نړ ميالدي پېړۍ ههماغه و چې په شلم .مانه
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په بركت د  يونړۍ ډېرو ملتونو د دغو باعفته ځوانانو د قربان او د ،وليدله
 ژوند حاصل كړ.  ۍازاد

 يره كې دېپه و ېلدنو امريکايان  اوس چې امريكا افغانستان اشغال كړى
ۍ جهاد او قربان په خالف هم د ئځل د دو دا ځوانان بهښه ډېر افغان چې 

 ځکه نو ،تكرار شي دوئ پرځل  داروسانو تجربه به  او د ،يډګر ته راووځ
كار  يفساد د خپراو يتر هر څه زيات د ځوانانو په منځ كې د اخالق ېيخو 

ې ځينې ډولونه او څو نقطو كې ي ېپيل كړ چې په الند په پراخه پيمانه
 ادوو:ي مثالونه

۵–: 
مخه په كابل  هر څه د هغه تر ۍ هفته کېخپل اشغال په لومړ امريكايانو د

الرو ښځو يو تياتر  ېپه تياتر كې پداسى حال كې د ب ې(كابل نندار) كې د
دغه  .پاكه شوي هم نه وه تياتر ځمكه له خاورو او ايرو د كړ چې ال ېوړاند

 غه ډولد و.و يرغلوراخه پيمانه پان په افسر يان اوځپو يتياتر ته امريكائ
 ، او هغه داخپل يو اهم پيغام درلودپه هغه خاص وخت کې افتتاح  د تياتر

په صورت کې همدغه ډول فرهنګ ته  امريکا به دلته د خپل استقرار چې
 روکوي. و رواج

دومره  ېخپرونډول دغه  دې ځای د ملګرود ئهغو غربيانو او د د
او دين پلورونكو تش ې مزدورو د ادار ئدي چې د دو ېاو بربنډ ېدلېشرم

رله پسې ډول ، او په په وېته هم د منلو وړ نروحانيونو  په نامه ماليانو او
مبتذل چې بېالرې کوونکي او  يې د کابل ادارې ته دا توصيې کولې

خو حکومت  چې په خالف به يې خلک را وپاريږي.بند کړي  نشريات دې
دغه ډول خپرونې بندې کړي، او دا ځکه د  ده چېېکله هم پدې ونه توان

کابل ادارې ته  دغه خپرونو تر شا پخپله امريکا والړه ده او کله به هم د
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ې خنډ کړي چې د دوئ د پالنونو د عملي کېدلو په الره کې ده اجازه ورن
 . شي

۱–

غربيان پدې پوهېږي چې د ښځو فساد دټولې ټولنې فساد او اصالح يې د 
ټولې ټولنې اصالح ده، له همدې امله امريکايانو او نورو غربي اشغالګرو 

بايد په پراخه پيمانه او په افغانستان کې هم  چې دلته هم هڅه وکړه
د )ژوندبڼې(  نانوافغا د نګرانى پرته امريكايى مشاورين مستقيما د چا له

هماغه  نو ،ولريخالص الس او پراخ فرصتونه  د غربي کولو لپارهاو )فکر( 
د  چارو د وزارت په نامه ښځو د د ېي سمدستي وروسته وو چې تر اشغال

د افغانستان په تاريخ  ارګان جوړ كړ چې ېيو رسم اشغال په حکومت کې
 . کوم وزارت وجود ندی لرلی نامه ېپد کې کله هم

دين، خپلو شرعي  خپل د ېدغه وزارت په منظم او سيستماتيك ډول ښځ 
. يپارود عنعناتو او اعتقاداتو په ضد را ېټولن مکلفيتونو او د خپلې

حل  ستونزو دد چلولو او  چارو د د هېوادونو دپه اصل کې  خووزارتونه 
 هم كومه (ښځه توبپوښتنه دا ده چې آيا)و اوس ي، خلپاره منځ ته راځ

مستقل وزارت ضرورت  هيو ستونزه ده چې دکومه يااو چاره داسې 
د  يو فطري امر دی چې د )نارينتوب( په څېري؟ او که هغه هم ايجابو

دائره کې راځي چې بايد ټول وزارتونه او ادارې يې  انسانيت په عمومي
 ؟ پالنه وکړي
په  ئهېواد په چارو كې استخدام شي او د دو د ېچې ښځ يو كه هدف دا

كار واخيستل شي نو  ېرامنځته كولو لپاره ترد  ېسيكولر ټولن ېيو اند د
چې  يكه هدف داو او هم کړی دی. په نورو وزارتونو كېدا کار خو دوئ 

امريكايى مشاورينو تر نظارت  ښځه توب هم يو خاصه چاره ده چې د
چې دغه  يافغانان مالمت ند ېځين خو ياد وزارت ضرورت لري نو ب ېالند

 ي. ځکه چېوايپر ځای )وزارت امور زنا( ( نوزارت ته )وزارت امور زنا
ښځينه  ېته ځوان مؤسسو يچې په زرګونو غرب یهمدغه وزارت د
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چې  یاو همدغه وزارت د ي.برابرو ې او کار کوونکېسكرتران ې،ترجمانان
دايساف  او ېترجمانان يافغان يانو او چارواكو تهځپو يامريكايى او غرب

هره  ېي سېدلو كيېچې د نه اور يبرابرو کېونکوو كې كار وپه دفترون
همدغه وزارت اعالن  خو ال . يو ځلكابل دخلكو په منځ كې خپرېږي ورځ د

 .ويضرورت هم پوره ك ېنجونو د روزن لپاره د (تياتر)كړ چې دو
دام( دی چې  )رنګينو لومودی چې د ښځو د چارو وزارت هغه د  حقيقت دا

 په هغوئ کې د و په افغانستان کې د افغانو ښځو د ښکار کولو اوغربيان
او په هغه کې يې  ،غربي ډوله فرهنګ د رائجولو په مقصد جوړ کړی دی

څو داسې له اسالمي او افغاني فرهنګه پردۍ شوې غرب پلوې ښځې 
 ښځو د توظيف کړې دي چې د هغوئ په وسيله په افغانستان کې د

له همدې امله رامونه او پالنونه تطبيق کړي. فاسدولو لپاره د غرب پروګ
ونو او د غرب د )فکري تأثير خپل کارونه هم په ښار دغه وزارت خو

 اطرافي سيمو ته يې هېڅ پام وا قبلونې( په ساحو کې متمرکز کړي دي
او دا ځکه چې هلته د غرب )فکري تأثير ګذاري( ډېره ممکنه  ندی کړی،

 نده.
۹–

بل په ادك زېيواګېدو سره سم نپه افغانستان کې د امريکايي اشغال له ټي
د  په نورو بېالبېلو نومونواو په نامه د )ګېسټ هاوسونو(  ښار كې
او د فجشاء  )بارونه( و او داخليانو تر سر پرستۍ الندې په لسګونوخارجيان

 يب يجنس فعاليت کاوه.او  كارډول يې ازادانه  مراکز پرانستل شول، او په
نه  که جهاد زور چېوو غېږ كې اخيتسى  ېپه خپل ېبل داساالريتوب ك

د  د اشغال په لومړيو کلونو کې کابل همچې  وای اخيستی نو نږدې وو
 . )بنکاک( په څېر د جنس د بزنس مرکز وګرځي د دتايلن

د وزارت  ې روغتياد عام ېادار ېدلېد شرم يكرز دم کال کې ۱۰۰۴په  
بل په ښار اد ك زېراډيو وويل چې يوا ۍچارواكى په استناد د ازاد هد يو
 . ياخته د ۍاو ماشومان په بدلمن ېپيته زره ښځ( ش ۶۰۰۰۰كې )
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د  يكابل كې د رابعه بلخ همدې کال کې په په يوه بل انكشاف كې په
ډيا ته وويل چې په دغه ېپه ښكاره م ېكار كوونك ېښځينه روغتون يو

ښې سلګونو ته ې)اسقاط حمل( پد د ناواده شويو نجونو  روغتون كې
 ئهغو د ياطفال زېږو يچې ژوند ېنجون ېاو هغه ناواده شو ې دي.رسيدل

 نه لري.  بچيان د روغتون لخوا هغو خلكو ته وركول كېږي چې اوالدونه
ر شوی نه وېواد کې خپپه خالف جهادي مقاومت ډېر ژر په هامريکا  که د 

ى نو په افغانستان كې به هم د امريكا په اروان و اغسېهموای او حاالت 
وی و كلتور هم دود شل( د پالوالره )حراميانپ ېر د ښارواليو لخوا د بېڅ

 . وای
سسو كې كار ؤم ېپه غربيې  چې يا وې ېهغه نجون ېټول ېدغه ډول پيغل

چې په مكتبونو، پوهنتونونو او  وې ېبندوباره نجون ېاو يا هغه ب اوه،ك
، ځكه ي درلودېازادانه اړيك سيله ځوانانو سره جن يې ادارو كې ېدولت

تصور هم  ډول ټولنه كې دغه يپه هلكه په افغان ونجون د چې د كورونو
 داى. ېنشي ك

 ېنجون يفساد په خپرولو افغان يدغه ډول اخالق د يړاغرب او امريكا غو
په مقابل كې  ئد دو تر څو ،ورټېل وهيځوانان د انحالل او فساد خواته  او
 د هېواد د دې فساد په مقابل کې چې خوجهادي مقاومت زور وانخلي. د 

 يميمسلمانان ځوانان چې د هېواد په پوهنتونونو او تعل هغه باضميره او
له كركه او انزجار ښكاره كوي او پدغه ډول فساد په خالف خ ادارو كې د

دو ېك ېله ويلد غرب د بېالرې فرهنګ په تېزابو کې  خپله ټولنه يغواړ
په  بنسټ پالواو  يستورالقاعده، ترو حكومت لخوا د د ئهغو يوژغور

ن كېږي، بنديان كېږي، رتو نوتوروډول ډول نورو په  نومونو نومول کېږي،
 ښودولو ته اړ ويستل كېږي. ېپر تهديدېږي او يا د پوهنتونو
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ې فطري جهاد او سرښندن په افغانانو کې د د افغانى هويت څلورم عنصر
عيت د افغانستان د جغرافيې طبيعي موق په خالف د يرغلګرو استعداد او

 او جوړښت دی. 
په جهاد كې  ي. او دا ځکه چېافغانان په فطرى ډول د جهاد لپاره جوړ د

مشكالتو  رپ) ېاو بل ي (ټينګه عقيده) ېر مهم وي چې يو يډېدوه عنصره 
 دغه دواړه عنصرونه د افغانانو د (.صبر او د ستونزو په سړه سينه ګالل دي

د  ېدوسل یواړو ترڅنګ بل شد ېد د ي.ژوند بنسټونه تشكيلو يطبيع
د  چلولی شي. ۍپه اسانښه  يېې اتيا فيصده افغان چاستعمال دى 

 يجنګ يمختللږ تر پنځو ميليونو زياتو خلكو پرروسانو په مقابل كې زمون
حاصله  ېټولو غوره تجربه ي جنګ تر يد چريك او ،ه كړلدتكتيكونه ز

 ې ده.كړ
ته  ېدرج ېلوړ ېهغ ۍاذتغوښتنه كې زمونږ ملت د اس ۍپه جهاد او ازد 

څخه د زده  ئدوه مستضعفو مسلمانانو ل ۍ د هر ځاینړ دلى چې دېرس
او  ، لدې ځايه يې روحيه او تجربه واخيستهه ديخوا ته مخه وكړهلپار ېكړ

او له هغو  ،جهاد سنګرونه تاوده كړل رته په خپلو هېوادونو كې دېب ېبيا ي
، او پر شړلو پالنونه طرح او عملى كړل هم د يرغلګرو د ېخاورو ي

 ولړزولې. ور مسلمانو د ورتپل شويو رژيمونو ستنې یې
يو مجاهد او  يې دغه ټول هغه عوامل دي چې زمونږ له ولس څخه

 . دی باعزيمته ولس جوړ كړى
اهميت  رپشتون  د وعوامل دغو دپه افغانانو کې  غربياننور امريكايان او 

ګ په خالف نجهاد، مجاهدينو او جهادى فره د ېنو ځكه خو ي ،پوهېږي
 ۍزادآ او د مظلومو خلكو د ي دي،تبليغات پيل كړ يدونكېكی نه ستړ
خلك له جهاده  ډول ېپد يغواړ ي، اوته هم ترويزم واي ېجګړ ېسپيڅل

ترڅو  ،ېوتړ ېلو رنګينو ځنځيرونو يېالبېپه ب ۍاو د غالم ،منصرف كړي
د پاى ټكى  هم هويت دغه عنصر تهاسالمي  انو دافغان د تل لپاره د
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ايانو په خالف د افغانانو جهاد او له دين کامري روسانو او د خو د .كېږدي
كې  پدېهېڅكله هم سره پر قوي تړاو ټينګار دا وښودله چې غربيان به 

له يوې مخې په فکري او فرهنګې  مسلمان افغانان بهچې نشي  يبريال
پوځي يرغلونه به د دوئ  لحاظ تسخير کړي. بلکې دغه پردي فکري او

په ژوند کې به د هغو د  او ،سالمي مفاهيم نور هم پاخه کړيذهنونو کې ا
د به د تل لپاره  لپاره د دوئ عزم نور هم ورکلک کړي، او عملي کولو
چې كه څه هم  ي،ادامه وركوكې خپل مقدس جهاد ته  په مقابل يرغلګرو

 يپخوانيو جهاد ېځين لكه امير دوست محمدخان او د ېيبه رهبران  ېځين
 . شيهم  وروسته دښمن ته ورتسليم يمشران تر بر يتنظيمونو اوسن

خپل عسكري استعمار په نتيجه كې  د ۍ کېړېپ ېهېوادونو په شمل يغرب
خپل  هل ئهغو ېاو هم ي ،بيا سره بيل كړل هېوادونه ايل او يډېر اسالم

په تعالی خو افغانان د اهلل  .كړل ېبرخ ېګ څخه بنفره ياصيل اسالم
جكړو په بركت  له يرغلګرو سره د او ېميړان ېخپل یا وروسته پهب فضل او
د شاه امان اهلل،  چې كه څه هم ،ول ېپات ېوبا تر ډېره حده لير ېله دغ

 فرهنګ د ورتپلو يافغانانو د غرب رونو پمظاهرشاه او د داود مفسدو رژي
 . ېو ېكړ ېهڅ ېډېر په الره کې

ټولو لويه فايده دا  تر يوال ېاو الحادى تمدن څخه د لير ېماد له غربد 
 كې دوليدل شوه چې په ډېره لږه موده كې ټول ملت د روسانو په مقابل 

 شو. ه دروسانو مادياتو ته ورتسليم ن او ،جهاد په صف كې ودريد
ي ځكه خو غواړ ، نوده ېره كېو هپ ېنتيج ېيو ه ډولهمدغ هلهم  امريكا

ټولنه او ځوانان هم د  رهنګ په خپرولو زمونږد فرګ( او )سيكس( ډد ) چې
امله يې ي، او له همدې په طاعون اخته كړ ې(ځان بايلودن)او  ۍ(غيرت ېب)
په کار  ېپروژې فکري او فرهنګي لېالبېسرمايه ب و پهډالر ونومليون د
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افغانان په  يوطن پلورونك مزودر او ښه ډېر اچولې دي، او په هغو کې يې
فرهنګ او نظريات  ،کې د غرب فکر په افغانانو چې ي ديكار ګومارل
ځکه چې دوئ پردي  يدپرديو ډېر خطرناك دغه خلک تر  خپاره کړي.

نظريات په ډېر منافقانه ډول په افغاني نومونو او اصطالحاتو افغانانو ته 
خو دا چې  وروړاندې کوي، او راتلونکي نسلونه مو په غرب پورې تړي.

هر څه زيات  ترکې  هويت زموږ په ژوندانهاسالمي معتقدات او  ياسالم
حاكميت لري نو هېڅكله به امريكا او نور يرغلګر زموږ ولس له خپل 

هويت څخه محروم نه كړاى شي، البته د دغه هويت په  يافغان ياسالم
خاوندانو رول زيات دى چې په تر  پالنه كې تر بل هر چا د قلم د ساتنه او

 .يليت په غاړه واخلؤومس ياو اسالمي خپل مل بايد ېسره كولو ي
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د خپلې پوځي جګړې تر څنګ يوه بله خطرناكه امريكا په افغانستان كې 
افغان ولس د ټولنيز  او هغه د اسالمي فكر او د ،جګړه هم روانه كړې ده

 .له منځه وړلو لپاره فكري جګړه ده جوړښت د
ټولنيز جوړښت په  دين محوره ريښتنى اسالمي فكر او د افغانانو

كې دوه هغه مهم  دلو په الرهېافغانستان كې د امريكا د پالنونو د پلي ك
 .منلو نه دي خنډونه دي چې په هېڅ صورت د امريكا لپاره د

منلو ندى چې هغه په هېڅ صورت له  ريښتني اسالمي فكر ځكه ورته د
 ځکه غرب څخه له راصادرو شوو افكارو او عقايدو سره پيوند نه اخلي.

م له او نه هم د پانګه وال نظا ،نه له كمونيزم سره پيوند اخلي چې اسالم
 هيومنزم، ليبراليزم، سيكولريزم، ديموكراسي، مباديو لكه فكري

 Peacefull co ګلوباليزيشن او ماديت ځپلي مسيحيت سره د پخالينې او
existence ( روحيه لري. بلکې اسالمي فكر په )سوله ييز ګډ موجويت

او  ،شويو نظرياتو په مقابل كې جنګېږي وخپل ټول توان د پرديو را وارد
 ني. مت نه پدې الره كې ستوماني او غفل
وايې چې ځينې اسالمي تنظيمونه، احزاب او  كيداى شي ځيني خلك و

نړۍ له کفري  د حتى دولتونه له غربي نظرياتو سره يوځاى ګوزاره كوي او
متبادل مصالح لري، چې پدې ډول يې هم د جګړې او ټكر  نظامونو سره

 دي.  پر الره روان شوي مخه نيولې او هم د مادي پرمختګ
دې شبهې يواځينى او حقيقي ځواب دا دى چې دغه ډول احزاب،  د

اسالمي ندي، معنی حقيقي  په ريښتينې او دولتونه او ټولنې هېڅكله هم
دې لپاره په ځان پورې لګولې ده  بلکې هغوئ يوازى د )اسالمي( كلمه د

شي او هم د غرب پاتې چې هم د اسالمي ټولنې له اميتازاتو څخه برخمن 
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ونو والړ بنسټ )خوند( او )ګټې( پر يوازې د هغه ارزښتونه خپل كړي چې
 دي. 

د اسالم  دغه ډول احزاب او دولتونه يوازې اسالم ته منسوب دي، خو
ژوند په ټولو چارو کې د  سياسي نظام، د )والء او براء( اسالمي عقيدې او د

ه احزاب او ې دغرېكه چ لري.او تعهد نه  اسالمي شريعت تطبيق ته التزام
او  (ي عقيدهڅه كې )اسالم په هر بايد نوي په رښتيا )مسلمان( و نظامونه

خپل نصب العين وګرځوي، او د دنيا له کفري دولتونو  )اسالمي شريعت(
 .او نظامونو سره په يو ډول اصولو او قوانينو ونه چلېږي

كا ته دمنلو ندى اجتماعي تركيب ځكه امرياسالمي او د افغاني ټولنې 
چې دلته ال تر اوسه د افغانانو ټولنيز ژوند پر قبيلوي بنسټونو والړ دى او 

ټولنه دومره پاشل شوې تر اوسه  دلته ال .كورنۍ د افرادو روابط تنظيموي
 ده چې افراد يې هر هغه څه وكړي چې غواړي يې. د افغانانو پر ټولنه اله ن

چارو كې د  ن او مشران په ټولنيزواو عالما ،تر اوسه دين حكمراني كوي
 تصميم او فيصلې مراجع ګڼل كېږي.

ال تر اوسه دومره بې بندوباري نشته چې لويدلي، سپك  کېپه افغاني ټولنه 
 ټولنې قيادت ددې  او د ټولنې له دين او عرفونو وتلي او پردي شوي خلك

 ته ورسېږي.
غرب غواړي چې د افغانانو دغه ټولنيز جوړښت چې دوئ يې د تل لپاره  

هر وخت لپاره يې د  دلو ژغورلي او دېپه نورو ملتونو كې له منحل ك
يرغلګرو د مقابلې لپاره يو موټى او په سنګر كې ساتلي دي له منځه 

چا بل او دلته هم داسې يو وضعيت حاكم كړي چې هېڅوك دې پر  ،يوسي
دل ېې افراد هر څه كول او هر ډول اوسپردې دې ږدي چبلکې رى، كار نه ل
 هماغسې وکړي.غواړي 

که چېرې غربيان وکولی چې شي د افغانانو دغه ټولنيز جوړښت مات  
غرب ته آسانه وي چې زمونږ د ټولنې ټول  نو په هغه صورت كې به بياکړي 

او افراد  ،كړي تبديل ديني، اخالقي او اجتماعي ارزښتونه او جوړښتونه
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الره روان كړي. په هغه وخت كې به بيا  رپغرب  د يې په خپل ځان پسې
او د  ،ځوانان د يرغلګرو مقابله نه كوي، بلکې يرغل ته به يې الره هواروي

يرغلګرو په صف كې به درېږي. په هغه وخت كې به بيا دين، جهاد، 
ټولنيزو  خپلو تاريخي او هجرت، مقاومت، آزادي، خپلواكې او د

بې ارزښته خبرې او له موډه لويدلې  خلکو ته ارزښتونو ساتل او پالل
، لکه همدا ا وس چې يې يګڼ ې به يېوالي نښ رته پاتېېب او د ښکاري،

 .تلقينوي سيکولر عناصر خلکو ته ور ليکواالن او غرب پلوي ځينې
خپلې  دلو په مقصد امريكا په افغانستان كې دېته د رس هدف ېهمد
 ېه او پوځي جګړې ترڅنګ يو بله پټه او خاموشه جګړه هم روانه كړښكار

 :ده چې په الندې ډګرونو كې په شدت سره جريان لري

۵

تنظيم د هغوئ د ټولو چارو  حاكميت ډګر چې د ولسونو په ژوند كې د د
يرغلګرو هدف ګرځي.  څه مخكې د تر هر دیلپاره تر ټولو مهم ډګر 

وروسته د حاكميت ډګر سمدستي  امريكا هم پر افغانستان تر خپل يرغل
دوه ډوله خلك پدې  الندې تر اشغال وروسته يې او ،په ټوله معنى اشغال كړ

 :ورمسلط كړل ونناډګر كې پر افغا

چې په دي هغه سيكولر او غرب پلوي عناصر خلک  لومړى ډول:لومړى ډول
تمامه معنى له خپل دين، خپل ملت، خپلو ارزښتونو او خپل افغاني 

راټولول او دخوندونو  د ډالرو ېفرهنګ څخه پردي شوي دي، يواز
 ژوند اساسي مقصد دي. حاصلول يې د

دلو او د ېدغه غرب پلوي او سيكولر عناصر په قدرت كې د پاتې ك
خپل ولس په حق كې د هر ډول جنايت  د اشغال د تداوم لپاره دامريكايانو 

 او له همدې امله خو په افغانستان كې د .تر سره كولو ته حاضر دي
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او  ،دلو تړونو نه هم امضاكويېامريكايانو د اوږدې مودې لپاره د پاتې ك
 هغه دمشروعيت لپاره وهمي او له ځانه جوړ كړي دالئل هم تراشي. د

وهم ډول يې هغه جنګي جنايت كاران، غله، لوټماران، د د ل:دوهم ډو
دلو ېولسونو جنګوونكې نشنلستان او ملي خائنين دي چې قدرت ته د رس

له روسانو، او هم  ته، هجرت او جهاد له اهدافو انحراف لپاره د
كمونستانو، اروپايانو او په پاى كې له امريكايانو سره ايتالف ته حاضر 

 شول.
امريكايې اشغال په چوكاټ كې په قدرت كې د شريك  دغه ډله خلك د

او  ،توب( ته هم تيار شول)ملېشه  هدلو په مقصد د امريكايانو لپارېپاتې ك
پوځ، پوليسو، استخباراتو، جوړ شوي  په امريکا په الس دخپل اتباع يې 

خپل ملت  په ګټه د ګرواو هم د اشغال .شو او اربكيانو كې تنظيم كړلېمل
 په خالف جګړې ته تيار شول. 

امريكا نه يوازې دغه ډول خلك دحاكميت په ډګر كې پر افغانستان مسلط 
كړل، بلکې د حاكميت نظام او قوانين يې هم داسې جوړ كړل چې يوازې 

 همدغه ډول خلك ورته الره پيداكړي.
جګړې په صف  او نظام د ولس په خالف د ،دغه ډول حاكميت ولس د نظام

د امريكا هدف دا وو چې د نظام چلوونكو ته  ېكې ودرول. له دغې لوب
پرته دلته حكومت  موجوديت ووايې چې تاسې هېڅكله زموږ له پوځي

پوځي  په قدرت كې پاتې شئ بايد زموږچې كولى، نو كه غواړئ  ئنش
 وركړئ. موجوديت ته مشروعيت

خپلو  نستان ددغه ډول حاكميت په شتون كې امريكا په سيمه كې افغا د 
 ،ز د تختې په حيث كارول غواړيېاستراتيژيكو اهدافو د تحقق لپاره د خ

صورت كې ممكن دي چې امريكا دلته د يو ريښتني  هغه او دا يوازې په
 اسالمي حكومت د قائميدلو مخه ونيسي.

حاكميت لپاره د  كې د ن تر نيولو وروسته پدې هېوادافغانستاد امريكا 
او دا هغه تګالره ده چې انسانان وركې د  ،تګالره رواج كړه)ډيموكراسۍ( 
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 د ېيواز ېتلل كېږي، بلك نه اساس ردين، عقل، صالحيت او صالحيت پت
د  ېحق پر معيار نه بلك او فيصله وركې د ،ر شميرل كېږيېحيواناتو په څ

 د ډېروالي پر اساس كېږي. ېرېشم
او نصاب د افغانانو ديموكراسۍ تګالره  حاكميت په ډګر كې غرب د د 

لپاره دومره ډېر وستايه او تبليغات يې ورته وكړل لكه همدغه چې 
چې ډيموكراسي  یحاكميت كاميابه تګالره وي. حقيقت دا د يواځينۍ د
دلى شي چې يا خو ېكپاره د حاكميت يوه تګالره هغو ولسونو ل يوازې د
خپل دين مطابق  خپل ژوند چارې د د ي چېنه غواړ هم او يا ي،دين نه لر

 .تر سره كړي
خو مسلمانان چې دين يې ورته د ژوند د ټولو چارو د سمبالولو لپاره 

او  ،نظام، تګالره او قوانين لري، هېڅكله نه ديموكراسۍ ته ضرورت لري
او كه يې خامخا تطبيقول غواړي نو دا بيا يوازې په  .نه يې تطبيقولى شي

دين ورته پرېږدي او  –نعوذباهلل  –هغه صورت كې ممكن دي چې 
 ديموكراسي خپله كړي.

نه سره يوځاى كېږي، ځكه کې اسالم او ديموكراسي دواړه په هېڅ صورت 
غواړي چې ژوند دې هغسې وكړي چې اهلل جل دا چې اسالم له مسلمانانو 

چې انسانان الهي احكامو او  يواي بيا . خو ډيموكراسييجالله يې غواړ
خپل ژوند د چارو د تنظيم لپاره په  د بلکې الرښوونو ته ضرورت نه لري،

او هېڅوك يو بل څوك د ژوند  ،جوړولو حق لرى هر ډول قوانينو د خپله د
په يوې خاصې طريقي او يا يوې خاصې عقيدې ته په التزام نشي 

دا د انسان خپله خوښه ده چې كوم دين په ډيموکراسۍ کې مجبورولى. 
 له سره هېڅ دين او شريعت نه مني.  کهاو ، مني
افغانستان كې تربل هر څه د  غربيان نن ورځ په ريكايان او نورام

او دا ځكه چې  ،ډيموكراسۍ د خپرولو او نافذولو لپاره ډېر كار كوي
)نرمه( او د ويستلو يوه )موډرنه( مسلمانانو  د له دين څخه ډيموكراسي
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الره ده. او يوازې له همدې الرې ممكن دي چې د شريعت د  )پرکششه(
 ونيول شي. نظام د نافذيدلو مخه دې اسالمي او د طبيقت
دې ترڅنګ چې امريكايان د سياست او تقنين په ډګرونو كې د  د

د افغانستان اداره هم  شعارونه پورته كوي په عمل كې يې ډيموكراسي
رحمه خلكو ته ورسپارلې چې په خائنو، رشوت خورو او بې  داسې مفسدو

فساد، اختالس او رشوت اخيستلو نړيوال ريكارډ  افغانستان كې يې د
 .جوړ كړ

 دې لپاره دغه ټول جنايات تر سره كړل تر د حاكميت په ډګر كې امريكا د
خپل سياسي، اجتماعي او اقتصادي ژوند  څو افغانان په مستقيمه توګه د

سالمي اصولو والړه اداره ونه لري. ځكه چې تنظيم لپاره يوه قوي او پر ا د
كه دلته يوه قوي مستقله او اسالمي اداره منځته راشي، په هغه صورت 

او  ،په آزاد ډول كار كولى شي ېيا نه دلته په زرګونو غربي مؤسسبه بكې 
 دلى شي.ېهم دلته د امريكا لنډمهاله او اوږدمهاله اجنډاوې عملي ك به نه
۱

 تر هر څه زياته د خپله توجه امريكا پر افغانستان له خپل يرغل وروسته
يې داسې  کار کې او پدې ،تسخيرولو ته واړوله ګرنوديني او فكري ډ

عامو افغانانو  تدابير او اقدامات په كار واچول چې په لنډه موده كې يې د
تر سره ځينې  يې پدې اړه .تغيير وركړ تر ډېره حده ديني او فكري ژوند ته

 :په الندې ډول يادولى شو يې شوي اقدامات

۵ - 

امريكا د افغانستان لپاره داسې يو اساسي قانون جوړ كړ چې د اسالمي 
او هغه داسې چې اوسنى اساسي  ،كيد كويأتطبيق پر مخنيوي تشريعت د 
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قانون د )ډيموكراسۍ تحقق( او د )بشر د حقوقو مالتړ( د دولت مكلفيت 
ګڼي. او دا ښكاره خبره ده چې ډيموكراسي او د بشر د حقوقو اعالميه 

 او اسالمي شريعت ته وركې هېڅ ځاى نشته.  ،دواړه غربي نظريات دي
)دولت د ملګرو همدارنګه د اوسني اساسي قانون په اومه ماده كې راغلي: 

ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې 
افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعالمي 

او دا هم ښكاره خبره ده چې ياد شوي تړونونه، معاهدې او  .رعايت كوي(
مصالحو د  سياسي او اجتماعي ليري د غربيانو د قونه ټول د اسالمميثا

 جوړ شوي دي. تحقق لپاره
رايستلو په مقصد دا ليكل ېخلكو د ت كه څه هم چې په اوسنې قانون كې د

او د شريعت په خالف به قوانين نه  ،شوي چې د افغانستان دين اسالم دى
 ،ه نقض كړې دهينو ځاګوسه خپله همدغه قانون په لجوړېږي، خو دا خبر

او د اسالم مخالف احكام يې صادر كړي چې ځينې مثالونه يې همدا 
 پورتني يادشوي مثالونه دي.

 )د بشر د او (د تحقق ا چې اوسنى اساسي قانون اساسًا د)ډيموكراسۍد
د دې قانون له نافذېدلو  ځكه خونو تطبيق لپاره جوړ شوى دى،  حقوقو( د
په ټول افغانستان كې په هېڅ ځاى كې د شريعت يو)حد( هم  وروسته

چې شريعت يې حکم  قصاص شو په هغه ډول قاتلچېرې تطبيق نه شو. نه 
غله الس پرې شو، نه شرابي په دورو  زاني رجم شو، نه د چېرې ، نهکړی

ارتداد مخه ونيول شوه.  او نه هم د ،فحشاء مخنيوى وشو ووهل شو، نه د
او دولت يې  ،دو لپاره نوره هم زمينه برابره شوهېرپد خ بلکې ددې ټولو

 .ترشا ودريد
۱ - 

امريكايانو له خپل يرغل وروسته د ټولو هغو علماؤ، ديني مدارسو او 
نصابونو مخه ونيوله چې اسالم يې د غربي فكر له تاثيراتو ليري  يتعليم
دې  د او .فهم مطابق تعبيراوه د رحمهم اهلل تعالی سلفودې امت د  او د
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عالم ډوله كرايې اشخاصو داسې  او داسې خلكود  پر ځاى يې هرڅه
د يې  نصابونو په خپلو هڅو او دلو ته زمينه برابره كړه چېېرامنځته ك

چې د غربي  اسالم داسې تعبير وړاندې كړ د )منځالريتوب( ترعنوان الندې
د وحېې په مقابل کې ليبراليزم(، ريشنلزم )((،نظرياتو لكه )ډيموكراسۍ

دغه جهتونه هڅه كوي چې غربي . عقالنيت( او سيكولريزم موافق دى
اسالم  او د ،مفاهيم او نظريات خلكوته د اسالم په نامه ور معرفي كړي

 حقيقي تعبير او تفسير د )بنسټپالنې( په نامه رد كړي.
۹ - 

صّلی اهلل عليه  اسالمي روحانيت اصلي نوم، د پيغمبر احسان د تزكيه او
مسلمانانو معنوي مكلفيت دى. د تزكيې او  او د اساساسي وظيفه وسّلم

 د چې يې روښانه تګالره لري لكه څنګه داسې حسان لپاره هم اسالما
عباداتو او معامالتو لپاره لري. او مقصد يې دا دي چې په ټولنه كې 

ره، له حرامو څخه ځان ېپاكې، عفت، نيك اخالق، له اهلل تعالى څخه و
 ساتل او له بې ځايه هوسونو څخه بې رغبتي رامنځته شي.

يې خو دې هر څه دښمنه ده، له همدې امله  په ټولنه كې د خو امريكا زموږ
 ،الرې كولو په مقصد په زرګونو وسيلې په كار اچولې دي ېد نوي نسل د ب

ني او ريښتني مصلحين، علماء، مربيان او مسلمان دعوتګر يې له صح
 مخ كړي دي.يې لو بنديزونو سره ېالبېله ب او ،ستليېو

، منحرفو او (ډالري حضرتانو)، (پيرانورو دينه )سيكول ېخو بالمقابل يې ب
او د  ،سيکولر ديموکرات مجاهدينو!!؟دجالي روحانيانو، درباري ماليانو

پراخه زمينه برابره كړې ده.  د فعاليت ته بې الرې عقايدو دعوتګرانو
 جهاد او مجاهدينو په خالف غجن دعوه داران دادرو معنويت همدغه د
 او د .استعمالېږي په خالف حقيقي اسالم او د دښمن له لوري دوالړ دي، 

شغال تر سيوري الندې د کفارو ا او د دوئ په وسيله د امريكا اشغال اوهم
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نظام وجود ته مشروعيت وركول كېږي. همدوئ د  لخوا د جوړ شوي
( دي چې له يرغلګرو سره اربکيان يروحانامريكا د فكري جګړې كرايې )

 ملت په فكري تسخير كې مرسته كوي. د
۴ -  : 

مستقبل چارواكې دي بايد په  رښتينې ځواك او د ونوځوانان چې د ملت
فكري او فرهنګي لحاظ په اولوياتو او تعميري نظرياتو مصروف شي. په 

د قربانۍ، ميړانې، له دين، هېواد او ملت څخه د دفاع بايد هغوئ كې 
او د پرديو په مقابل كې بايد په هغوئ كې  ،شي کړای پيدااحساس 

  .حساسيت وپالل شي
له منځه وړلو په  دغه ځواك د خو امريكا په اشغال شوي افغانستان كې د

دې لپاره چې  او د .او اقدامات په كار واچول ل تدابيرېالبېمقصد هم ب
ې په په مهمو اسالمي او ملي مسائلو كې مصروف نشي هغوئ ي ځوانان
 هغوئ د داو  ،لو لوبو د افراط تر حده مصروف كړلېالبېاو نورو ب( )كركټ

، (راډيوګانې ايف ايم)ذهنې مصروفولو لپاره يې تلويزوني كانالونه،
بياتو او هنر په نامه د )بې ادبۍ( دهندې، تركي او امريكايې سريالونه، د ا

معاشقې او يارانې  غلو او ځوانانو ترمنځ دېاو)بې هنرۍ( بنډارونه، د پ
الرې چارې او نور مصرفيتونه ايجاد كړل. او پدې ډول يې د ښارونو او 

غلې د جديت او عمل پر ځاى په موډ، فيشن، لوبو او د ېكليو ځوانان او پ
 پرديو په تقليد مصروف كړل. 

۹

ډول تطبيق  امريكايانو په ټولنيز ډګر كې هم خپله فسادي اجنډا په الندې
  : كړه
 
او نشنلستې  ېمفسد ځېنې له خپل راتګ سره سم يې په شمال كې -۱
او  ،پر پښتنو قومونو ور وبلوسي کې ديته وهڅولې چې په هغې سيمه ېډل
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ته اړشول، زمكې  ښودلوېسيمې پر همداسې وهم شول. پښتانه قومونه د
دارې د چې د كرزي د ا ل،وشو يرېاو په عزتونو يې ت ،يې ونيول شوې

سالکار وزير )عارف  کرزي دچې د حقيقت موندنې د وزيرانو ډلې هم 
كړل. دې كار په ټولنه كې ييدأدا هرڅه تنورزي( په مشرۍ ورلېږل شوې وه 

تر منځ د يو والي  قومونو او د افغانې ټولنې د ،حسادتونه راوپارول
 كوشيرونه يې مات كړل.

تر خپلو وزرو  او اسماعيليان لکه شيعه ګانامريكايانو ځينې اقليتونه –۱
دې  الندې ونيول او د اكثريت په خالف يې استعمال كړل. د امريكايانو د

ډول يې  يدلي اقليت پدې ډول وكړه چې په قطعېاحسان مننه واك ته رس
هم او نه يې  ،خپله د اشغال په خالف په فرض جهاد كې برخه واخيستهپنه 

 ښودل.ېپرلك په خپلو سيمو كې مقاومت ته نور خ
افغاني ټولنه چې يوه )مركز پاله( او متحده ټولنه وه د امريكايانو په  –۳
 شلي ټولنه بدله شوه.ېمسون او شيطانې پاليسيو په يوه ول
امريكايانو په ټول توان او ډېرو مالي مصاريفو هڅه وكړه چې افغاني  -۴
ټولنې( بدله برالې( او سيكولر )مدني ني ټولنه په ښارونو كې په يوې )لدي

 غربې مؤسساتو په الس د او پدې ډول مركزې اداره كمزورې او د ،كړي
او هر وخت لدې الرې  ،مدنې ټولنې( تر فشار الندې وساتي)جوړې شوې 

 خپل پروګرامونه ورباندې عملي كړي. 
دغه ياد شوي او نور ډېر اقدامات دي چې د امريكا د پوځي جګړې تر 

وسائل تشكيلوي، او لدې الرې امريكا هغې د فكري جګړي  څنګ د
خپلي پوځي ماتې په صورت كې زموږ ملت د فكري جګړې له  غواړي د

الرې مغلوب كړي، چې لدې مغلوبيت څخه راوتل بيا ناممكن كار دی، او 
دا ځكه چې هغه ولسونه چې غرب په فكري لحاظ مغلوب كړي دي بيا 

 ي ندي.دغربیانو له غالمۍ وتل هم هېڅكله
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: 
 ډيموکراسۍ په اړه د اسالم حکم او موقف واضح کول ځکه ډېر مهم دي د

چې  څوک هر هغهاو  ،ده مخه کړېټوله دنیا په  دې شيطاني پديدې چي
لري ټوله دنیا ورپسي راپورته نه  ورباندې نه مني او ایمان دغه پديده

وسائل او اسباب  هر ډول فکري او پوځي جګړې د یې په خالف او ،ږيېک
 .يل کېږپه کار اچو
او د حکومت کولو يو شکل ندی، يوازې يوه سياسي نظريه  ډیموکراسي

 هم دولت .شنېموډ او ف هم اخالق او ،دی او مذهب هم دین هغه بلکې
او هم د ژوند لپاره يوه  فلسفه دههم  .هم اقتصاداو ، دی او فوځ سياست

 شيطاني تګالره.اجتماعي 
د ديموکراسۍ په اړه ما په خپل بل کتاب )فکري پوهنه( کې په تفصيل  

دغه شيطاني  د دې لپاره چې وصفحو کې بحث کړی، خ ۹۰په تقريبا  سره
دين په مختصر ډول يو څه پدې کتاب کې هم معرفي شوی وي په اړه يې 

 :تونکو سره شريکوومله لوسيې الندې مفاهيم 
 په کوم ځاي کې را پیدا شوه؟ او کلهډيموکراسي 

 ؟وو څه ېدو عوامل او اسباب یېد پیداک
 ؟وقف څه دیم اړه د ديموکراسۍه پاسالم د  

ې معنی چې آيا داو آيا د اسالمي ډيموکراسۍ په نامه هم څه شته؟ پ
 ي؟دای شېاسالم دیموکرات کاو دای ېک ياسالم يیموکراسډ
عواطفو دې بحث کې له پ وغواړ ېدي چ پوښتتنې صېدا هغه څو مشخ 

څو خبرې وکړو، او دا ځان باندي ې د دالئلو په رڼا کې وررياو احساساتو ل
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 ۍددیموکراسبايد په حیث زمونږ موقف  انومسلمانته روښانه کړو چې د 
 اړه څه وي؟ په

ی او حقيقت په اړه خبره وکړو دا به معن د ۍدیموکراس دې چتر دې مخکې 
او  او د منځته راتلو د ځایپس منظر  تاريخي هغې د چی د غوره وي

 يو څه وويل شي. حاالتو په اړه
 د اروپایانو او امریکایانو نوی دین دی چې د مسیحیت د يدیموکراس

 لپاره د خپل ژوند داو غربیانو ، رامنځته شوی ېانحراف په نتیجه ک
 او نظام په حيث منلی دی. قانون

د معاصر غرب هغه تر ټولو  هغه ، بلکهیوه نظریه نه دهډيموکراسي یوازې 
مهم او مقدس مادي او معنوي ارزښت دی چې دوئ یې په نړۍ کې د 

 خپرولو او پر ولسونو د تحميلولو لپاره خپل ټول وسائل په کار اچوي.
لپاره دومره قرباني نه ورکوي،  نظریېيوې عادي د  منفعت پرست غربيان 
خپراوي په الره  ۍ دموکراسد دی . دا نن چېکويورڅخه  دومره دفاع نه او
د دفاع په  يې او په لکونو انسانان مصرفېږي، ډالر زرګونو ميليارده په کې

 ولې ږي چېېوژل کې جرم دپونو انسانان کپه ل ، اوږيېک يخاطر قربان
ر دې داللت کوي چې پدې زمانه کې دا هر څه پ ؟یموکراسي نه منيډ

 دين يې غوره ګڼي. همدغه د غرب دين دی چې تر نصرانيت او بل هر
وک څېپریږدي ه (مسلماني)که مسلمان په اوسنيو حاکمو نظامونو کې  

نه  مشکل وکڅ ي همپریږد (یت)نصراني نصرانکه  محاسبه نه ورسره کوي.
 نه په ډېر بد نظرهم  پریږدي (یهودیت)که یهودي  ورسره لري. همدارنګه
، نو اسي پریږديدیموکر که څوک په دغو نظامونو کې ورته کتل کیږي، خو

نوي  يې پرې ايښی وي چې د دې انسانیت هغه داسې ګڼل کېږي لکه چې
د حکم مطابق بايد يا په زوره دغه دين ورباندې ومنل شي، او يا هم  دين

 بايد محوه شي.
نو په ټول غرب کې يې  نينه مدیموکراسي  که څوک په غرب کېهمدارنګه 

يو په غرب کې دیموکراسی نه منل پیغور او  ځای نشته، له همدې امله خو
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د میسحیت د خپراوي لپاره دومره  ګڼل کېږي. په غرب کې کفرډول 
 .ږيېد خپراوي لپاره ک ۍچې د دیموکراس څومرهږي لکه ېمصارف نه ک

لکه  ږيېخپراوي لپاره دومره مصارف نه ک دهندویزم د په هند کې هم
سالمي هېوادونو کې د غرب څومره چې د ديموکراسۍ لپاره کېږي. په ا

ږي ېخپراوي لپاره دومره مصارف نه ک اسالم د د پلوو نظامونو له لوري هم
 د هغې د ملتونو او دولتونو رخپراوي او پ د ۍدیموکراس لکه څومره چی د

وژل  . نن په نړۍ کې ولسونه د دې لپارهږيېلپاره ک ورتپلو او تحمیلولو
خاورو سره خاوري له  خاطردې  په او په سلګونو او زرګونو انسانان ږيېک
 .نه مني يدیموکراس ئږي چی هغوېک

 
 ېدوو کلمو څخه چ له کلمه ده چی يیونان هیو يپه لغوي لحاظ دیموکراس

 يې کراتوساو بله چې د )ولس( په معنی  (Demos) سډیمو ه يېیو
(cratos)  چې وروسته ده ېترکیب شو حکم( په معنی دهچې د )واک او ،

چې  ده ېجوړه شو يدیموکراس څخهدوو کلمو  لدې ریدوېپه ت ېد زمان بيا
د حاکميت  چېعنی پدې م يا )د ولس حاکميت( دی، (ولسواکي) معنی يې
نه د اهلل تعالی، او قانون به خلک ځانته پخپله جوړوي،  ،وي وخلکحق به د 

 .وي حاکمپر خلکو  دين به له لوري رالېږلی شوینه دا چې د اهلل تعالی 
تر دې ځايه خو د ديموکراسۍ لغوي معنی شوه. غربيانو د ډيموکراسۍ 

 لپاره اصطالحي تعريف هم په الندې ډول غوره کړی دی:
“Government of the people, by the people, for the people” 

 .(دخلکو لپاره ،دخلکو لخوا ،دخلکو حکومت)
 ورپه خلکو  هم د لغوي تعريف په څېرتعریف اصطالحي د ديموکراسۍ  

هم نه ، او ذکرشته دین د ، نه ورکېذکر شته هلالج لج اهلل د چې نه ورکې څرخي
 .حق ذکر شته د ورکې



 

  
 

 
 

59  

؟ او هغه ته رامنځته شو د ديموکراسۍ دغه نوی دين څنګهدا چې  
ورکړ چې تر اروپايانو او بیا وروسته ټولو غربیانو څنګه دومره اهميت 

په الندې کرښو  ېچ کيسه لريترخه  ډېره دا یوه پورته وګڼله؟ دينونو یې هم
 :ووياد ېټکو ک لنډو په یې کې

ي اروپایانو یو طبقات ېسوه کاله مخک ېدر څخه تقريبانن  ې لهپه اروپا ک
 ل:و يطبقو ویشل شو ېدر الندې پهورکې  ټول ئهغو چې ژوند درلود

 يتړل ېبادشاه پور په یسان اوئر ،بادشاهان ،حاکمانئ دو طبقه د اوله
 .لخلک و

له الرې د اهلل  د کلیسا ې ځانونه يېچ ي اشخاص ولدین يېدویمه طبقه 
 .بلل ممثلین تعالی

د مخکنيو دوو طبقو په خدمت کې به  ېچ وعام خلک ويې دریمه طبقه او  
 ول.

بادشاهانو سره دا  ،خلکو یو الهی حاکمیت ګاڼه رخپل حاکمیت پ بادشاه
 پروت صالحیت ۍ يا حاکميت کومبادشاه د ېموږ کې چ ې پهتصور وو چ
موږ ته راکړل  اهلل تعالی له لوري بلکې دا د ندی، ګټلیه خپل دی دا موږ

مخالفت  ېفیصل ياسمانهغه څوک چې د دې  دی. نو پر همدې بنا هر شوی
ي دي اسمان د ېلپاره چ ېد د بايد هغه ته سزا ورکړل شي. او نو يکو

بادشاهان  ي نووشدکليسا لخوا هم  یید او توثیقأصالحیت ت ورکړل شوي
یید حاصل او خپل قانونیت او أمشرانو ت کلیسا دد ېچ لته اړ وېد

 ي.کړ تثبیت د هغوئ له لوري هم مشروعیت
او  معلمه خپل تحرف شوی مسیحیت ممثله، کلیسا په هغه وخت کی د

هر  چې تحریف شوی وودين ال هماغه وخت دومره مسیحیت د  .نماینده وه
ویل  ېاو خلکو ته به ی ،نماینده ګاڼه هلالج لجاهلل  دډول مستقل په به ځان  پپا
 که څوک اهلل تعالی ته توبه باسي، او يا د خپلې ګناه مغفرت غواړي، ېچ

نو د توبې يواځنۍ الر يې دا ده چې کليسا ته ورشي، او د ټکس په بدل کې 
السه  دري يا کشيش څخه د خپلې ګناه د بښل کېدو )چک( ترد کليسا له پا
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 څخه هلالج لجکړي، ځکه چې په مسيحيت کې څوک مستقيما له اهلل تعالی
 .غوښتلی ينش بخښنه

تر منځ د  هلالج لجتعالی  انسان او اهلل د کليسا د خپل ديني استبداد په زور
او خلک مکلف وو چې يوازې  ،وه ېکړ ېروحانیت او معنویت رابطه پر

دا نو بيا د کليسا  له اهلل تعالی سره رابطه وکړي، او ېله الر يپادر دباید 
او پر چا يې په  ،نه کولهيې کوله او چا ته  ښنهخبيې  چاته خوښه وه چې

 .حکم صادراوه د تعذيباو  )محاکمې( دنيا کې د انکويزيشن
یوځل په روم کی د روم مذهبي استبداد دې مرحلې ته رسېدلی وو چې 

په  شوی او هغه ته خفه څخهبادشاه  ې لهد فرانسخت وه هغ د مشر مذهبي
ی وو او هغه یې له خپل رحمت څخه محروم اعالن کړی وو چې غوسه شو

بادشاه په خالف را  ې دفرانس د په نتيجه کې يې په هغه وخت کې خلک
مشر نه یې  تر هغه يو قانوني ته نور ېچ ي ووویلاو ورته یې  ي ووپورته شو

فرانسي بادشاه مجبور شو او  د )پاپ( درته بخښنه کړې نه وي.چې تر څو 
د کلیسا د دیوال  ېڅلور ورځ ېه يلته مشر ته والړ او يد روم مذهب

 ،د پاپ دربار ته عذرونه او زارۍ کولې کې سیوري ته په یخنۍ او واورو
والړ وو  ې د ذلت په حالت کې هلتهڅلور ورځ خو هغه بخښنه نه ورته کوله.

يې نه ترې قبلېدله چې باآلخره يې په ډېرې خوارۍ هغه راضي کړ او  او توبه
 خپلې بادشاهۍ مشروعيت یې ورڅخه تر السه کړ. د
خلکو مسلط کړی وو، او له  هم خلکو مالي حاکمیت رهمدارنګه کلیسا پ 

هغوئ د زمکو حاصالت او نور مالونه په بېالبېلو مذهبي ټکسونو  ې دبه ی
پادشاه د پوليسو  ې دوئ ددا چ .زور راټولولشاهي پوليسو په  دو مالیاتاو 

بادشاهانو سره له  په زور له خلکو د هغوئ مالونه اخيستل، نو ځکه خو يې
پاپانو به بادشاهانو ته  ېچ، او هغه پدې ډول وو او تعهد درلود تړونیو 

 ېاو تاس ،ووورک تعيوشرته محاکمیت  ېستاس خلکو رویل چه مونږ به پ
دکلیسا مال او متاع څخه د خپلو پوليسو په زور خلکو له  موږ ته به

 ئ.راټولو



 

  
 

 
 

61  

صنعت او تجارت  هلته نه درلود، ژوند يپه هغه وخت کی صنعت واروپایان 
پر کرنه او مالدارۍ ژوند  د اروپايانوپه هغه وخت  ،شو منځتهوروسته را

 ه اخيسته،چې اکثره حاصل به يې ورڅخه بادشاه او کليسا په زور والړ وو
کېده چې هغه به یې يو څه تخم ته  ېپات ېچ ېبرخه به ی لږه یوه يوازې او

 ېنه به ورباند ېچ به يې په ډېرې سختۍ خپل ژوند تېراوه، نورساته او په 
 به يې د عزت ژوند ورباندې تېرولی شو.او نه  ل،دېک همړ
 تیږو تر منځدوه ې د دواړو طبقو تر منځ لکه د ژرند حاکمو دبه عام خلک  

په  بادشاهانو تنګ وو لهخلک څومره  ېچ ېوخت کهغه په  .دلېاوړه ک
 ل.زاره وېب ( او د دين له )متوليانو( همدین)خپل له همدومره اندازه 

او بادشاهانو  وخپل د اروپایان ېپه نتیجه ک ې د دغه وضعيتغه وو چماه 
خالف راپورته شول او  و پهمشران يمذهب بادشاهي نظامونو او هم د خپلو

وروستی : )ېشعار اوچت کړ چ ېانقالبیانو داس .اعالن کړ يېانقالب 
مړ  يپادر. يعنې (ه کړئرمذهبي مشر په کولمو غرغ يوروستد  بادشاه
 يوهپه  ، چېبادشاه غرغره کړئ واو په هغ ،را اوباسئيې  ېکولم ،کړئ

 .به له دواړو ظالمو طبقو خالص شئ ېوخت ک
ې دواړه يو د بل او حکومت په خالف چمسيحيت د ې خلک ک غه وختهپه  

 ل، او د دين او بادشاهانو په خالف پدې جګړې کېدېرا و پار مالتړي وو
 هم مشران يبادشاهان او مذهب ،او حاکمان ،په زرګونو انسانان ووژل شول

دغه  ، او تر هغه وختهواچول شوورکلیساګانو ته اور  ل.له منځه الړ
له منځه او شاهانه حاکمېتونه دواړه کلیسا  چې ترڅو شون رامپه آآتشفشان 
 نه وو تللي.

سره دا خلکو کليسا او شاهانه حکومتونو تر له منځه تللو وروسته له  د
به  ناحق حق او تېروي؟اوس به ژوند په کومه طریقه  ېچپوښتنې پيدا شوې 

معیار څه لپاره به د معلومولو  باطل حق او د د ي؟له کومه ځایه معلومو
 او )دين( ته به په ژوند کې څومره ځای ورکوي؟ ؟يشی ټاک
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ي کشيشانو تنګ نظرۍ خلک پر )دين( باندې دیند کليسا استبداد او د 
دومره بدګومانه کړې وو چې نور یې نه غوښتل )دين( دې پر دوئ حاکميت 

وځان خالص کړی وو. هماغه مشرانولري. له همدې امله خو يې له ديني 
 ېژوند په چارو کد  د دوئ روپايانو تصميم ونيوه چې نور به )دين(وو چې ا

له ي څوک به د )دين( هر څه کو ي، او دوئ چېنه لر دخل او غرضڅ ېه
 .ناروا هغهاو  ،روا دی کار دا ېچ يرته وایو نه دا ادرسه

 ي،بند و ېک (کلیساپه )به  (دین)مشرانوته وویل چی  يمذهب هغوئ خپلو 
ته نه  او که موږ کليساو، به ورځخپله پ نوشوه  اړتیا پیدارته وکه زمونږ 

 د ورتلو، نو )دين( به په موږ پسې ټولنې او نظام ته نه راووځي، او زموږ
 ي.څ مداخله نه کوېبه ه ېژوند په چارو ک

غربيانو د سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عسکري  هماغه وو چې دين د 
 پر دين نه والړ نظامځای یېاخالقي ژوند له ساحې ووت، او خپل  او

 )سيکولريزم( ته پرېښود.
په ژوند کې د کليسا نقش ته د پای د ټکي تر ورکولو وروسته اروپايانو د  

 اخالقي، ئد دو ېپه هغه ک ېنوی دین جوړ کړ چ ېخپل ځان لپاره یو داس
ې چارې پر داسې ټول او نورې ريکسع ، اقتصادي،اجتماعي سیاسي،
 ظام کې تنظيم شوې چې پر دين نه وو والړ.داسې نپه  اصولو او

و، حل و ېمشکالت به ینو اسالم منلی وای  ېاروپایانو په هغه وخت ک که
ځکه چې اسالم د تحريف شوي مسيحيت په څېر نه وو چې خلک له علم او 
پرمختګ څخه منع کړي، او يا پر خلکو داسې استبداد مسلط کړي چې 

هم علم او پرمختګ ته  اسالم به دوئخلک له ژونده زړه بدي کړي. بلکه 
 ئدو ېدا چ وو، او هم به یې د دوئ ژوند ور منظم کړی وو.خو تشويق کړي

ې له دين څخه دومره بېزاره شوي مسیحیت د جبر او طغیان په نتیجه ک د
په  ېچبه هر هغه څه  ې وه، اوين سره دښمني پيل کړیې له هر د نور وو چې

يې د شک او نفرت په به ته ه درلوده هغه اړ ېمعنویاتو او روحانیت پور



 

  
 

 
 

63  

ډک کړ،  )سیکولريزم( پههماغه وو چې اروپايانو د دين ځای  سترګه کتل.
 ه.کړ هډک ۍ(یموکراسشاهي نظام تشه یې په )ډ داو 
 جوړ دی:عناصرو  ېدرله  تعريف ۍیموکراسد د
 .خلکو حکومت د -۱
 .خلکو لخوا د -۱
 .خلکو لپاره د -۳

او دا  .ذکر نشته ، دين او پیغمبر هلالج لجد اهلل  تعريف کېد ډيموکراسۍپه 
کړی وو  يمعرف ربکوم خلکو ته  ي دين رهبرانو چېمسیحد  ېځکه چ

، نور د دين حکومت نه غوښت پايانوارو دوئ نور له هغه بېزاره شوي وو.
له لوري يې د حکومت  دین دبلکه د خلکو حکومت یې غوښت. د اهلل 

خلکو له خوا  درلود، ځکه چې حکومت بايد دمشروعيت ته ضرورت نه 
وي، او د اهلل تعالی د دين د حاکمولولپاره یې نه غوښت، بلکه د خلکو 

الرښوونو ته پيغمبر  د تېرولو لپاره یېد لپاره یې غوښت. او د ژوند 
نون او تشريع مصدر يې خپلې ضرورت نه احساساوه، ځکه چې د قا

ه یې چې خوښ وو هغو ته یې حالل څ خوښې، خپل عقلونه او هوسونه وو.
ويل، او څه يې چې نه خوښېدل هغه یې حرام ګڼل. پدې ډول غربيانو د 
حاکم ټاکل، د نظام د کيفيت تعيينول او د قوانينو جوړول خپل حق وګڼل، 
او پدې ټولو کې یې د )دين( مداخله ممنوع کړه، او دې ټولې منظومې ته 

 يې د ديموکراسۍ نوم ورکړ.

: 
ولس دی، ولس  حق د( يا د ) اعلی حاکميت( سیادت)د  ېمعنی چ ېپد
ي هماغه به حاکم وي، پرته لدې ټاک د حاکم په حيث څوک د ځان لپارهې چ

چې دېته دې وکتل شي چې په هغه کې د حاکميت لپاره صالحيت او 
 صالحيت شته او که نه.
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دېته به نه  د حاکميت نوعيت ټاکي، اولپاره  انځ د ولسهمدارنګه به 
کتل کېږي چې د نظام دغه نوعيت د اهلل تعالی په دين کې روا دی او که 

 ناروا.
پخپله تشریع او قانون ډول معامالتو او قضاياوو لپاره  ولس به د خپلو هر 

او په دغه قانون جوړوونه کې به دېته نه کتل کېږي چې دغه  ي،جوړو
ونو مطابق دی او که الرښو د ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر او د  ،هلالج لجتعالیاهلل قانون د 
 مخالف.

 ېاکثریت چ .ږيېمعیار ګڼل کرأيه  اکثریت به دقانون جوړونې لپاره  د 
ناحق به  هغهچې د څه مخالف وي  او اکثریت (وي،حقبه ) څه غواړي هغه

 .وياو باطل 
( الوهیت) ته د اکثریت معنی بنسټډول د ديموکراسۍ د اول  خالصهپه  

)حاکميت( او د کې  ۍپه دیموکراس اکثریت ي.دحيثيت او مرتبه ورکول 
له  ېنارینه د ېکه اکثریت وغواړي چلري.  ځای (اِله)د )تشريع( له حيثيته 

چې  روا کار دی، يودا ، نو په ډيموکراسۍ کې بل نارینه سره نکاح وکړي
 ا کار همدا اوس وجودد ېوادونو کېو هډېرغرب په  عصر کې د ياوسن په

د دې کار د جواز لپاره قوانين برتانیا کې  لکهاو په ځینې هیوادونو  ،لري
 بل نارینه سرهله یو نارینه هم تصويب شوي او عمل ورباندې کېږي. هلته 

 کوي او په محکمه کې د وافقتاو يا يوه ښځه له بلې ښځې سره پدې کار 
 دا ځکه چی داو  ي،ږېنکاح تړل ک منځ ئ ترهغو د رسما قاضي په مخکی
په  ۍدیموکراسد همدارنګه که  دغه کار تأييد کړی دی. هغوی اکثریت

ګنل جایز  همنو  يجایزو ېد او يا قمار سود ېچ ياکثریت وغواړنظام کې 
 کېږي.

نه په ډیموکراسۍ کې خلک د عقل، ديانتدارۍ ،علم او تجربې په لحاظ 
، بلکه هلته يوازې سرونه شمېرل کېږي او دېته هېڅ اعتبار نه تلل کېږي

 کهورکول کېږي چې په مغزو کې یې څه شته او که نه؟ په ډيموکراسۍ کې 
 ۵۰ه يوې خواته د کوم قانون او يا کومې نظريې د رد او يا تأييد لپار
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ناپوهه او  ۵۱تجربې خاوندان وي، خو بلې خواته  او دپوهان، متخصصين 
هم پدې خاطر د همدغو ناپوهو خلکو رأيې  به بې تجربې خلک وي نو بيا
مدار د اعتبار ګڼل کېږي چې لدې امله به يوازې ته ترجيح ورکول کېږي او 

 زيات دي.خلکو  وپوه شمېر یې تر هغو

دې. دغه حقوق او  بنسټحقوقو او آزاديو  د بنسټډيموكراسۍ دوهم  د
ډيموكراسۍ د نظريې او فلسفې حاصل او ثمره ده.  آزادۍ په حقيقت كې د

نه وي هغه نظام  په هر نظام كې چې دغه حقوق او آزدۍ خلكو ته حاصلې
 ل كېږي.ګڼډيموكراتيك نه 

۱

عقيدې آزادي ده. په  انتخاب او د د دين په لړ كې اول د د آزاديو او حقوقو
 وخت وغواړي د هر ډيموكراسۍ كې هر انسان ته دا حق وركول كېږي چې

 . دانتخابولی یې شيكړي نو  انتخاب په خپله خوښه نوی دین ځان لپاره
يهودى وي، سبا ته نصرانى دې يو انسان حق لري چې نن  مثال په ډول:
بيا دې  مسلمان شي، بل وختدې بله ورځ  ،ندو شيهدې شي، بله ورځ 

هم له ټولو اديانو انكار دې يا  ، اوشي دې رته اسالم پرېږدي او بودائيېب
محاسبه  نه . پدې ټولو حاالتو كې هغهيش دې كمونست یا ملحداو وكړي 

 عقيدې د آزادۍ حق سلبولى شي.  نه ورڅخه څوك د شي، او دالىېك
دولت او نظام  عقيده يو شخصي امر دى چې د په ډيموكراسۍ كې دين او

حيثيت  او فیشن جامو ورسره هېڅ كار نشته. دين په ډيموكراسۍ كې د
او  ډول جامې اغوندي کوم هر چا خوښه ده چې كوم رنګ او د چې لري

. خو په اسالم كې دين او عقيده يو شخصي امر نه، څنګه فیشن غوره کوی
خلقت  انسانانو او پيريانو د د نتدی بلکې يو مكلفيت دى. او همدغه
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ڄ ڄڄچ:فرمايي لكه چې اهلل تعالى، ښوولى شوى دى فهد

 ٦٥الذاريات:  چڃ ڃ ڃ ڃ 
دي لپاره چې زما  ريان او انسانان مګر دې)او ما نه دي پيداكړي پ ترجمه:

 عبادت وكړي(. 
 ، او تر پيداكړي دي عبادت لپاره پيدا ريان او انسانان دېپ تعالی اهلل

ورښودلو  طريقې د ن او دیتعي عبادت دكيفيت د د بيا کولو وروسته يې
ې را لېږلي چې تر ټولو ی عليهم السالم انبياء او لپاره ورته دين نازل كړى

همده  دى. او دوروستى دين )اسالم( او تر ټولو وروستى پيغمبر )محمد( 
په نزد  اهلل  د .په مبارك راتګ پخواني ټول اديان منسوخ شوي دي

عبادت لپاره  د اهلل  دى. نو هر څوك چې د (اسالم)نى مقبول دين ييواځ
ورڅخه  تعالی ې اهللیله اسالمه پرته بل دين انتخاب كړي هېڅكله به 

ڦڦڦڄڄڄڄ چ:فرمايي اهلل  ،قبلول نه كړي

 ٥٦آل عمران:  چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

پرته بل دين ولټوي هېڅكله به ترې ونه  ه)او هر څوك چې له اسالم : ترجمه
 په آخرت كې له تاوانيانو څخه وي(.  ، او هغه بهمنل شي

 ،ونه باسي توبه مرتد چې كه دى (ارتداد)په اسالم كې له اسالم څخه وتل 
ې وژل دي. ځكه چې له ی سزا نو رته په اخالص اسالم ته راونه ګرځيېاو ب

په  ګڼلو طلاب پخواني دين د د دلېبل دين ته داخلاو يوه دين څخه وتل 
كوم بل دين ته ورځي هغه  پرته عنې هرڅوك چې له اسالم څخهیمعنى دي. 

 نوي دين د داو  .بطالن حكم كوي په خپل دغه عمل په اسالم باندې د
دين بدلول هېڅ سزا نه  حقانيت اعتراف كوي. خو په ډيموكراسۍ كې د

 دى. ي امر لرې. ځكه چې هغه يوشخص
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 وخت کې کوم خپل اشغال پهد  امريكايانو انستان كې چېپه افغ
اساسي  ې هم دیحق  (ارتداد) ډيموكراتيك نظام جوړ كړى دى همدغه د

قانون په  اساسي ړى دى. ځكه چې دخوندي کهر فرد لپاره  قانون له الرې د
)بشري حقوقو  د )ډيموكراسۍ تحقق( او كې په صراحت سره د شپږمه ماده

نړيوالې  حقوقو د بشر د د اوكلفيت ښودل شوى دى. دولت م د مالتړ(
)هر اعالميې په اته لسمه ماده كې په صراحت سره داسې ليكل شوي دي: 

انتخاب له حق څخه برخمن دى. او همدا  دين د آزدۍ او د د فكر انسان د
نظر  عقيدى تبليغ، د ډله ييزو ښوونو او رسنيو له الري د دين او د حق د

كولو او له هغو څخه ه ي او علني ترسرشعائرو سرّ  د رنګهاظهار او همدا
 )اتلسمه ماده((. حفاظت ته هم شامل دى

حق په نور صراحت سره  (دارتدا) همدغې اعالميې په نولسمه ماده كې د د
 پدې ډول بيان شوى دى: 

آزادۍ له حق څخه برخمن دى. دغه  د نظر او خپل ليد لوري هر انسان د
بل چا له  بل چا افكار او نظريات د چې څوك دې د ید حق دېته هم شامل

پرته ومني. او هم كوالى شي خپل افكار او نظريات په هرې  مداخلې
ممكنې وسيلې له هر جغرافيوي قيد او بند څخه پرته تر السه او نشر كړي

. نولسمه ماده(
 او د )ډيموكراسۍ تحقق(افغانستان اوسنى اساسي قانون چې د  دا چې د

دين او  پدې دواړو كې د ، اوفيت ګڼيلدولت مك د )بشر د حقوقو مالتړ(
بل چا دخالت وركښې  د ، اوهر چا شخصي حق دى عقيدې انتخاب د
ضمني ډول په  پردې الندې تر ځكه خو اساسي قانون هم ناروا كار ګڼي، نو

حاالتو او حق وركوي. اوس نو په خلكو، وضعيت  دلوېمرتدك ته د هر چا
 په څېر د پنجشيري عبدالرحمنمرتد  اړه لري چې څوك دپورې 

 ت كوي؟ أعلني جر ېډيموكراسۍ له دغه حق څخه داستفاد
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هم په خپلو اساسي قوانينو كې دا  خو ځينو تش په نامه اسالمي حكومتونو
 یې دا يله بل لور اسالم په خالف به قوانين نه جوړېږي، خو ليكلي چې د

ملګرو ملتونو، نړيوالو  ېوادونه یې دهم په صراحت سره ليكلي چې ه
 لري. لكه د هم رعايت كولو تعهد اعالميې د حقوقو د د بشر د تړونونو

افغانستان په اوسني اساسي قانون كې چې په اوومه ماده كې داسې ليكل 
 شوي دي: 

 بين الدول معاهدو، د منشور، د ملګرو ملتونو د دولت داوومه ماده:
بشري حقوقو  افغانستان له هغو سره تړاو ولري او دنړيوالو ميثاقونو چې 

نړيوالې اعالميې رعايت كوي د
افغانستان اساسي قانون یې  نړيوالې اعالميې چې د حقوقو د بشر د د

اعالميې له حقوقو سره  بشري حقوقو د مه ماده كې د ۱۹رعايت كوي په 
 تعامل په اړه داسې راغلي دي:  د

بشر له  په هېڅ ډول شرايطو كې روا نه ده چې د :مه ماده: د ج جزء ۱۹
له اصولو او  ګرو ملتومل حقوقو سره دې په داسې ډول چلند وشي چې د

اهدافو سره تضاد ولري
تعبير او تفسير صالحيت يوازې دملګرو ملتونو له  بشرې حقوقو د يعنې د

ملګرو ملتو له  بايد دينو ې چې رعايت كویهر دولت  ، اوسازمان سره دى
خپل دين او مذهب  نه دا چې د ،وكړىدې ې یاصولو او اهدافو سره سم 

منافقت دى چې  دا خبره يوازې يوامله ه همدې ل . نوې تعبير كړيیمطابق 
ملل متحد  ددې هم او  په يوه اسالمي هېواد كې دې هم اسالم تطبيق شي

خه به يوازې يو له دواړو څ بلکې. تطبيق شي حقوقو اعالميه بشر د او د
 تطبيقېږي اوبس. 

آزدۍ حق شته دى، خو هغه په دې  په اسالم كې هم د عقيدې او دين د
، بلکې نورو اديانو منونكي به په زور نشي مسلمانولى معنې دى چې د

يوازې دعوت او په ښه طريقه به مناقشه او مناظره ورسره كولى شي. لكه 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ چچې اهلل تعالى فرمايي: 

 ٥٢٦النحل:  چے ے ۓ ۓڭ ھھ

 
الرى په لور په حكمت او نيك اسلوب بلنه  خپل رب د )اى پيغمبره د ترجمه:
 هغوئ سره په هغه طريقه چې هغه ډېره ښه وي(. له  مباحثه كوه ، اووكړه

یجئحئمئىئ چفرمايي:   اهلل تعالى نه استعمال په هكله او د زور د

 ٢٦٥البقرة:  چيئ جب حب خب مبىب

په تحقيق سره ښكاره شو هدايت له ، د دين په منلو كې)نشته زور ترجمه: 
 بې الرۍ څخه(. 

منلو  او د ،اسالم حقانيت او فضيلت بيانوي اسالم نامسلمانو خلكو ته د
كه  منلو ته نه اړباسي. اوهم ې هېڅكله یخو په زور ، ورته كوي یې توصيه

خپل دين او طريقه پدې شرط پرېږدي چې  رڅوك اسالم نه مني هغوئ پ
اسالمي نظام له انتظامي اصولو  د ، اومسلمانان به كفر ته نه دعوت كوي

 نه كوي.  او لوائحو به سرغړونه
رضي اهلل عنهم له زمانې راهيسې تر ننه پوري په اسالمي نړۍ  اصحابو د

اللت دې د راو نورو طائفو شتون پ مسيحيانو، يهوديانو، هندوانو كې د
دلو نه دي مجبور كړي، بلکې هغوئ ته ېپه مسلمان كوي چې اسالم هغوئ

 دلو حق وركړى دى. ېآزاد پاتې ك ې په خپل دين دی
له  دې خو په اسالم كې په هېڅ ډول يوه مسلمان ته دا اجازه نشته چې هغه

وتلو په عمل په  اسالم څخه مرتد شي. ځكه چې مرتد له اسالم څخه د
له اسالم څخه  ېطالن حكم كوي. كه داسې نه وي نو بيا ولب اسالم باندې د

 او حكم كوي نبطال حق دين د رپ هغه دا چې هغه پدې كار سره ؟خارجېږي
په اسالمي ټولنه كې اضطراب رامنځته كوي، نو ځكه بايد تر 
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ي، ووژل شبايد د ېرته راونه ګرځېوروسته كه ب )توبه غوښتنې(استتابې
 . ( بخاريمن بّدل دينه فاقتلوه)) :فرمايلي ديرسول اهلل  لكه چې
 ې وژنئ(. ي )چا چې خپل دين بدل كړ وترجمه:

رڼا  عقيدې له آزادۍ سره د ډيموكراسۍ د په اسالم كې د عقيدى آزادي د
چې غواړي  ډوله خلک لماي عپلوتيارې فرق لري. خو هغه ډله غرب  او د

افقانه ډول دغه دواړه خلكو ته اسالم او ډيموكراسي يو شى وښئي په من
 اسالم په قالب كې كفر ښائسته كړي.  آزادۍ يو ډول ښئي، ترڅو خلكو ته د

۲

اظهار آزادي ده. په  يې )نظر( دأر و څخه يوه هم ديډيموكراسۍ له آزاد د
ډيموكراسۍ كې هرڅوك حق لري چې خپل هر ډول نظر په آزادۍ بيان 

الهي وحيې او ديني مقدساتو په خالف هم  چې هغه نظر دكړي، كه څه هم 
 وي. 

ترالسه كولو تصور ځكه په غرب كې راپيداشو چې ټول  آزادۍ د ه ډولدغ د
ې ديني او فكري مطلق كليسا تر انقالبه دمخه د فرانسې تر غرب د

 ده. ېواكمنۍ الندې اوس
 او هېچا ته ،دلې وهېانحراف او فكري استبداد اوج ته رس دا چې كليسا د

 رأيې د یې په دينياتو، اخالقياتو، اجتماعي اصولو او حتى ساينس كې د
نو هغه به په ، اظهار جرأت وكړ رأيې د كه به چا د ، اواظهار حق نه وركاوه

 كليسا د امله اروپايانو د ېله همدنو ده. ېډول ډول سزاګانو محكوم
كليسا  د تحريف شوي مسيحيت د ، اوكړ خالف آواز پورته استبداد په

اظهار آزادي تر السه  نظر د ې دیپه هر څه كې  ، اوې له منځه يووړیتسلط 
 كړه. 

دين  (باطل او تحريف شوي)يو  اروپايانو خو په هغه وخت كې دغه اقدام د
 حق) يو )مقدس حق( په حيث د ې دغه آزادي دیپه خالف وكړ، خو وروسته 

اسالم مقدسات  دې چې د ل شروع كړل. ان ترپه خالف هم استعمالو (دين
 د اسالم د ، اودغې بې بندوباره آزدۍ تر بريد الندې راوستل ې هم دی
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ډك  يخپل له سپكاو هم ېیپه خالف  او پيغمبر کريم شريعت، قرآن
حق په نامه ياد كړل، چې پدې لړ كې  آزادۍ د ې او بيان دأیر اظهارات د

 دغه الندې اقدامات په نږدې ماضي كې ټولې دنيا وليدل: 
غرب په  برتانيې تابعيت لري د چې د (سلمان رشدي)هندوستانی مرتد

 اسالم په خالف خپل مشهور كتاب )شيطاني آيتونه( وليكه، هڅونه یې د
ه چې مسلمانانو له ټولې دنيا مسلمانانو ته یې سپكاوى وكړ، خو كل داو 

هغه  محاكمې غوښتنه وكړه، ټول غرب په يوه خوله د هغه د غرب څخه د
 هغه دغه كار یې د رأيې او بيان د د ، اوله دې اقدام څخه دفاع وكړه

ې په خپل یتر ننه  ال چې ،ې پناه وركړهياو هغه ته  ،آزادۍ حق وګاڼه
 اظت كې ساتي. حف

د برتانيې  ېبلكته پناه ورکړې، لمان رشدي( سغرب )نه يوازې دا چې 
 د، او ملكې هغه په لويو شاهانه القابو هم په رسمي ډول ونازاوه

 ې ونه لرله. یهېڅ پروا  احساساتو د د دين او مسلمانانو
وروسته بنګله ديشۍ مرتدې ليكوالې )تسليمې نسرين(  (سلمان رشدي)تر 

غېږې كې پناه  ېهغې ته هم غرب په خپل ، اوپله پل کېښود ررشدي پ هم د
 اظهار په آزادۍ تعبير كړ.  نظر د ې دیهغې اقدام  د ، اووركړه

كله چې ، او سپكاوي فلم جوړ كړ د کريم قرآن دهم هالنډي ژوناليست 
 هالنډي ژونالست كار د هالنډ صدراعظم د د ، نومسلمانانو اجتجاج وكړ

 له هغه څخه يې دفاع وكړه.  ، اوبيان آزدي وبلله ې دأر
آن كريم بل سپكاوی هغه ؤ چې غرب د )رښتيني قرآن( په نامه له قر د

قرآن كريم سورتونو ته په ورته شكل  الحاد او سپكاوي ډك كتاب چې د
 په انټرنيټ كې یې خپور كړ. او دا یې هم داو  ،ليكل شوى ؤ رامنځته كړ

 اظهار حق وګاڼه.  رأيې د
ته منسوب له  اسالم پيغمبر ډنمارك يوه كاريكاتور جوړوونكي د د

او خپاره كړل. كله چې مسلمانانو په ټوله  سپكاوي ډك كارتونونه جوړ
محاكمې غوښتنه یې وكړه، نو د  هغه رسام د او د ،نړۍ كې احتجاج وكړ
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 ناټو د د ته بياسرچې و راسموسن(اندريس فوګ ډنمارك صدراعظم )
هغه  داو  ،له كارتون جوړونكي څخه دولتي دفاع وكړه هم شورئيس  تړون

 آزادۍ حق وباله.  بیان د كار یې د رأیې د
له اروپايي  او، كله چې مسلمانانو خپل احتجاج ته نور هم زور وركړ

 تړون رئيس د ناټو د پريكون اعالن وكړ، نو د مصنوعاتو سره یې د
 دې ډوله پ ، اوموقف په حيث اعالن كړ ټولې اروپا د ډنمارك موقف د

 هغه كارتونونه په مكرر ډول په نورو اروپايي هېوادونوكې هم خپاره شول. 
د بلخ په  حمایې الندېپوځي شتون تر  امريكا د په افغانستان كې چې د

اسالم خالف مضامين چاپ او  د مرتد )پرويز كامبخش( واليت کې يوه
شديد فشار په نتيجه كې محكمې هغه په  مسلمانانو د د او خپاره كړل

هغه ترڅنګ  ډيا دېټول غرب او غربي منو تداد محكوم او بندي كړ، ار
 هغه د د،او اظهار په آزادۍ تعبيركړ یې د رأیې د هغه موقف د،او ودريده

اعدام حكم په  ، چې په نتيجه كې یې دېخوشې كولو هڅې یې پيل كړ
د اريکا له لوري د افغانستان لپاره ټاکل ، او وروسته بياحبس تبديل شو

 دلو په درشل كې هغه دېدوهم ځل انتخاب د خپل (كرزي رئيس )حامدشوي 
غربي حلقو لخوا له  او په درناوي د ،فرمان په صادرولو آزاد كړ هيو

 افغانستانه وويستلى شو.
په فرانسه کې هم د)چارلي هيبدو( طنزي مجلې څو ځله د رسول  همدا رنګه

په  خو کله چې ه کړل،اهلل صلی اهلل عليه وسّلم کارټونونه جوړ او خپار
دغې فرانسوي مجلې  ځوانانو دې دريوو مسلمانوم کال ک6311

رأیې  کارټونستان ووژل، نو ټول غرب د هغو دريوو مسمانو ځوانانو کار د
هغوئ په لټون پسې يې په يوه  په خالف عمل وګاڼه، او د اظهار د

د  پوليس راووېستل، او هغوئ يې شهيدان کړل، خو اتيازره ۸۰۰۰۰ورځ
خپلو کارټونستانو د کار د تمجيد او تأييد په مقصد يې د غربي نړۍ 

داسې يوه مظاهره يې په ټوله فرانسه کې راووېسته چې  رهبران ور وبلل او
فرانسې پدې هم  ورکې برخه اخيستې وه. د دوئ په وينا لس ميليونه خلکو
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رې نوموړې مجلې په راتلونکې ګڼه کې يې د د اکتفا ونه کړه، بلکه د
د اسالم د ستر پيغمبر صّلی اهلل وّسلم د سپکاوي  مليونه نسخو په شمېر

پداسې حال کې چې  ،په مقصد بيا نور کارټونونه چاپ او خپاره کړل
 نوموړې مجله به پخوا په عادي حاالتو کې يوازې شپږ زره نسخې چاپېده. 

 ګمراه كوونكې ، بلکې دیآزادۍ مخالف نه د اظهار د اسالم د رأیې د
بيان او آزادۍ لپاره وي  حق د اظهار مخالف دى. هغه رأيه چې د رأيې د

او اظهار  ،هغې پلوى كوي، بلکې هغه يو عبادت بولي اسالم نه يوازې د
كه څه هم چې هغه ديو ظالم حاكم په مخكې وي. په  ،ې خلك تشويقوييته 

رسول اهلل  دی روايت كړى بوسعيد الخدري أهغه حديث شريف كې چې 
  :فرمايلي دي 
 (. 1) (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عندسلطان جائر)

ظالم  عدل خبره دې د چې د هلوى جهاد څخه د بې له شکه دا له) ترجمه:
 پادشاه په مخكې وكړاى شي(. 

هغه په اسالم كې له غوره  ، نووينا له امله ووژل شي حق د او كه څوك د
خير فرمايلي دي: ) هلل شهيدانو څخه شمېرل كېږي، لكه چې رسول 

نهاه في ذات  رجل قام إلى رجل فأمره و و ،حمزل بن عبدالمطلب الشهداء
 ( 2)اهلل فقتله على ذلك

ترجمه: )په شهيدانو كې غوره شهيد حمزه بن عبدالمطلب او هغه سړى دى 
ې منع یڅخه  كۍ امر وكړي او له بدۍېلپاره يو بل چاته په ن  چې داهلل
 (. يكار ووژن ېبيا پد ېیهغه  كړي او

حق وينا او نصيحت  نو معلوه شوه چې په اسالم كې هرڅوك بل چاته د
 . (دين نصيحت دى)ځكه چې ي، ې كړیو چې كولى شي. او بايد
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ويلو او اظهار اجازه شته چې  هرڅه د خو په ډيموكراسۍ كې انسان ته د
 . (باطل)وي او كه  (حق)هغه 

په هغو هېوادونو كې چې غربي ډيموكراسي وركښې حاكمه  د مسلمانانو 
اظهارولو حق  اطل دبده په ښكاره ليدلى كېږي چې هلته خلك يوازې د 

يه اظهار كړي هغه له وژلو، تړلو، أحق ر څوك چې د لري او بس. او هر
 شړلو او ډول ډول تهديدونو سره مخ كېږي. 

 حق د كار اچول كېږي، خو دخپرولو لپاره ټول وسائل په  كفري نظرياتو د د
اخبار او نشريې ته اجازه نه  لپاره هېڅ راډيو، تلويزيون، مجلېاظهار 

بيا يې هم نو وركول كېږي. او كه چېرې يو نيم ځاى اجازه هم وركړل شي 
رو لخوا ټاكل كېږي چې ادولتي اد موضوعات ورته داو پاليسي، حدود 

 تر هغو هاخوا یې نشريات جرم ګڼل كېږي. 
۹

كېږي  ډيموكراسۍ زړه بلل ډيموكراسۍ تر ټولو مهمه آزادي چې د د
 شخصي آزدي ده چې اخالقى آزادي هم بلل كېږي. 

خپل شخص )ذات( په اړه مكمله  ده چې انسان د شخصي آزدۍ معنى دا د
ې كولى ی هله كوم قيد او شرط ېڅه ورباندې كوي ب آزادي لري چې هر

ه، رسم او رواج، اداب او اخالقي قوانين بايد له ژوند ټولنې عرفون شي. د
اخستلو په الره كې مانع ونه ګرځي. او فرد بايد پدې كار  خوند د څخه د
 څخه آزاد وي. او محاسبې هر چا له تسلط  كې د

خلكو په  طغيان او د كليسا د دغه ډول آزادۍ مطالبه هم په غرب كې د د
ت عكس العمل وو. لكه شديد مراقب اجتماعي او اخالقي ژوند باندې د

او عبادت په مجال كې دكليسا تسلط  دين، عقيدې د اروپايانو څنګه چې
 كليسااخالقي څار او رقابت هم له منځه يووړ.  ې دیورختم كړ، همدا ډول 

ې یسيكولريزم نظريه  د،او څخه جال كړ (دولت)له  (دين)فرانسې انقالب  د
لتون ېترمنځ هم ب (اخالقو) او د (دين) ې دیهغې وروسته  ايجاد كړه. او تر

دين صالحيت  باندې حكم كول د والي او بدوالي اخالقو په ښه راوست. د
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شخصي ذوق او سليقې كار وګڼل شو. پدې معنى چې هر هغه  نه، بلکې د
 او څوك بايد پرې د څه چې فرد ته ښه ښكاري هماغه ښه اخالق دي

دو له ېمنل ك زادۍ د فلسفې داعتراض حق ونه لري. د همدغې شخصي آ
نارينه له  سحاق، )ښځينه همجنس بازي( د، امله په غرب كې زنا، لواطت

اخالقو خالف كارونه نه  ښځې له بلې ښځې سره واده كول د بل نارينه او د
دغربي هېوادونو قوانين ورته اجازه وركوي. دغه ټول او  ،ګڼل كېږي
پورې جرم نه ګڼل كېږي چې  ډيموكراسۍ په فرهنګ كې تر هغه كارونه د

څو په اجباري شكل نه وي تر سره شوي. او كه په اجباري شكل ترسره  تر
بلکې ، ي چې دغه كارونه حرام ديګڼل کېږشي نو بيا هم لدې امله جرم نه 

 لدې امله جرم ګڼل كېږي چې په اجباري شكل تر سره شوي دي. 
موكراسۍ كې )امر شخصي آزادۍ غربي معيارونو ته په پام سره په ډي د

عن المنكر( هېڅ ځاى نه لري. او په همدې بنا چې په هر  يبالمعروف او نه
عن  يامربالمعروف او نه) هلته د ديموكراسي عملي كېږيچې دولت كې 

خپله په اتوماتيك شكل له منځه ځي. هلته به يا  حق په (المنكر
رت نشي دواړه په هېڅ صو، يا به امربالمعروف وي ، اوډيموكراسي وي

په عباداتو  اكثره (نهي عن المنكر امربالمعروف او)دالى. ځكه چې ېجمع ك
په ډيموكراسۍ كې دغه دواړه شخصى او  ،او اخالقياتو پورې اړه لري

 مداخلې حق نه لري.  امور دي چې بل څوك وركښې د
انګريز فيلسوف  شخصي آزادۍ او اخالقو فلسفه د ديموكراسۍكې د په

خير معنى  نظرياتو والړه ده چې وايي: د رم( پ۱۶۷۹ – ۱۵۸۸هوبز )
هغه څه  په هر ېشر معنى نفرت )كركه( ده. يعن داو  ،شهوت )خوند( دى

خير كار دى. او په هر هغه څه  كې چې شهوت )خوند( موجود وي هغه د
 شر د خير او د كې چې نفرت )كركه( موجوده وي هغه د شر كار دى. د

كار دى.  ېزيشخصي ذوق او غر كار نه بلکې د (دين) ن دیمعيارونو تعي
له نه يوازې دا چې په اسالم كې ځاى نه لري بلکې  يدغه ډول شخصي آزاد
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 همدې بنا رنورو اديانو اوسليم فطرت سره هم مخالفت لري. نو پ
 لرلو له امله هم صريح كفر ګڼل كېږي.  دغه ډول آزدۍ د ډيموكراسي د

 

۴

ې چې یپه ډيموكراسۍ كې هر انسان ته حق وركړ شوي چې په هر ځاى كې 
همدې اساس غربي ډيموكراسي دا نه مني چې  رزړه وي هلته واوسږي. پ

حرم په  يا دې كفار داو  ،ويستل شي كفار دې له )جزيرل العرب( څخه و
 د كې عربو په جزيره پداسې حال كې چې د، ښودل كېږيېنه پر ساحه كې
رسول ، ښودلو صريح حكم په حديث شريف كې راغلى دىېنه پر كفارو د

رواية: اليهود و النصارى من  يف خرجوا المشركين وأ)):فرمايي اهلل 
 . (1) ((...جزيرل العرب

عربو له جزيرې وباسئ( په بل روايت كې دي:)يهود او  )مشركان دترجمه:
 . نصارى له جزيرل العرب څخه وباسئ(

بن الخطاب رضى اهلل عنه په خپل خالفت كې ټول له همدې امله عمر 
وخت  نېستل. خو كه په اوسېو يهودان او نصارى له جزيرل العرب څخه و

 يهودو، نصاراؤ او يا نورو كفارو د څوك له جزيرل العرب څخه دچې كې 
 ډيموكراسۍ د كوي هغوئ د ستلوهڅهېو د ېی يا ،كويغوښتنه تلو سېو

 . ې برابرېږيید وژلو جواز او مخالفت په جرم محكومېږي 
 ــ ۵

دا چې غربي ډيموكراسي د كپيټاليزم )پانګه وال اقتصاد( د خوندي ساتلو 
لپاره رامنځته شوې ده، نو له همدې امله وركې فرد ته له هرې الرې د مال 

 د ګټلو او په هر څه كې د مصرفولو مطلقه آزادي وركړل شوې ده.
 مصرفولو كې ډيموكراسي هېڅ ديني او اخالقي عامل تهمال په ګټلو او  د
يكو هېوادونو كې توركوي. همدا دليل دى چې په ډيموكرا دخالت حق نه د
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نورو هېوادونو  او ان د مزدورانو د زبيښاك پانګه وال د سود، احتكار، د
 جنګونو د د، لوټولو کولو، غال طبيعي زيرمو د هغوئ د داو  د نیولو

خپله  له الرې خرڅولو او حربي فابريكو دچلولو وسلو د د وا رامنځته كولو
ې په عيش او عشرت، قمار، فحشاء او بدخرڅيو كې یبيا ،او رويېپانګه ډ

 مصرفوي. 
الرو او وسايلو  روا ګټلو لپاره د د لما خو په اسالم كې لكه څنګه چې د
وضع شوي  مصرفولو لپاره هم قيود ې دیانتخاب ضروري دى، همدارنګه 

 دي. 
پانګه  داسې متوازن اقتصادي نظام لرونكې دى چې نه لكه د هيو اسالم د

نه لكه او  ،وال نظام سرمايه د څو محدودو خلكو په منځ كې ساتي
 چې افراد له شخصي ملكيت څخه محروموي. بلکې اسالم دی كمونيزم
كې  يهبډايو خلكو په سرما هم د،او لرلو حق وركوي سرمايې د هم د فرد ته

 ستمنو او غريبو خلكو حق تثبيتوي. ېن د
 
۶ 
اختيارولو  د ېشېكولو او پ هر ډول كار د د ته ډيموكراسۍكې انسان په

 حالل او روا كار د يوازې د خلک. خو په اسالم كې یمطلق حق حاصل د
لري. او كه چېرې داسې يو كار اختيار كړي چې له مسلمانۍ سره  كولو حق
په  نو ولري لكه شرابخانه خالصول يا د زنا اډه او داسې نور جوړولتضاد 

دغه ډول كار اجازه نه وركوي. خو په  ته د خلکوهغه صورت كې اسالم 
 دا هر څه كوالى شي.  خلکډيموكراسۍ كې 

۷
ق حق حاصل دى. خو ته د هر فن او علم د زده كړې مطل خلکوپه ډيموكراسۍ كې 

 داسې علومو او فنونو د زده كولو حق نه وركول كېږي ته د خلکوپه اسالم كې 
 ۍمداري ګر، كوډو )جادو، شعبده بازۍ د :لكه، چې هغه له اسالم سره ټكر لري

 ې كوي. یبولي او مخنيوى  او داسې نور علمونه. اسالم د جادو زده كړه كفر
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 پارلمان په ډيموكراسۍ كې د خلكو د منتخبو استازو هغه اداره ده چې د
مطلق حق لري. ( تحليل تحريم) تشريع جوړولو يا د قوانينو د خلكولپاره د

 )پارلمنټ(كلمه داسې تشريح كوي:  اكسفورډ قاموس د د
Parliament: a group of people that makes the lows of a 

Country. 

 . (يوه هېواد لپاره قوانين جوړوي خلكو هغه ډله ده چې د دپارلمنټ )
خلكو اكثريت د )اله( مرتبه  كې وليدل شول چې په ډيموكراسۍ كې دمخ
، ې(نه)او  (امر)سيادت )اعلى حاكميت( حق چې د  ځكه چې د، لري
لكه څنګه  اواړه لري.  ېمطلق حق دى په اكثريت پور (تحريم)او  (تحليل)

دلى همدا ډول په ډيموكراسۍ ېفيصله نشي رد ك اهلل چې په دين كې د 
 دلى. ېنشي رد كهم اكثريت فيصله  كې د

 مرتبه لري، نو پارلمان چې د )إله(دا چې اكثريت په ډيموكراسۍ كې د 
پيغمبرۍ )استازيتوب( مرتبه لري. پدې معنى چې  اكثريت استازى دى د

هغوئ  داو  ايجادويخوښې مطابق قوانين  لينو دخپلو موّك استازى به د
 مينوى. أمصالح به ت

 پر بنسټ والړه ده د سيكولريزم )الدينيت( ډيموكراسۍ چې اصاًل د
 رمداخلې حق نه وركوي. نو پ ته د (دين)حكومت او نظام په چارو كې 

دلو لپاره ېهمدې اساس ټول هغه قراردادونه او مسودې چې د قانون ك
ديني بنسټونو  ردې كېږي بايدپوړان په مقصدبحث او غور  پارلمان ته د
 والړې نه وي. 

تطبيق  د ډيموكراسۍ له الرې طرحې، نظريات او مسودې تر هغه وخته د
نه وي تر السه  یثیت)قانونيت( ح ې د پارلمان لخوا دیوړ نه دي چې تر څو 

 ويل كېږي چې د )قانون( كړى. ځكه چې په پارلمان كې هغې مصوبې ته
، ې توشيح كړيیجمهور رئيس او  صويب كړيې تیپارلمان دواړه جرګې 

لکه چې د امريکايی اشغال د وخت د اساسي قانون په څلور نويمه ماده 
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 ملي د چې ده مصوبه هغه قانونکې چې داسې تصريح ورباندې شوې ده:))
 خوا له رئيس جمهور د او ويبــــتص واــــخ هــــل وــــجرگ ودوا د ورىـش

 رگنده ول  لـب كې قانون اساسي دې په چې دا مگر ،وي وېـش توشيح
 ې چې دا مراحل نه وي طي كړي تر هغه پورې دیاو ترڅو  .( 1). وي(( شوې

 تطبيق وړ نه ګڼل كېږي. 
پارلمان انتخاباتو له الرې ځان  په ډيموكراسۍ كې د هر فكر او نظر خلك د

هغوئ  درسولى شي. كفر الحاد، يا كوم بل عقيدوي انحراف پارلمان ته ته 
 پارلمان ته ورسېږي هغوئ هلته دچې  هر څوك او رسيدو مانع نه ګرځي. د

، او خپلې خوښې او نظريې مطابق قانوني طرحې پارلمان ته وړاندې كوي
بيان له امله تر عدلي  خپلو هر ډول افكارو او نظرياتو د د بیا هغوئ

ه خالف دين پ هغه نظريات د تعقيب الندي هم نشي راتالى، كه څه هم چې
حكومت د  د جوړ شويالس د امريکايانو په همدغه صالحيت چې  وي

 دى:  یماده كې داسي بيان شومه  ۱۰۱اساسي قانون په کال د  ـه۱۳۸۱
 يې يا نظريې له امله چې د وظيفې دأهغې ر ملي شورى هېڅ غړى د د

2اجرا په وخت كې یې څرګندوي تر عدلي تعقيب الندې نه نيول كېږي

  طاغوت په اسالمي شريعت كې هر هغه څه ته ويل كېږي چې پرته له اهلل
 ې عبادت كېږي. ی

چا  يو عبادت يوازې لمانځه، روژې، زكات، حج او دعا ته نه ويل كېږي، بلکې د
څوک او یا  پدې معنی چې که یوتحليل، تحريم او تشريع منلو ته هم ويل كېږي.  د

چا لپاره داسې قانونګداري وکړي چې حالل ورته پکښې حرام او  یو کوم جهت د
جهت همدغه قانون یا  دې فرد یا حرام ورته پکښې حالل کړي او خلک هم د

دې جهت عبادت کول  دې فرد او یا د دې خلکو له لوري د دا د قوانین ومني نو

                                                           
 کال د اساسي قانون څلور نوي يمه ماده.  ۱۳۸۱د- 1 
 ماده. يوسل او يوومهکال د اساسي قانون  ۱۳۸۱د- 2
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ي، امام بيهقي او حديث شريف دي چې امام ترمذدا الندې  ېیدليل ږي. ېګڼل ک
 :څخه روايت كړى دى نورو محدثينو په خپلو سننو كې له عدي بن حاتم 

ع سمع النبی
 
 ِمْن یقًأ هذه اآلیة: ) )عن عدی بن ماتم: أن

ا
ْرَبابا

َ
ُهْم أ
َ
َبان
ْ
ْم َوُره

ُ
َباَره

ْ
م
َ
وا أ
ُ
ذ
َ
خ
َ 
ات

وِن 
ُ
ا  اهلل د

م َ
َ
 ع
ُ
ع
َ
ان
َ
َو ُسْبح

ُ
 ه
َ 
ِإال
َ
ه
َ
 ال ِإل

ا
 َواِمدا

ا
ها
َ
وا ِإل

ُ
ُبد
ْ
 لَِیع

َ 
وا ِإال ًُ ِم

ُ
َم َوَما أ

َ
ی ًْ َمِسیَح اْبَن َم

ْ
َوال

ون
ُ
ک ًِ

ْ
فهحًمونع،  فقلَ: إنا لسنا نعبدهم. قال: )ألیس یحًمون ما أمل[، ۱۳الهوبة: (]ُیش

دتهم(. رواه أممد والهًمذی فهحلونع؟ فقلَ بلی، قال: )فهلک عبا اهلل ویحلون ما مًم

 (. ومسنع

 ،مشهور سخاوتمند حاتم طائې زوى ؤ قبيلې د عدي بن حاتم د بنوطى د
 یكړژوند تېر ې له اهل كتابو سره یپه شام كې او هغه مسيحيت منلى ؤ 

 خپلې خور په دعوت اسالم ته تشويق شو او پداسې حال كې د دهغه . وو
ې په غاړه ؤ. هغه یسرو زرو صليب  مجلس ته راغى چې د رسول اهلل 

مجلس ته راغلم چې هغه مبارك  رسول اهلل  زه په داسې حال كې د وايي:
  : د قرآن كرېم دا آيت لوست

 چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ

 ١٣التوبة: 
پرته خدايان  )يهودو او نصارا ؤ خپل علماء او پيران له اهلل  ترجمه:

 نيولى ؤ(. 
. رسول اوهې عبادت نه كیخو موږ ته وويل:  رسول اهلل : ما ي واي عدي
يې  وي نه؟چې تاسېحرامد اهلل حالل درباندې هغوئ آیا  و فرمايل: اهلل 

وي نه؟ چې تاسې يې هم ورسره ته حاللهم ورسره حراموئ، او د اهلل حرام در
همدغه كار دهغوئ یې فرمایل: حاللوئ، ماورته وویل: هو ولې نه؟ و

 . ديعبادت كول 
او حرام د تشريعي قوې )پارلمان( لخوا حالل  ه ډيموكراسۍ كېدا چې پ
د پارلمان غړوته د قوانينو د وضع كولو مطلق حق وركړشوى ،او تعينېږي

عين( هم ويل كېږي. پداسې حال كې دى، نو په همدې اساس دوئ ته )مشّر
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په دغه او  ،خصوصيت دى چې د حالل او حرام تعينول يوازې د اهلل
تشريع په خصوصيت كې  د اهلل  چا ورګډول د ل هرب خصوصيت كې د

ے ھےچتعالى فرمايې: اهلل  ،له هغه سره شرك ګڼل كېږي

 ٢٥الشورى:  چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ

  شريكان لري چې هغه دين یې ورته جوړ كړى چې اهلل ې)آيا داسترجمه:
  .(؟یې اجازه نه ده كړې

په اړه د حكم وضع كول هم  (اخالقي امورو)او  (دين) په ډيموكراسۍ كې د
پارلمان اكثريت غړي  مثال په ډول كه په غرب كې د پارلمان كار دى. د د

يد كړى چې )همجنس بازي( رواه ده، نو بيا هغه يو )روا( او قانوني یأدا ت
 حقوق یې تثبيتېږي. اواو هغه لپاره قوانين جوړېږي  د او عمل ګڼل كېږي

 په موافقه وشي نو هېڅ جرم نه ګڼل كېږي.  دواړو لوريو يا دا چې كه زنا د
شریعت كار دى، خو دا په  تعيین د (سزا) او د (جرم) په اسالم كې د 

 نه د شريعت.  ډيموكراسۍ كې د پارلمان حق دي،
په ډيموكراسۍ كې به د اختالف په صورت كې منازعه د فيصلې لپاره 

ينو ته وروړل شريعت ته نه بلکې اساسي قانون او نورو هغو وضعي قوان
كېږي چې د ډيموكراسۍ له اصولو سره سم وضع شوي دي. پداسې حال 

 ،له قانون او شريعته پرته بل هر قانون اهلل  كې چې په اسالم كې د
مسلمانانو ته  د فيصلې مرجع ته )طاغوت( ويل شوي دي. اواو شريعت 

و هغو خلك دهمدارنګه هغو كافر شي )ویې نه مني(. او  رامرشوى چې پ
 درواغو ايمان بلل شوي چې په خوله وايې مؤمن يم، خو فيصله د ايمان د

 قانون كوي.  ربل چا پ قانون نه، بلکې د رپ اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چفرمايي:  اهلل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ٥٥ -٥٦النساء:  چچ ڇ ڇ 

هغه  ر)آيا ته نه ګورې )اى محمده( هغه خلك چې ګومان كوي چې پ ترجمه:
هغه چې نازل  رهم پاو  ،كتاب یې ايمان راوړى چې نازل شوى دى تاته

فيصلې لپاره وړاندې شي طاغوت ته،  مخه، غواړي د شوى ؤ تر تا د
طاغوت كافر شي. )ویې نه  رپداسې حال كې چې دوئ ته امر شوى چې پ

هغوئ ډېر زيات ګمراهان كړي. او چې كله هغوئ ته  مني( شيطان غواړي
فيصلې لپاره( نو  نازل كړي كالم او رسول ته راشي )د اهلل  وويل شي د

 (. يته وينې چې منافقان له تا څخه مخونه اړو
قانون نه كوي  رپ  هغو خلكو په هكله چې فيصله د اهلل همدارنګه اهلل د
 داسې فرمايې: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ چ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ٧٥ -٧٤النور: چہ ہ ہ 

ايمان راوړى. او  او رسول )او منافقان وايي چې مونږ په اهلل ترجمه:
دوئ مؤمنان  ،طاعت مو كړى دى. خو بيا ځينې خلك لدې وينا مخ اړوي

بلل شي ر وپه لور و رسول  هغه د او د اهلل  نه دي. او كله چې هغوئ د
 ې ناببره ډډه كوي(. يهغوئ ترمنځ فيصله وكړي، نو ځينى  د چې رسول 

دوئ  او د ،اسالم كوم حكم له ډيموكراسۍ سره مطابق وي خوكه چېرې د
اسالم حكم هم  بيا هغه د دوئ مقاصد ورڅخه په يو ډول ترسره كېږي، نو
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 بلکې د واجب العمل حكم دى، اهلل  دې لپاره نه چې هغه د مني. خو د
 ډيموكراسۍ مطابق دى.  دې لپاره چې هغه د

دې وينا مصداق دي چې  د كې ډيموكراتان كټ مټ د اهلل  پدې كار

 ٧٤النور: چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چفرمايې: 

 خوا وي نو بيا ښه غاړه ايښودونكي د رهغوئ پ )كه چېرې حق د ترجمه:
 (. يپيغمبر په لور را روان و

يك ټولو هغو حكومتونو كې چې ځان ډيموكرااسالمي نړۍ په ټاوسنۍ د 
هغه اساسي قانون مطابق  شريعت په خالف د اهلل د دورکې بولي فيصلې 

 ډيموكراسۍ له اصولو سره سم جوړ شوى وي.  ي چې دېږك
 کریم( قرآن)حرمت او قداست تر  (اساسي قانون)په دغو حكومتونو كې د 

يد كې أیكومې فيصلې په ت پورته وي. كه چېرې د و شریفو(ديثاح)ااو 
شريعت داليل راوړل شي، خو د او  شريف ، حديثکريم قرآن هرڅومره د

پارلمان  او د ،منلو وړ نه ګڼل كېږي اساسي قانون مطابق نه وي نو د چې د
 اساسي قانون د وكيالن هم هېڅكله داسې قوانين نشي تصويبولى چې د

 )طاغوته( اداره ده.  له همدې امله پارلمان يوه موادو مخالف وي. نو
د او  يېږك ورکې ډيموكراسۍ عمل ركه په كوم اسالمي هېواد كې چې پ
 اسالم لپاره كار كول غواړي هم وغواړي پارلمان كوم غړى يا جهت چې د

د شريعت كوم حكم يا احكام د پارلمان له الرې د قانون په حيث عملي  چې
ې أيبحث او ر ان ته دمسودې په شكل پارلم د وړانديزخپل  كړي نو بايد

ېږي. او د ک يدېږي، او يا به ردأي، چې يا به تياخيستنې لپاره وړاندې كړ
 يوې ټاكلې مودې لپاره د وړانديزدلو په صورت كې به بيا دغه ېرد ك

 نه وړاندې كېږي. هم دوهم ځل د بحث لپاره 
يا )نه موافقې(  )موافقې( حكم بشر ته د اهلل  په پورتني صورت كې د

لپاره وړاندې كېږي چې )وړاندې كوونكى( او )ردوونكى( یې دواړه له دين 
اهلل  . ځكه چې وړاندې كوونكي دلته بل څوك داو کافر کېږي څخه وځي
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 اهلل  حق وركوي چې ددا بل چاته ،او تعالى پر حكم )حَكَْم( ګرځوي
 ده د: فرمایي فيصله )رد( او يا )تأیيد( كړي، پداسې حال كې چې اهلل 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ۈئچفيصله هېڅوك نشي وروسته كولى:

 ٧٥الرعد:چی ی ی ی 

فيصله كوي )په هر څه چې اراده وفرمايي( نشته هېڅوك  )او اهلل ترجمه:
 او هغه ډېر زر حساب كوونكى دى(.  ،هغه د فيصلې وروسته كوونكى د

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ:فرمايي همدارنګه اهلل 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ٦٥األحزاب: چٹ ٹ ڤ 

)او نه ده روا هېڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته چې فيصله وكړي  ترجمه
یې په يو كار كې چې وي دې دوئ ته اختيار په خپل  او رسول  اهلل 

په  ،رسول  هغه د او د اهلل  كار كې. او هر څوك چې نافرماني كوي د
 يقين سره هغه ګمراه شو په ګمراهۍ ښكاره(. 

د حكم رد كوونكى د )رد( له   په دغه ډول پارلماني جريان كې د اهلل
وړاندې كوونكې یې له دې امله له دين څخه ووځي  ، اوامله كافر كېږي

 فيصلې په حق قائل دي.  ېبل پر فيصلې د پاسه د چې بل چا ته د اهلل
له هغه عمل څخه هم  بن الخطاب  عمر د په دي هكله همدغه فهم

رسول او سره یې منازعه وه  يڅرګندېږي چې د يوه منافق چې له يوه يهود
هغې فيصلې  رخو منافق پ ،يهودي په حق كې فيصله وكړه د اهلل 

ته يووړه. كله چې عمر  فيصله یې عمر  د رسول اهلل  ،اوقناعت ونه كړ
 په دې منازعه كې رسول اهلل  پوه شو چې او  ،يو ځل فيصله كړې ده

نو ځكه یې  ،عمر فيصله غواړي پر فيصلې د پاسه د رسول اهلل  منافق د
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نه يوازې دا چې  كړ. رسول اهلل  ېمرتد و باله او سر یې ترې پرسړی هغه 
 مالمت نه كړ، بلکې هغه ته یې د )فاروق( لقب هم وركړ. پدې كار عمر 

عملي  د حكم ه چې د لمانځه، روژې، زكات او حجم كې لكه څنګپه اسال
 سًا یې دأفيصلې لپاره نه وړاندې كېږي او ر اكثريت د دکولو په مقصد 

له کفارو سره د  تطبيق امر شوى، همدا ډول حدود، حجاب، قصاص،
اكثريت رأيې او  تطبيق لپاره د نور احكام هم د حراموالى او دوستۍ

 وړاندې كېږي. خو په ډيموكراسۍ كې دغه كار دفيصلې ته نه 
 نه منلو دى. ډيموكراسۍ د اصولو خالف او د

دغې مقالې په پاى كې دې نتيجې ته رسېږو  ډيموكراسۍ په هكله د د 
چې ډيموكراسۍ يو غير اسالمي، كفري شيطاني دين دى چې د انساني 

له اهلل  ې احتوا كړې دي. ډيموكراسۍ په حقيقت كېیژوند ټولې خواوې 
 حق سلبول او جوړنې د هر ډول نظام او قانون د بشريت لپاره د څخه د– 

 دي. و تصوربې واكه كولد  اهلل تعالی د –نعوذ باهلل 
رامنځته  الحاد د او د انحراف مسيحيت د ډيموكراسي په غرب كې د 
دو په نتيجه كې منځته راغلې چې هر څه وركښې له هر ديني قيد او ېك

 انسانانو په خپله خوښه تر سره كېږي. داو بند څخه آزاد 
منل او نه منل دواړه يو ډول ارزښت لري.  په ډيموكراسۍ كې د اهلل  

 قانون او شريعت منل د ې بيا هم دیمنلو په صورت كې  ځكه چې د
 ف كار دى. د اصولو خال ۍډيموكراس

ددې مقالې په پای کې ډيموکراسي په لنډ ډول په الندې کرښو کې داسې 
 خالصه کوو:

افكارو او نظرياتو پر بنسټ  ملحدو فيلسوفانو د غرب د ډيموكراسۍ د
لکه څنګه چې  له اسالم سره هېڅ ډول مشابهت او رابطه نه لري. ،والړه ده

هندو  يهودي کېدل اود اسالم د دين کمونست کېدل،مسيحي کېدل، 
اسالم ديموکرات کېدل هم ناممکن دي.  کېدل نا ممکن دي، همداسې د

ثر أي سيكولر )بى دينه( عناصر او له هغوئ څخه يو څو متوخو غرب پل
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 دلي مسلمانان كوښښ كوي چې عامو مسلمانانو ته په درواغو دېغول
و لدې اسالم او ډيموكراسۍ تر منځ روابط او مشابهتونه وتراشي، ترڅ

او جهاد څخه  ېكفري دين په خالف له مبارز ډيموكراسۍ د الرې هغوئ د
 راوګرځوي. 

دائمي  غربي استعمار او تسلط د ډيموكراسي په اسالمي نړۍ باندې د
او  غرب یې د زور، زر، تزوير، زندان ساتلو يو خطرناك تضمين دی چې

ه الرې خپلو غالمو حكومتونو ل مرګونو په مټ په اسالمي نړۍ كې د
خپرلو او تنفيذ په الره كې په زرګونو  هغې د د ، اوخوندي او تلپاتى ساتي

مخالفت  د ، اومليارده ډالره، په لكونو پوځيان او پوځي وسايل مصرفوي
له منځه وړلو لپاره یې په لكونو مسلمانان په اسالمي هېوادونو كې  د

وړي چې  رې له منځهېاسالمي حركتونه او نهضتونه لدې و ، اووژني
ډيموكراسۍ له كرغيړن حقيقت څخه خبر  مظلوم او ځپل شوي مسلمانان د

 نه كړي. 
پدې هېواد كې  دی، او غرب تر يرغل الندې راغلى اوس چې افغانستان د

یې مرګونې جګړه پدې خاطر روانه كړې چې ډيموكراسي وركښې نافذه 
فكري،  خپل دغه دښمن په كړي، نو په كار ده چې افغان مسلمان ملت د

دښمن هويت ورته له هرې زاويې  د ، اوعقائدي او اخالقي ماهيت پوه شي
 معلوم شي.

 البته ځينې په زړه خيرنو خلکو په ځينې موارو کې د اسالم او 
ډيموکراسۍ تر منځ يو څه مشابهونه تراشلي، او هم يې په ديموکراتيکو 

، او يو څه نظامونو کې د کار کولو د جواز لپاره ځينې دالئل ذکر کړي
هم را والړې کړي دي چې موږ په خپل بل کتاب )فکري پوهنه(  شبهې یې

کې د شرعي او عقلي دالئلو په رڼا کې په تفصيل سره خبره ورباندې کړې 
 ده. د زيات تفصيل غوښتونکي دې هغه کتاب ته رجوع وکړي.
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وادونو کې روانې جګړې ېاسالمي نړۍ په ه ځ شک نشته چې دېهپدې کې 

 په دغو جګړو کې یوې خواته مسلمانان دي چې د .دي ېصلیبي جګړ
په دفاعي خپلې بقا او د اسالمي نظام د حاکمیت لپاره په خپل کور کې 

 يهغوئ شرق بیان او یا ديصل ي، او بلې خواته غربجهاد مصروف دي
 ږي. ېجنګ خالفخپلو ملتونو په  په ګټه د ملګري دي چې د صلیبیانو

هغو جګړو دوام  دا د ېخبره نه ده، بلک ۍکومه اوسن ېصلیبي جګړ غهد
شرانو د اروپا د کلیسا م غرب د دی چې څه باندې زر کاله مخکې د

پیل کړې په خالف صلیب تر بیر  الندې د اسالم  د توسطبادشاهانو په 
جنګي بدمعاشانو ورکې برخه وې، او په لکونو صلیبي عسکرو او 

 اخیستې وه.
صلیبي جګړو تر منځ کوم مشابهتونه او مشترک  يوناو نن يودا چې د پرون 

د جهاد او مبارزې په مسیر  څنګه موږ او ؟علتونه او عوامل موجود دي
دو استفاده وکړو، پدې مضمون کې د پرونیو او ېد تاریخ له تکرار کې

هتونو په څو مهمو مشاب املو او نتائجو دنننیو صلیبي جګړو د اسبابو، عو
 م:وړاندې کووڅو ټکي په خدمت کې ولس هکله د خپل 

۵ : 
ضد پداسې حال کې پیل شوې وې چې  رپرونۍ صلیبي جګړې د اسالم پ

اسالمي امت د اسالمي نړۍ په داخل کې له څلورو خطرناکو مشکالتو سره 
ه چې د مسلمانانو ې ودې زمینه برابره کړ مخ ؤ. دغو مشکالتو دښمن ته د

ضد داسې لویه جګړه اعالن کړي چې د اروپا ټول ملتونه ورکې شریک رپ
 وي. 

 وو:  هغه څلور مشکالت په الندې ډول
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۵–

د مسلمانانو په  کې ړۍ کې صلیبیانو پداسې حالېپه شپږمه هجري پ
جګړې ته مال وتړله چې اسالمي خالفت او د مسلمانانو ځواکمن خالف 

آسیا د او  شل شوی ؤ. مسلمانه افریقاېدولت په څو کمزورو دولتونو و
شیعه ګانو الندې  او نورو عبیدي(لي)يځینې عربي او فارسي سیمې اسماع

 ۍمسلمانانو په اړه د دښمن و(اهل سنت)ې د يکړې وې، چې له یوې خوا 
جهاد باور  ه خالف پرپ د کفارو ېياو له بل لوري  هدرلوداو روحيه  موقف

 .نه درلود
لو ېالبېب رجزیرل العرب، عراق، او شام د سلجوقي دولت له زوال وروسته پ 

 .شل شوي ووېوړو وړو کمزورو امارتونو و
روابط هم په سیاسي او پوځي لحاظ له  آسیا او خراسان ۍمنځن ،هند د 

 . ووعربي او نورو اسالمي سیمو سره کمزوري 
ل ېالبېهڅه کوله چې د اروپا ب (کلیسا)په دغه ډول حاالتو کې د اروپا 

 دوئ ټول دکليسا هغه وخت ممکن ؤ چې  کار دولتونه سره یو کړي، او دا
هماغه ؤ چې د کلیسا  .وای يلیوه بهرني دښمن د مقابلي په صف کې درو

ضد د جنګ لپاره ر مشرانو اروپایان د اسالمي نړۍ د اشغال، او د اسالم پ
 .هڅولو

هڅولو حرکت تقریبًا نوي کاله  ه دخلکو دد جنګ لپار د کليسا له لوري
 ۱۰۰۱)پاپ دوهم سلفستر( لخوا په  اخیست، چې په لومړي ځل دووخت 

م کال کې پیل شو، او بیا وروسته ) پاپ خوریفوریوس( پوره شل کاله په 
وهڅول، تر څو چې په  په خورا احساساتي ډول مسلسل ډول اروپایان ورته

ضد پیل  رصلیبي حمله د مسلمانانو پ ۍکې اروپا خپله لومړکال م ۱۰۹۷
ې د اروپا مختلف دولتونه د اسالم په مقابل کې د ېکړه، او پدې ډول 

 صلیب تر بیر  الندې سره یو کړل. 
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یا څو ي اسالمي خالفت وقهم مسلمانان د یو  پدې زمانه کې اوس
( کمزورو ۵۷دولتونو پر ځای پر اوه پنځوس ) ي اسالميمحدودو قو
ې هم له خپل ځان څخه د غربي دولتونو ېچې یو  شوي دي شلېدولتونو و

تشريعي، عقيدوي،  ټول يې د په مقابل کې پر دفاع قادر نه دی، بلکه
هېوادونو په غالمۍ کې د نړۍ  يغرب دسياسي او فکري انحرافونو له امله 

دومره کمزوری يې د تقریبًا یو نیم ملیارد مسلمانانو موقف اخته دي، او 
 ېشل شوېو ېلوی ېغرب په یو ې دېکړي چې ټوله اسالمي نړۍ 

د دفاع  ټولو يې د کفارو په مقابل کېمستعمرې بدله کړې ده، او له 
او د دې کار نتيجه دا راوتلې چې هر مسلمان هېواد  .قدرت سلب کړی دی

 چلېږي. واد تر تأثير او قوماندې الندېکوم غربي هې په ځانګړي ډول د
۱– : 

ته  له هغو اسبابو څخه چې صلیبي اروپا یې د اسالمي نړۍ الندې کولو
د  یو هم په اسالمي نړۍ کې په فکري او عقیدوي لحاظ تشویق کړه

یوې خوا مسلمانان ه دغو ګمراه فرقو که ل .منحرفو او ګمراه فرقو شتون ؤ
ې ېل، او له صحیح اسالم څخه وربلخپلو بې الرو او باطلو نظریاتو ته 

مسلمانانو پر ضد د صلیبیانو مرسته هم  ې دېخوا  ېله بلنو منحرفول، 
 کوله. 

مثال په ډول په مصر او فریقا کې )عبیدي( یا )فاطمي( دولت له یوي خوا  د
منلو ته ې عقید باطلې د (تشیع يلاسماعی)خلک د زور او تزویر له الرې د 

خوا د فاطمي دولت مشر وزیر )شاور( صلیبیانو ته  ېله بلاو اړ کړي وو، 
پيغامونه لېږل او هغوئ ته یې ويل چې تاسو له بهر څخه د )صالح پټ 

حفاظت لپاره ورغلی ؤ  الدين ايوبي( پر لښکر چې له شام څخه د مصر د
دننه څخه د هغه پر خالف عسکري مصر له  حمله وکړئ، او مونږ به د

نړۍ له یو ستر مجاهد )صالح  ياقدام وکړو، او پدې کار سره به اسالم
 رحمه اهلل( څخه محرومه کړو. يالدین ایوب
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صالح الدین په ورتګ او  دل چې مصر ته دېرېدې وه شیعه عبیدیان ل 
او  ،لیه باطل مذهب له منځه والړ شيعيد اسما دلو بهېپاتې کپه هلته 

 يې صلیبیانو ته پر سنېروګرځي، نو ځکه واسالم ته اصلي رته ېخلک به ب
 ورکوله.  يحمسلمانانو ترج

په جزیرل العرب او فارس کې د )حشاشینو( په په هغه وخت کې  ډول همدا
خطرناک حرکت تسلط پیدا بل شیعه ګانو یو  )باطنيه( نامه د اسماعیلیه

پر ضد پراخ فعالیتونه  سني خالفتعباسي د  سماعيليه ووا ی وو.کړ
ز ئې جايمحرمات  ی وو،ې لغو اعالن کړي، اسالمي شریعت ي ووشروع کړ

، )حجر ي ووې له حج څخه منع کړي، د اسالمي نړۍ حاجیان ي ووګڼل
ې له ځانه سره د ياو تر شلو کلونو زیات  یې له کعبې څخه غال کړياسود( 

 وو.)احساء( په سیمه کې ساتلی 
 ېته ورته نورې فکري او مذهبي منحرفاعيليه وو په هغه وخت کې اسم
څخه دښمنانو له دغو باطلو او منحرفو ډلو ې وې چې ډلې هم رامنځ ته شو

 د مسلمانانو په ځپلو او له منځه وړلو کې استفاده وکړه. 
ریتیریا، يصومال، ا شام،افغانستان، عراق، رپ نن هم چې صلیبي لښکرو

 ېکړی یوه زیاته برخه اسالم ته منسوب او نورو هیوادونو خپل تسلط ټینګ
او تر يوه حده یې په سياسي ې له ځانه سره ملګرې کړې ېمنحرفې ډلې 

 دي.  قدرت کې شريکې کړې هم
نظریاتو  و(سیکولر)ډلو او فرقو پلویان ځینې د غربي اوسنيو  دغو د

ې سخته دښمني ده، که څه هم چې يخاوندان دي چې د اسالم له نظام سره 
 صلیبي، او ،، خو په حقیقت کې غربيييه ځانونو ته مسلمانان واپه خول
نظریات ورته تر اسالمي نظریاتو، احکامو او  تاو ډیموکرا برالېیا ل

 ارزښتونو ډیر ارزښتمن دي. 
او د اسالمي نظام  ې بیا د اسالم په نامه له جهاد، مجاهدینوياو ځینې نور 

دغو ډلو کې سنیانو ته  په .د قیام لپاره له کار کولو سره مخالفت کوي
په درواغو منسوبې ډلې هم شته، لکه ځینې تصوف او روحانیت ته 
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یا ځنې درباري تش په نامه سلفي او د  منسوبې بدعتې ډلې، او
ډیموکراتیک اسالم د پلویانو ډلې چې له جهاد او مجاهدینو څخه کرکه 

او الدینه احزابو سره د امریکا او نورو صلیبیانو تر  وي، خو له سیکولرلر
خو تر ټولو خطرناک  .ګډو حکومتونو جوړولو ته تیارې دي حمایې الندې د

موقف بیا د شیعه ډلو دی چې په ټوله اسالمي نړۍ کې دسني مجاهدینو 
 ضد د صلیبیانو علني مالتړ کوي.  رپ
چې په عراق کې یې  شیعه جهتونو په سر کې د ایران شیعه حکومت دی د
 مریکایانو مرسته وکړه، او الادلو لپاره د ېد رس شیعه ګانو قدرت ته د

ې هم کوي، او په خپل ټول توان هڅه کوي چې په عراق کې د ياوس 
لپاره جوړ شوی امریکایانو لخوا د شیعه ګانو او سیکولر عناصرو 

نو د مجاهدیباطني فرقې حکومت  نُصيري او په سوريه کې د حکومت
 .نګ نشي، او هلته یو قوي واقعي اسالمي حکومت قائم نشيړلخوا 

ضد د امریکا  رمجاهدینو پ د يپه عراق کې د تشیع مذهبي مشر سیستان 
ادارې د  يې د امریکایيعراق ټولو شیعه ګانو ته  تر څنګ ودرید، او د
 طاعت توصیه وکړه. 

ډول  او مسلسلمخیز یوه همدا ډول په افغانستان کې ټول شیعه احزاب پ
کې شامل شول چې امریکایانو د افغانستان لپاره جوړ ونوحکومت وپه هغ
د  ځینې خلک ووایي چې په افغانستان کې سنیان هم يداي شېک ل.کړ

، خرڅ ې الرېبادارې برخه دي، دا خبره صحیح ده چې یوه برخه  يامریکای
نور ټول دلي وي، خو ېهغوئ تر بیر  الندې در ه دبشوي او مرتد عناصر 

 .مجاهدینو مالتړ کوي سنیان د امریکا په مخالف صف کې والړ دي او د
کې نه کوم  مقاومتني په اوسه خالف صلیبیانو پ پداسې حال کې چې د

امریکا په ضد  شیعه تنظیم والړ دي، او نه هم په شیعه میشتو سیمو کې د
 ږي.ېحرکت او یا مخالفت لیدلی ک کوم جهادي

او په نړۍ کې د  مجاهدینو په هکله د ایرانسّني  په اسالمي نړۍ کې د 
غربیانو موقف یو ډول دی، او ټول په مشترک ډول په  شیعه ګانو اوټولو 
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څ صورت کې د اسالمي ېسره کار کوي چې مجاهدین باید په ه غږۍهم
 ت جوړولو ته پرې نښودل شي. دول

 هم شیعه ګان (اسماعیلیه) کېتسلط  يپر افغانستان د صلیبیانو په اوسن
ږی ېژندل کېپه نامه پ (کیانیانو)او  (آغاخانیانو)افغانستان کې د  په چې

د  پیروان (منصور نادري) د .ښه په ټینګه د صلیبیانو ترڅنګ ودریدل
مؤسسې له اقتصادې امکاناتو څخه په استفادی د  نړيوالېآغاخان د 

سیوري الندې د افغانستان پر او  حمایېدولتونو تر  امریکا او اروپایي
، او تعلیم مسلط شول، ۍډیا، بانکدارېملکه  درې مهمو او حیاتي برخو

ې ټول افغانستان مستقیمًا د يپه لرلو  ونود تلویزیون او )لمر( )طلوع( داو 
 .ستوالندې راو أثيرغربي فرهنګ تر ت

لې صلیبیان فکر کوي چې د دوئ تر وتلو وروسته د افغاني شیعه ګانو ډ 
خلیلي، محقق، محسني،  چې اسماعیلیه او امامیه شیعه ګان ټول ورکې د

صلیبیانو ښه خلف  شاملې دې د ۍپه مشر شيعه رهبرانونادري، او نورو
ې هغوئ ته د هر ډول پرمختګ زمینې او يدلی شي، له همدې امله ېثابت

په  ۍغربي ډیموکراس ې ديپه کلونو کې اشغال  د وسائل برابر کړل، او
 .کړتمرين هم ور هحکومت کولو ښ قالب کې د

د  له مخېسیمي شیعه جهتونو د یو سنجول شوي پالن  امریکایانو او د
په او مرکز تبدیل کړ،  یشیعه ؤ په تر ټولو لو افغانستان د کابل ښار د

او اقتصادي مراکز او  وي، سیاسي، فرهنګي، قوميفزرګونو تعلیمي، حر
 .ه شیعه میشتو سیمو کې جوړ کړلکابل پ ې ورته ديمؤسسات 

مرتد شویو مسیحیانو په نشراتو، ویب پاڼو،  يافغان له بلې خوا د 
ره برخه مرتد شوي ېږي چې ډېلیدل کهم  ې او تلویزوني خپرونو کېیراډیو

مسیحیان هم د افغانستان په هزاره توکم پورې اړه لري، که څه هم چې د 
 ږی. ېنورو قومو اړوند خلک هم ورکې لیدل ک

او سیمه کې د منحرفو  ، عراقموع کې ویالی شو چې په افغانستانپه مج
 یرغل لپاره یو ښه مشوق، او د صلیبیانو د فرقو او مذهبي ډلو شتون د
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او هر څومره چې دغه  .قیام لپاره یو قوي تضمین دی هغوئ د تسلط د
او اجتماعي لحاظ  ي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګيمنحرفې ډلې په سیاس

نور و چانس لدېږي، په هماغه اندازه دلته د صلیبیانو د پاتې کېویه کتق
 .ږيېزیاتهم 
او تقویې منابع وچ  ملګرتيامحلي  د ه ګټهاره چې د صلیبیانو پپدې ل د 

د صلیبیانو او نو  خلکو له مرستو څخه بې برخې شي، مې ديس او د ،شي
هغه که  چې دغو منحرفو فکري فرقو څنګ د قتال تر هغوئ د ملګرو د د

ې هراړخیزبايد د سیکولر احزاب او ټولنې دي، او که مذهبي فرقې دې هم 
 مقابلي پالن تر کار الندې ونیول شي. فکري، فرهنګي او اجتماعي 

۹–   : 
مسلمانو منځ د مشابهت یو بل ټکی په  د پرونیو او ننیو صلیبي جګړو تر

اهلیت ستونزه ده. د پخوانیو صلیبي  وادونو کې د سیاسي قیادت د ناېه
، پادشاهانو، ووکې اسالمي سیمې د داسې خلفاخدو مېپیل ک جګړو تر
ې ياهلیت سم والیت  دې چې د قیادت اوېداره کاوالیانو لخوا  او وزیرانو
، ځینې لې په موروثي شکل قدرت ته رسیدلي وېځینې د هغوئ  .نه درلود

او اخالقي لحاظ منحرف وو، او ځینې نورو ته د امت تر علیا  ې په فکريې
خوندې ساتلو  هغو د او د وو،ډیر مهم  مصالحو خپل شخصې مصالح

لپاره د خپلو مسلمانو وروڼو په مقابل کې له صلیبیانو سره ایتالف ته هم 
 هغه مخلص قائدین او مشران چې د قیادت استعداد یې تیار وو، او

له طرفه د دښمنانو له مقابلې مشغول کړل خپلو حريفانو درلود هغوئ د 
دې وضعیت نتیجه په هغه وخت کې دا راووتله چې دښمن په  د و.شوي و

دل چې ېځکه هغوئ پوه وادونو حملې وکړي،ېه رډاډه زړه د مسلمانانو پ
اسالمي نړۍ له داسې قیادت څخه بې برخې ده چې مسلمانان د صلیبیانو 

خو په  .جهاد لپاره تیار کړي، او په خپله دجګړو قیادت وکړي د خالف هپ
ښه عسکري او قیادي اهلیت  مقابل کې اروپا خپل تر ټولو پیاوړي او د

 ږل. ېکولو لپاره راول يد رهبر ېجګړ خاوندان د
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وادونه له همدغه ډول یو ېنن هم د سیاسي قیادت په ډګر کې اسالمي ه
سلمانان په سياسي لحاظ د خالفت له ، ممشابه وضعیت سره مخ دي

د اکثره اسالمي نړۍ  اسالمي واحد نظام څخه بې برخې دي، او د
او  او عیش پرستو پادشاهانو ډارنو دينونااهلو، بې  وادونو قیادت دېه

چې په موروثي ډول د قیادت سلسله په همدوئ کې  دیکې  په الس مشرانو
 سپین ، اقتصادي منابع، نفت او وادونو سره اوېد اسالمي ه او راروانه ده

مسلمان  او ،د همدوئ په انحصار کې دي او هر څه ګاز، لوی صنعتونه
 .فقر او لوږې په حالت کې ځانته تابع او محتاج ساتلي دي ې ديملتونه 
شریعت پر ځای غربي قوانین  د ډول د اهلل  يشاهانو په استبدادپاددغو 

اسالمي قوانینو او شریعت د تنفیذ خپلو ملتونو تحمیل کړي دي، او د  رپ
 ې نیولې ده. يمخه 

وادونو قیادت بیا د داسې بې دینه او سیکولرو حکامو په ېد ځینې نورو ه
لو طریقو ېالبېپه ب نووادوېه رد اسالمي نړۍ پ الس کې دی چې غرب

غرب  دغه ډول حکام په حقیقت کې په اسالمی نړۍ کې د .مسلط کړي دي
څ ېپه هر قیمت ورته تمامیږي ه او دا کار چې دي، يفیذوونکند پالنونو ت

یاتو الو جنېالبېاو اختالس د ب ، بډووود غالدوئ  .ې نه لرييپرواه 
څ ډول ېشریعت احکامو ته ه لحاظ دي په دین. دغه حکام مرتکبین دي

ې له هغه چا سره ده ياو تر ټولو سخته دښمني  ،پاپندی او التزام نه لري
ږي ېځکه چې دوئ پوه .د شریعت د تطبیق لپاره کار کوي چې د اهلل 

ډول اسالمي شریعت تطبیق شي نو دوئ به بیا حاکمان ي چې کله په ریښتن
نه وي، بلکه د ملي خیانتونو او لویو جنایاتو د ارتکاب له امله به محاسبه 

په هره وسیله چې وي باید د اسالم د دوئ فکر کوي چې  ږي. نوېورسره ک
او خپل ،مخنیوی وکړي رامنځته کېدواو د خالفت د  دوېجوړ حکومت د

مجاهدینو پر ضد د جګړې  ټول پوځونه او نور مادي او معنوي وسائل د
 میدان ته راوباسي. 
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دغه ډول بې دینو، ډارنو، مفسدواو مرتدو حکامو  اسالمي نړۍ نن ورځ د
  .په یرغمل کې ده

حملې پر مهال ولیدل شول چې په ټولو  امريکا د ن او عراق داپر افغانست
څ رئیس او بادشاه د امریکا د صلیبي حملي په ېوادونو کې هېاسالمي ه

بلکه ټولو په چوپه خوله د امریکا د  .مقابل کې څه مخالفت ونښود
 .کړه هرغوملګرتیا الره 

مؤمنو قیادتونو و هم د صالحو انه وادوېیو څو ه زېکه د اسالمي نړۍ یوا 
د اسالم د غوښتنو پر اساس د يې او په خپل منځ کې  دایېه کلخوا دار

ضد دغه ډول  رد مسلمانانو پ به صلیبي نړۍ نو تعاون یو اتحاد درلودلی
 یو اقدام ته په آسانه زړه نه وای ښه کړی. 

۴– 

 مشابهت دعواملو ترمنځ یو بل  صلیبي جګړې د ۍاو نن ۍد پرون
صلیبیانو د دیني هدف ترڅنګ د اقتصادي او د پراخ غوښتنې د اهدافو 

 خالف پرون چې اروپایي صلیبیانو په کومه زمانه کې د اسالم په. تحقق دی
زمانې ته د اروپا په تاریخ ئ پخپله هغې هغو ېو ېپیل کړې صلیبي جګړ

 اييورته و د تیارو زمانه ځکهاو ، اييو (Dark Ages)کې د تیارو زمانه 
روم امپراتوري له منځه تللي وه، د  چې په هغه وخت کې په اروپا کې د
، او اروپایانو په لاورو الندې شوي وخیونان فلسفه او عقلي علوم هم تر 

طبقاتي  ېاو نابرابر خپل منځي جګړو، مذهبي استبداد، جهل، غربت
پادشاهانو او یو څو محدودو  چې د ژوند آسانتیاوې د ټولنه کې ژوند کاوو

ر د ېاو نورو خلکو د غالمانو په څ ې،مشرانو په واک کې و د کلیسا د
ې ظالمو يزیاته برخه به  هتي حاصالتو یوعد زرا .راوهېژوند تۍ خوار

کې ورڅخه په زوره  وونسپه ډول ډول ټک مشرانو د کلیسا حکومتونو او
 اخیسته. 

ې د يدوؤ، او د اروپا وچه ېرېر په ډېشمد نفوسو  له بل لوري د اروپایانو
په مقابل کې اروپایانو په هغه زمانه کې لیدل چې  .ځان لپاره کافي نه ګڼله
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اسالمي تمدن خلک له جهل او او اسالمي نړی د هر ډول نعمتونو ځای دی، 
، او ستلي ديېوالي څخه د رڼا او هوسا ژوند په لوري راوېرته پاتېفکري ب

ې په هغو سیمو کې کې ينډو څجنوبي  د مدیترانې د سمندر په شرقي او
یانو تر تسلط نصراناولو وختونو کې د هخپل بیر  پورته کړی چې د اسالم پ

 ې.الندې و
ایي مشران دېته وهڅول چې د پد اروپا دغو بدو اقتصادي حاالتو اورو 

اسالمي نړۍ یرغل  رپ اقتصادي مقاصدو او د پراخ غوښتنې په خاطر
مذهبي او اقتصادي مصالحو په  دغه یرغل دد کلیسا مشرانو هم  .وکړي

د اروپا د  خاطر تائید کړ او د جګړي میدان ته ورسره راووتل، او پدې ډول
سره یو ځای په خپلو کې  سیاسي او دیني مشرانو د اهدافو مشارکت دوئ

 کړل. 
نفتو او ګازو دومره لوی، ارزښناک او د  په اسالمي نړۍ کې د هم نن

اقتصادي اهمیت وړ ذخایر پراته دي چې ټوله دنیا ورته محتاجه ده، او د 
وادونو ېضرورت د اسالمي نړۍ له ه اتيا په سلو کېدنیا د نفتو او ګازو 

د سیاسي او اقتصادي هم  لېت زېوادونه یواېکه مسلمان ه .ږيېپوره ک
 دنیا خلک به یې د ېنو د ټول يستعمال کړیوې وسیلې په حیث ا فشار د

 .لو ته تسلیم شينم ېخبر
 یتعجغرافیوي موقد  نفتو او ګازو د اهمیت تر څنګ د اسالمي نړۍ د 

اسالمي تجارتې الرې داو پدې کې هم دی چې د ټولې نړۍ اکماالتي  اهميت
ي، او ریږېڅخه ت ي حدودووادونو له بري، بحري، او هوایېه نړۍ د

يو صالح قيادت او قوي حکومت په لرلو سره کولی شي چې د  دمسلمانان 
ځکه چې په تجارتي او  .نورې نړۍ پر خلکو خپل تجارتي شرايط ومني

د نړۍ اوه سمندري معبرونه چې  ترانسپورتي لحاظ د ستر اهميت لرونکي
)سويز کانال(، )باب المندب(، د )هرمز( تنګی، د مصر  د )جبل الطارق(، د

د )دردنيل( تنګي او د )مالکا( معبرونه دي دا ټول په اسالمي )باسفور( او 
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سمندري تجارت او  نړۍ کې موقعيت لري چې له طريقه یې د ټولې نړۍ
 واک الندې راوستل کېدی شي. تر ترانسپورت

عواملو تر منځ نور هم ډېر لوی  د پرونيو او نننيو صليبي جګړو د اسبابو او
ل موږ ته دا را په ګوته کوي چې ترڅو چې او واړه مشابهتونه شته چې دا ټو

نو تر  مسلمانانو په داخل کې له دې عواملو څخه ځان نه وي خالص کړی
صليب پيروانو ته اسانه وي چې پر اسالمي نړۍ پرله پسې  هغه وخته به د

خاوره يې خپل تسلط ټينګ  پر يرغلونه وکړي، مسلمانان تسخير کړي،
م د دين د تحريف پراخې هڅې په کار د اسال کړي، شتمنۍ يې غال کړي او

 واچوي.
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وې خوا په ټوله نړۍ کې د اسالم او مسلمانانو په خالف یوه ي غرب که ل

له بلې خوا ښه په شد او مد سره دا دعوه هم نو هراړخیزه جګړه پیل کړې ده 
 لري، بلکې په اسالمي نړۍ کې دکوي چې غرب له اسالم سره دښمني نه 

او غربي هېوادونه او مؤسسې د مسلمانو  ،حکومتونو مرستې کوي
اره ښه ډېر سطحې د لوړولو او هغوئ ته دخدمت کولو لپ ولسونو د ژوند د

چې دا هر څه پدې داللت کوي چې غرب له اسالم او  پالنونه او پروژې لري
 مسلمانانو سره دښمني نه لري. 

ه خبرې هره یوه پر خپل ځای سمه ده. او هغه داسې چی غرب پورتنۍ دواړ
چې د اهلل تعالی له  دی په خپل ذهن کې دوه ډوله اسالم لري، یو هغه اسالم

له  او ه اوږدو کې منلیپنازل شوی، مسلمانانو د تاریخ  پر محمد لوري
دین مسلمانان د یو داسې امت په حیث  غههغه یې دفاع کړې ده. او همد

معرفي کوي چې په خپل هر څه کې له نورو خلکو جال او د خپل ایمان له 
ته د شریعت د  مسلمانانوي. دغه اسالم دامله تر نورو ټولو انسانانو غوره 

دعوت د مسلمانانو  او رسولو امر کوي،ر هغه د و منلو او نورو خلکو ته د
 لو په الره جهاد فریضه بولي.وظیفه او د دعوت د رسو

او له نورو دینونو او نظریاتو  ،په هر څه کې پوره دی شریعت د دې اسالم
 له خپل ځانه اسالم. دغه ته ضرورت لريور نه مني او )پیوندکارۍ(نه سره 

او  ي،)فتنه( وای پرته نورو ټولو دینونو او نظریاتو ته )کفر( )جاهلیت( او
چې د)کفر( )جاهلیت( او )فتنې( په خالف شرعي خپلو پیروانو ته امر کوي 
 )قتال( او )جهاد( وکړي. 
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)حق( یوازې په خپل ځان کې منحصر ګڼي، ځکه چې د ټولو  دغه اسالم
ګڼې یې په خپله غېږه ې)حق( او ښ پخوانیو منسوخ شویو اسماني دینونو

 راټولې کړې دي. کې 
ستعماري( )ا،خپل )استشراقي( دوهم ډول اسالم هغه دی چې غرب د

په رڼا کې  فهم، غوښتنو او مصالحو غوښتنې( د )پراختیاد )تنصیري( او 
او په اسالمی نړۍ کې یې د خپلو حلیفو  ،د مسلمانانو لپاره جوړ کړی

نظامونو، مؤسساتو او مفکرینو په توسط پر مسلمانانو ورتپل او مسلطول 
 غواړي. 

تعلیماتو( پر بنسټ نه بلکې دغه دوهم ډول اسالم د )الهي وحیې( او )نبوي 
خلکو په خوښه جوړ شوی اسالم دی چې د قوانینو  د او یو )دیموکرات(

اکثریت  عقل( او )د مصدر ورکې )قرآن او سنت( نه بلکې د )انسانانو
 دي. غوښتنې(

دموته یوازې د انسان په نظر ګوري، ټول انسانان اغرب دغه اسالم بني د
او د تفاضل )یو پر بل د  ،حترام لريورکې یو ډول حیثیت، مرتبه او ا
د ټولې نړۍ له خلکو سره په یو ډول  ،برترۍ( ټول اسباب او عوامل ردوي

او یو ډول بین المللی سیاسي، حقوقۍ او  ،)مشترکو ارزښتونو( باور لري
 مدني قوانین مني. 

)جهاد(، )والء او براء( او پر نورو  غرب پدې معرفي شوي اسالم کې د د
اسالم کوم ځانګړی  غهاتو د )غلبې فکر( ته ځای نشته. دنظری ادیانو او

شریعت نه لري، بلکې په هغو )وضعي قوانینو( فیصله کوي چې انسانانو 
 خپل )عقل( او )ضرورت( پر بنسټ جوړ کړي دي.  د

پدې اسالم کې د)ښو( او )بدو( اخالقو، افعالو او عقائدو تعیین د شریعت 
حق دی. هر څه ته چې ښه وايي هغه )ښه( او حق نه بلکې د انسانانو خپل 

دل )د اسالم ېهر څه ته )بد( وايي هغه )بد( دي. په دې اسالم کې مسلمان ک
دی چې انسان په اسالم  د دین اختیارول( یو مکلفیت نه بلکې یو اختیار

کې پاتې کېږي او که کمونیزم، لیبرالیزم، دیموکراسي، هیومنزم، نشنلزم 
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په هر صورت کې به انسان بیا هم  مني. خواو دين  یهاو یا کومه بله نظر
 دای شي که وغواړې چې )مسلمان( دې وګڼل شي. ېمسلمان ګڼل ک

غرب د )بشري حقوقو د  غرب له لوري دغه ډول جوړ شوی اسالم د د
او له بې استثناء منلو سره هېڅ ستونزه نه لري.  نړیوالې اعالمې(

 روانه يوازې همدارنګه په ټولو هغو )میثاقونو( او )تړونونو( عمل کول 
ونو( د بولي چې د )ملګرو ملت یې مسلمانانو مکلفیت بلکې د بولي

)اروپایي اتحادیې( او نورو لویو ادارې، د )امنیت د شوری(،)ناټو(،
 سازمانو او ادارو له لوري رامنځته شوي دي. 

جنګ او سولی لپاره معیار  ،روابطو د پدې اسالم کې له ولسونو سره 
 نه بلکې سیاسي او اقتصادي مصالح دي. همدا رنګه عقیده()او ( )دین

)جنس( فرق نشته، ښځې او نارینه ټول یو ډول حقوق او پدې اسالم کې د
 وجایب لري او په هر څه کې سره برابر دي. 
ني لري، له طرفه راغلی دښم غرب له هغه اسالم سره چې د اهلل تعالی 

کار کوي او هم یې په  دې دوهم ډول اسالم د خپراوي لپاره هم خو د
 اسالمي نړۍ کې له پیروانو څخه هر اړخیز مالتړ کوي. 

دې لپاره چې دا موضوع مو د دالیلو په رڼا کې روښانه کړې وي په الندې  د
 عنوانو یې ویشو: 

او یا هم دي، )یهودان( یا )نصرانیان(  هغه چې کهغربیان په مجموعي ډول 
دا دریواړه طایفې د اسالم له شروع نه تر  ،ملحدان )دین نه منونکي( دي

 په خالف د نن پورې له اسالم سره په جګړه کې دي، چې د رسول اهلل 
مسلطو روميانو  په شام کې د په خالف کرامو اصحابو د ،یهودانو توطیې
غربي دولتونو له  دپه تاریخ کې صلیبي جګړې،  اسالم لښکرکشۍ، د

جهاد او ریښتني اسالم په خالف روانه  استعمارې جګړې او دلوري 
 نړیواله جګړه یې ټول تاریخي شواهد دي. 
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اری( او نور کافران قرآن کریم په ډېرو آیتونو کې اهل کتاب )یهود( او )نص
او  ،دښمنانو په حیث معرفي کوي د مسلمانانو د او  د اهلل تعالی

او له هغوئ  ،اوسي هغوئ دښمنۍ ته تیار و د ېمسلمانان دیته هڅوي چ
کړي، ځکه چې هغوئ تر هغه د مسلمانانو له ه سره په هېڅ ډول دوستي ون

مسلمانان کافر کړي نه وي، لکه چې يې  دښمنۍ الس نه اخلي چې تر څو

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچفرمایي: اهلل تعالی 

 .۱۱۰:  لالبقرچپ
ترجمه: )هېڅکله به یهود او نصاری له تا څخه خوشحاله نشي تر هغه چې  
 دوئ په ملت پسې روان نه شې(. د
علماء وایې چې پدې آیت کې د)لن( ټکی درې مفهومه افاده کوي چې  

تاسې ه یعني په یقیني ډول به دوئ هېڅکله ل. )تأبید( دي او کید(أ)ت،)نفي(
 څخه تر هغه وخته راضې نشي تر څو مو چې د دوئ الره نه وي خپله کړې. 

کفارو د تعامل په اړه فرمایي  اهلل تعالی په بل آیت کې له مسلمانانو سره د

 البقرل:چڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ:

٢٥٤. 
شه به کافران له تاسې سره جګړه کوي تر څو تاسې له خپل ېترجمه: )هم

 رې دوئ پدې کار وتوانېږي(. ېمرتد کړي که چدین )اسالم( څخه 
دې آیت د)والیزالون( په تعبیر کې د  عربي ژبې علماء وایې چې د د

ی چې جګړه به مستمره او ( مفهوم پروت دی، پدې معند)استمراري تجد
 لو کې به یې تبدیلي او نوی والی راځي. ئپه شکل او وسا خو، دایمي وي

)حتی( ټکی د مسلمانانو په خالف د  ې دقرآن کریم پدې دواړو آیتونو ک
جګړې د )فاصل حد( په حیث ذکر کړی  هغوئ د او د ۍکفارو د ناراض

 ،دمخه حالت ټینګ والړ ول دی، پدې معنی چې که مسلمانان تر )حتی( پر
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کفارو ناراضي او  هغوئ په خالف به د او د کفارو پیروي یې نه کوله، نو د
 دلو ډولونو به د اسالم او مسلمانانو په خالف ېالبېاو په ب ،جګړه دوام لري

 ،ملت پیروي وکړه کفارو د که یې د ناراضي او جګړه دوام لري. خو کفارو
نو په هغه وخت کې به ، دلېاحکامو له عملي کولو وګرځ خپل دین د او د

 مخالفت پای مومي.  بیا د دوئ په خالف د کفارو جګړې او

پوځي او فکري رهبران هم په همدې ټینګار کوي  غرب سیاسي معاصر د
چې مسلمانان باید د غرب )نظریات(، )نظامونه( )قوانین(، )فرهنګ( او 

او که یې په رضا نه مني نو باید په زور او جبر ورباندې  ،)ژوند بڼه( ومني
 ومنل شي. 

او امریکا نظام ته له امریکا کې درنډکارپوریشن( چې په امریکا )
څخه د دفاع لپاره د تحقیقاتو، مشورو ورکولو او امريکايي ارزښتونو 

معاصرې امریکا لوی د  کو مطالعاتو لوی او مهم مرکز دییاستراتیژ
دفاع وزیران  د امریکا پخوانی د ېهغوئ په ډله ک مفکرین چې د رهبران او

 رامسفیلډ(، د لیام پیري(، )ډونالډ)و)هارولډ براون(، )فرانک کارلوچي(،
امنیت پخواني لوی مدیران او مشاورین )سیکوکرفت(، )کنډولیزا  يمل

پوځ لوی  امریکایي رایس(، )زلمی خلیلزاد(، په دوهمه نړیواله جګړه کې د
)فرانسیس  امریکا معاصر فیلسوف او مفکر قومندان جنرال )آرنولډ(، د

ور خارجه وزیر )هنري کیسنجر( شامل فوکویاما( او د امریکا پخوانی مشه
امریکا لپاره د اسالمي د  غه مرکزد. غړي او مشاورین دي د دې مرکز دی

 نړۍ په اړه د پالیسۍ جوړولو ستر تحقیاتي مرکز دی. 
کال کې یې د  م۱۰۰۴ړنه کې چې په ېدغه مرکز په خپله هغه څ

دا تشخیصوي چې د  ېنامه خپره کړپه )ډیموکراتیک متمدن اسالم( 
کشمکش روان وي چې تر څو وخته مسلمانانو او غرب تر منځ به تر هغه 

یې )نړیوال فرهنګ  غربي فرهنګ او ارزښتونه چې دغه مرکز مسلمانانو
 بولي نه وي قبول کړي. او ارزښتونه(
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 :ړنه دغه مفهوم پدې ټکوکې بیانويېڅ 
غوئ او د نورو ترمنځ ه مسلمانانو لیرې والی د )له نړیوال فرهنګ څخه د

 د کړکیچ زمینه برابره کړې ده(. 
جنګ  غرب د مسلمانانو په خالف د په پورتنې عبارت کې که څه هم چې د

فرهنګ نه منل دي په ادبي  غرب د مسلمانانو له لوري د عامل چې د
ته ورکې نړیوال فرهنګ غرب  الفاظو بیان شوی او په منافقانه ډول د

ریښتنې معنی او مفهوم دا دی د پورتنۍ خبرې  خو ي،فرهنګ ویل شو
چ تر هغه دوام لري چې تر ېچې د مسلمانانو او غرب ترمنځ به جګړه او کړک
)نړیوال د غربيانو په تعبير څو مسلمانانو )خپل فرهنګ( پرې ایښی او 

فرهنګ( یې خپل کړی نه وي. او هر کله چې د فرهنګونو دغه توپیر له 
صورت کې به کړکیچ هم په خپله له منځه ځي. او  منځه والړ شي نو په هغه

دا کټ مټ هماغه مفهوم دی چې اهلل تعالی په قرآن کریم کې په مخکنیو 
 شویو آیتونوکې بیان کړی دی.  یادو

ر امریکایې مشهور مفکر جګړې په اړه معاص د غرب او د اسالم ترمنځ د
جنجال  مه د)سامویل هټنګټن( چې د )تمدنونو د ټکر( په نا او فیلسوف

 پاروونکي مشهور کتاب مؤلف هم دی داسې وایي : 
راهیسې راروان دی.  کلونو۱۳۰۰اسالمي او غربي تمدن ترمنځ ټکر له  ) د

رې شوې ېاو دا ټولې پیړۍ د اسالم او غرب ترمنځ په مسلح کشمکش کې ت
دې تمه نه کېږي چې دغه  د .دې جګړې اور ندی مړ شوی او هېڅکله هم د
ه منځه والړ شي، بلکې نور به هم زور واخلي، ځکه چې کشمکش به ل

 اسالم وینې بهوونکی تصور لري(. 
دغه معاصر فیلسوف چې نظریات یې د امریکا په جنګي او استراتیژیکو 

بل دښمن  پالنونو کې مهم ځای لري په صراحت سره غرب او اسالم یو د
جګړې د  د غرب او د اسالم ترمنځ معرفي کوي او په ښکاره وایې چې د

او علت یې هم دا ښيي چې اسالم له غرب سره  ،دلو څه امکان نشتهېدر



 

  
 

 
 

104  

خپلې بقا لپاره خپلو پیروانو ته د قربانۍ او وینو  او د ،جوړه نه مني
 تویولو تصور ورکوي. 

حقیقت او دوام په اړه هغه  جګړې د د ریښتني اسالم او غرب ترمنځ د
پېښي په اړه یې تحقیق وکړ دی د  ون هم چې د )ستمبر د یوولسم (يکمیس

دای. دغه کمیسون په ېدلی چې له اسالم سره سوله نشي کېنتیجې ته رس
 خپل راپور کې لیکلي : 

امریکا حقیقي دښمن اسالمي رادیکال بنسټپال فکر دی، هغه چې د  ) د
)ابن تیمیه( او )سیدقطب( له افکارو یې سرچینه اخیستې ده. او لدې فکر 

 سولي مجال نشته(.  سره په هېڅ ډول د
امریکایي محقیقینو ته دا ښه ورمعلومه ده چې اسالم د )ابن تیمیه( او 

اهلل تعالی دین دی چې  ، بلکې هغه دیقطب( د افکارو زېږنده نه د)سید
دواړه  )ابن تیمیه( او )سیدقطب( یې منونکي او پیروان دي، خو دوئ دا

ت کې د اسالمي چې دې دواړو هر یوه په خپل وخ دي ځکه مشخص کړي
او له اسالم څخه یې په خپل وخت  ،فکر د )خالصیت( لپاره ژور کار کړی

او  ،کې )جاهلي تصورات( په خورا زوړرتیا او معقولیت سره څنډلي دي
او  ،)معاصرو جاهلیتونو( په خالف مبارزې ته هڅولي مسلمانان یې د

رکړی مقاومت داسې یو روڼ تصور و هغوئ ته یې د جاهلیت په خالف د
 جوړ جاړي لپاره هېڅ ځای نشته.  دی چې له جاهلیت سره ورکې د

له اسالمي  امام )ابن تیمیه( په خپل وخت کې ټول هغه )جاهلي تصورات( 
فکر څخه لیرې کړل چې جنګیزیانو د خپل مقدس قانون )یا سق( په بڼه 

په سره یو ځای کولو  او تصوارتو اسالمي او غیر اسالمي احکامو کې د
 خپلو رعایاوود او له هغو څخه یې په اسالمي نړۍ کې وو رامنځته کړي 
 رولو الئحه او قانول جوړ کړی وو. ېلپاره د ژوند ت

غرب ټول هغه تاثیرات له  او )سیدقطب( په شلمه میالدي پیړۍ کې د
)کمونيزم(، )ليبراليزم(،  اسالمي فکر څخه وغورځول چې غرب د
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 ریاتوپه بڼه په اسالمي فکر کې ورظ)دیموکراسۍ( او نورو ن، )نشنليزم(
 داخل کړي ول. 

رهبرانو دریځونو او  که د اسالم او مسلمانانو په اړه د معاصر غرب د
وبه وینو چې هغوئ په ښکاره د اسالم په خالف خپله نو ویناوو ته پام وکړو 

 هغوئ د مسلمانانو په خالف جګړې او د او غربیان د ،جګړه اعالنوي
 نیولو ته هڅوي.  هېوادونو

 په خپلو یادښتونو کې د د امریکا پخواني جمهور رئیس )ریچارډ نکسون(
 مسلمانانو په اړه وایي : 

 : حل یوازې دوه الرې لرو د مسلمانانو په اړه مونږ د )(
 اوله دا چې له یوې مخې یې له منځه یوسو. 

 (. )ټولنو کې یې ویلي کړو ودوهم دا چې په مدني او سیکولر
چې لومړی کار غربيانو ته ناممکن او مسلمانانو ته مقاومت پاروونکی  دا

لپاره په پراخه پیمانه له  دی نو ځکه خو غربيانو د مسلمانانو د تسخيرولو
 دوهمې حل الرې څخه کار اخلي.

همدارنګه د امریکا په خارجه وزارت کې د پالن جوړونې د څانګې پخوانی 
جمهور رئیس  پخواني یس او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د یوهرئ

 )جونسن( مشاور )ایوګین روستو( وایي : 
پوه شو چې زموږ او عربو ترمنځ اختالفات د دوو دولتونو  ې))مونږ باید پد

او یا دوو ولسونو ترمنځ اختالفات ندي، بلکې دا د اسالمي نړۍ او 
دې ګواهي  و د تاریخ حاالت دا ،منځ اختالفات دي مسیحي تمدن تر

 غرب د غربی نړۍ یو تکمیلوونکی جز دی چې د چې امریکا د يورکو
او دغه وظیفه امریکا  ،فلسفې، عقیدې او نظام د تکمیل لپاره کار کوي

او اسالمي عقیدې او دین په  ېپه شرق کې د اسالمي نړۍ، اسالمي فلسف
لري چې په ه بله الره نجګړی په صف کې دروي. امریکا لدې پرته  خالف د

یهوانو تر څنګ ونه درېږي، ځکه چې که  ه خالف دپاسالم  شرق کې د
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امریکا لدې پرته بله الره غوره کړي نو بیا به یې خپلې ژبې، خپل فرهنګ، 
 خپلې فلسفې او خپلو ټولو بنسټونو ته شاه کړې وي((. 

ې په دې نظریې اظهار کوي چ )ایوګین روستو( په پورتني عبارت کې د
اسالمي نړۍ کې د غربي اشغالګرو او یرغلګرو هدف د اسالم او اسالمي 

یهودي دولت  دې کار لپاره په شرق کې د او د ،تمدن له منځه وړل دي
 غرب یو استراتیژیک ضرورت دی.  مالتړ دڅخه  هله هغ ټینګول او

ړۍ کې په مراکش کې د فرانسې جګړه اوږده شوه نو د ېره پېکله چې په ت
بیدو( ته  سې د پارلمان ځینې غري د فرانسې خارجه وزیر )مسیوفران

د پای ټکی معلوم نور ورغلل تر څو له هغه وغواړې چې دې جګړې ته 
 کړي، هغه ورته په ځواب کې وویل : 

 )) دا د هالل او صلیب ترمنځ جګړه ده ((. 
 همنارو ) هالل ( پورت رپد مسجدونو پدې معنی چې تر څو د مسلمانانو  
 نو دا جګړه به روانه وي.  غرب پر کلیساګانو )صلیب( والړ وي او د ،يو
تسلط په اړه د برتانيې  مسلمانانو په خالف د جګړې او پر اسالمي نړۍ د د

 پخوانی صدراعظم )ګالډسټون( وایي : 
هېڅکله  )) تر څو چې قرآن د مسلمانانو په السونو کې وي نه به اروپا

په خپله په امن  نه به او ،الندې راوستلی شياسالمي نړۍ تر خپل تسلط 
 کې وي ((. 

اروپا خو په هر صورت پر اسالمي نړۍ د چې د پورتني خبرې مطلب دا دی 
دې تسلط په مخکې خنډ د مسلمانانو په  تسلط هڅې جاري ساتې، خو د

تر څو چې مسلمانان  او ،دل ديېژوند د قرآني تعلیماتو شتون او عملي ک
تر هغه به نو  کې د قرآن له تعلیماتو لیري نه کړای شي د ژوند په چارو

 غرب خپل هدف ته ونه رسېږي. 
کې یې امریکا غواړي چې په هر قیمت چې وي باید د نړۍ  غرب او په سر

هغه  او د غرب سیاسي، فکري، اخالقي او اقتصادي ارزښتونه خلک د



 

  
 

 
 

107  

ه زور ومني. او که یې څوک په خپله خوښه نه مني نو باید پبرالسی 
 ورباندې ومنل شي. 

 ړۍ کې د پنتاګون نقشه( ېویشتمه پ د )جنګ او سولی لپاره په یو
(The Pentagon’s new map: war and peace in the twenty 

first century) 
 .Thomas P.M)کتاب لیکوال او د امریکا د دفاعي چارو کارپوه د نومي 

Barnett)  : په خپل کتاب کې لیکي 
امریکا اوسنی نقش یوازې د ډیموکراسۍ او د بشر د حقوقو نشرول )) د 

عملي کول دي چې باید د  ندي، بلکې تر دې مهم د)پانګه وال نړیوالتوب(
که څه هم چې په عملي کولو کې  ،لو برخو کې یې عملي کړيېالبېنړۍ په ب

 ښ شي((. ېوسلې کارولوته ضرورت پ زور استعمال او دد یې به 
ۍ د امریکایي تسلط او دلته د امریکایي ارزښتونو د پر اسالمي نړ

 حاکمولو په اړه د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ مشاوره او د )بوش( د
 : هم وایي چې )کنډوليزا رايس( وخت د امریکا خارجه وزیره

کرکې او وژنې د افکارو )جهادي  باید په منځني ختیځ کې د مونږ ))
کمونیزم  هغو الرو چارو کار واخلو چې د جګړې له ټولو افکارو( په خالف د

او پدې فکري  ،سړې جګړې په وخت کې ترې کار واخیست په خالف مو د
ارزښتونو لکه آزادۍ،  ګړه کې زمونږ اساسي هدف امریکایيج

 (. او آزاد بازار ته رواج ورکول دي ډیموکراسۍ
ه څخچا له تسلط  غرب په معاصرو فلسفي مفاهیمو کې )آزادي( د د 

له  )لېبراليزم( غربیانو په نزد آزادي خالصون ته نه ویل کېږی، بلکې د
او  .دلو ته ویل کېږيې)دین( او )اخالقي قیدوبند( څخه آزاد اوس

یې پر  بازار او آزاد ،ډیموکراسي بیاد غرب سیاسي او اجتماعي نظام دی
ایس( د )کنډولیزار کمزورو هېوادونو د اقتصادي برالسۍ وسیله ده. نو د

 :برو ساده مفهوم دا دی چېخ
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اسالمي هېوادونه له دین او دیني اخالقي ارزښتونو آزاد کړو،  مونږ باید
اقتصاد  رپ مسلمانانو او د ،شریعت او د اسالم ټولنیز نظام له منځه یوسو
دې کار لپاره  او د ،ټه واچووېاواقتصادي منابعو د آزاد بازار له الرې خ

 و. باید هر اړخیزه فکري جګړه وکړ
غرب د دښمنۍ په اړه قرآني دالئل  تر دې ځایه خو له ریښتنې اسالم سره د

رهبرانو، فیلسوفانو او مفکرینو دریځونه او ویناوې شوې چې  غرب د او د
جګړې پر حتمیت ټینګار کوي، خو غرب د  غرب او د اسالم ترمنځ د د

بل  یو څنګ په اسالمي نړۍ کې د جګړې تر )ریښتني اسالم( په خالف د
رائجولو لپاره هم هر اړخیز کار کوي چې پدې اړه به په الندې  اسالم د

 او دریځونو یادونه وکړو:  وویناو رهبرانو د غرب د کرښو کې د

هغه اسالم چې غرب یې د اسالمي نړۍ او مسلمانانو لپاره غواړي د 
پدې يې  ټولو ستر مرکز )رنډکارپورېشن(ړنو تر ېاستراتیژیکو څ امریکا د

 تعریفوي :  ډول
)) امریکا، نوې صنعتی نړۍ او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو داسې 
اسالم غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره پر یوه الر روان شي، 

نړیوالو قوانینو، احکامو او  راو پ ،وي ډیموکراتیک او مترقي اسالم
 ي((. اخالقو وچلېږ

 په پورتني یاد شوي تعریف کې الندې نقطې مشخصې شوې دي : 
 اسالم باید د امریکا او بین المللی ټولنې په خوښه وي.  – ۱
اسالم باید یو بیل تشخص او ځانګړی نظام او شریعت ونه لري،  - ۱

 بلکې د نورې نړۍ له نظامونو سره دې یو ډول وي. 
یعنې قوانین او احکام دې یې دخلکو اسالم باید ډیموکراتیک وي،  - ۳

 یید په شکل کې رامنځته شوي وي، نه دا چې دألخوا د اکثریت د ت
 بنسټ دې والړ وي.  )وحیې( او )سنت( پر
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او ) نوی مترقي( شکل  ،اسالم دې باید خپل زوړ شکل پرې ایښی وي – ۴
 دې یې غوره کړی وي. 

نړیوالواحکامو  ره کې پاسالم باید په خپلو احکامو او اخالقي فلسف – ۵
 او اخالقو وچلېږي. 

مسلمانانو لپاره غواړي د  هغه اسالم په اړه چې غرب یې د همدارنګه د
پینتاګان په یوه راپور کې چې )عقلونه، زړونه او ډالر( په نامه لیکل شوی 

امریکایې مجلې خپور کړ د امریکا  U.S newse کال د م۱۰۰۶وو او په 
 کلي دي : د دفاع وزارت داسې لی

) دامریکا د ملي امنیت مصالح یوازې په هغه څه پورې اړوند نه دي چې 
 ،ښېږي، بلکې په خپله د اسالم په دین پورې اړه لريېپه اسالمي نړۍ کې پ

دې معنی دا ده چې تر دې وروسته به زمونږ هڅې خپله د اسالم دین  او د
او دا توجه به پدې مقصد وې  ،یوه ډګر په حیث متوجه وي جګړی د ته د

په  چې اسالم به پر نویو بنسټونو درولی کېږی، پدې معنی چې اسالم باید
هغو افکارو ترکیز وکړي چې د اسالم او  راو پ ،غربي معیارونو برابر شي

غرب ترمنځ مشترک دي، اسالم باید داسې پیغام ولري چې د )جهاد او 
ت او د اسرائیلو په خالف دکرکې او افکار او نظریا قتال(، )والء او براء(

 نفرت روحیه ورکې نه وي ((. 
د اسالم د بدلولو په اړه د رنډکارپوریشن د اداري مجلس مشر او د 

 رامسفیلډ( هم داسې وایي :  دفاع متعصب وزیر )ډونالډ امریکا پخوانی د
هېوادونو اسالم باید داسې شي لکه د  )) مونږ غواړو چې د منځني ختیځ د

 ي اروپا دخلکو اسالم ((. شرق
)البانیا(،  )بوسنیا(، مقصد لډرامسفیلډ(اروپا څخه د )ډونا يله شرق

)کوسووا( او )مقدونیا( دي، هلته چې مسلمانانو ته یې یوازې د اسالم نوم 
پایې او )سیکولر( یا وپه مکمل ډول ار يې ژوند ی، خو نورورپاتې د

 )الحادي( شکل غوره کړی دی. 
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جهادي فعالیتونو  ره او په نړۍ کې دېرب یوه بله مشهوره څغ همدارنګه د
بدلولو  مشر )روبرټ سپنسر( د اسالم د (Jihad watch)د څارنې د ادارې 

 په اړه وایي:
قرآن ټکي په ټکي منل  )نوی اسالم باید پدې معنی وي چې نور دې د

 پریښودل شي(. 
یعنې هغه خلک چې د اسالم د نوي تعبیر لپاره کار کوي هغوئ باید داسې 

 یو اسالم ایجاد کړي چې خلک ورکې د ټول قرآن په منلو مکلف نه وي. 
تاریخ  معاصر امریکایې مفکر او فیلسوف )فرانسیس فوکویاما( او )د

 کتاب لیکوال هم وایي چې :  پای( د
خلک دې اسالم ته له یوه نوي شکل )) زه نور څخه داسې سبب نه وینم چې 

 ورکولو څخه منع کړي ((. 
اسالم بدلول غواړي،  امریکا رهبران او مفکرین ندي چې د دا یوازې د

بلکې د اروپا مشهور شخصیت د فرانسې پخوانی خارجه وزیر او بیا 
 صداعظم )نیکوالی سرکوزي( هم وایي : 

سالم دی، نه په فرانسه ))هغه اسالم چې فرانسه یې غواړي هغه فرانسوي ا
 کې اسالم ((. 

م کال کې یې ) د اسالم  ۱۰۰۴بل فرانسوی مفکر )جیل کپیل( چې په  یو
هغه هم په خپل کتاب کې  ،جګړې فتنه( په نامه کتاب ولیکه په زړه کې د

روزلو په هکله په  د نوي غربي ډوله اسالم او په هغه کې د یو نوي نسل د
 خپل کتاب کې لیکلي : 

پیدا شوې ده، دغې  ه اسالمي نړۍ کې یوه اسالمي فتنه )بنسټپالنه(پ ))
خالصون  او لدې فتنې څخه د ،)فتنې( اروپا ته هم سرایت کړی دی

غربي ډوله فرهنګ  مسلمانانو یو نوی نسل دې د یواځینۍ الر دا ده چې د
 په غېږه کې و روزل شي.((

امریکا مشهور یهودی مفکر )توماس فریدمان( غرب ته توصیه کوي او  د
 د اسالم د تبدیلولو په هکله داسې ورته وایې : 
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لښکرو په جګړه کې ښکیل نشي نو  )) که غرب غواړي چې له اسالم سره د
 په اسالم کې دننه د افکارو جګړه پیل کړي((.  ېد اسالم په خالف د

 Heritage)م تایخ د  ۱۰۰۵/  ۱۰/  ۵د برتانیې پخواني خارجه وزیر په 
Foundation) ړنو مرکز ته د تروریزم )جهاد( په هکله یوه ېداستراتیژیکو څ

 هغه په خپله وینا کې وویل :  ،وینا وکړه
روریستان یې په خوځښت )) په حقیقت کې دا افکار او نظریه ده چې ت

مې نړیوالې يکتونه چې له دوښتونکي حرهغه آزادي غو .راوستلي دي
جګړې وروسته په اسالمي نړۍ کې رامنځته شول او د استقالل، مساوات، 

زغملو  ډېره حده د دوینا د آزادۍ او دیته ورته شعارونه یې درلودل هغه تر
خو هغه چې په هېڅ  .او له ډېرو سره یې جوړه هم وشوه و،او ملنو وړ و

 دو ندي هغه دا دي چې : ېدای او د منل کېصورت ورسره مذاکرات نشي ک
 رته اعاده شي. ېاسالمي خالفت دې ب 

 په اسالمي هېوادونو کې دې شریعت تطبیق شي. 
مساوات نشتوالی  او ښځو ترمنځ د وو نارینه په اسالمي هېوادونو کې د د

 ومنل شی. 
 نظر د اظهارولو آزادي سلب شي.  په اسالمي نړۍ کې دې د او
سر په  ردې اصولو پ او د ،هر څه زمونږ د تمدن بنسټونه ديځکه چې دا  

 جاړی نشو کوالی ((. هېڅ صورت له چا سره جوړ
هم په کلکه ددې مخالف )فرانسوا هوالند( د فرانسې اوسنی جمهور رئیس  

 دی چې د نړۍ په کوم ځای کې دې شریعت تطبیق شي. 
مجاهدينو د تنظيم په خالف د  په هېواد کې د )انصارالدين()مالي( د  هغه

د فرانسې  چې په هغه هېواد کې د شريعت د تطبيق لپاره راپورته شوي وو
 یرغل په ورځ وویل:  د
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شریعت تطبیق نشي  نړیواله ټولنه په هېڅ صورت او په هېڅ ځای کې د )
 دا هغه موضوع ده چې په قطعي ډول نه ورباندې له چا سره داو زغملی، 

 ی شي. دېچا سره ورباندې جوړ جاړی کله نه  او ،خبرې امکان شته

غرب سیاسي او فکري رهبرانو دا خبره درک کړې ده چې تر څو  د
مسلمانان پر خپلې اسالمي عقیدې او خپلو اصلي اسالمي مفاهیمو 

نړۍ یوه قوي او غالب امت په حیث په  ټینګ والړ وي نو تر هغه پورې به د
قوت اصلي سرچینه د  مسلمانانو د ځکه چې د . او داکې خپل وجود ساتي

غرب سیاسي، فکري او  دوئ په عقیده او فکر کې ده. له همدې امله د
عقیدې  رنظامي رهبران هڅه کوي تر څو د مسلمانانو نوی نسل د اسالم پ

نو زړو او په سیستماتیک ډول یې په ذهنونو او، او مفاهیمو بې باوره کړي
خپله له اسالمه پد وخت په تېرېدلو  کې غربي مفاهیم ورځای کړي، تر څو

غرب الره د ځان لپاره د خیر او سعادت الر او غربي  او د ،فاصله ونیسي
 معیارونه د ځان لپاره د کمال او پرمختګ معیارونه وګڼي. 

صهیونست مفکر ) توماس فریدمان( پدې هکله وایي: ) که  يامریکای
لښکرو په جګړه کې ښکیل نشي نو د  چې له اسالم سره د غرب غواړي

افکارو جګړې ته ور داخل شي(. )  اسالم په خالف دې په اسالم کې دننه د
 م (. ۱۰۰۳/  ۸/  ۱۰۰۳اسرائیلی ورځپاڼه یدعوت احرونوت 

 واشنګټن د نږدی ختیځ لپاره د بل امریکایی پوځي او سیاسي مفکر د یو 
ی مدیر او د )تروریزم په خالف فکري جګړه( د ړنو پخوانېاستراتیژیکو څ

کې امریکاته توصیه کوي  بپه خپل کتا کتاب لیکوال )رابرټ سوتلوف (
:)امریکا باید په منځني ختیځ او اسالمی نړۍ کې د ځوانانو يوای ورته او

د عقلونو په راخپلولو او هغوئ ته د امریکا په اړه د یو ښه تصور په 
دلو لپاره باید له ناپوځي ېدې هدف ته د رس او ،ورکولو ترکیز وکړي

وسائلو لکه مطبوعاتو، راډیوګانو، تلویزونونو، موسیقۍ، تعلیمي 
او  ي،ته د ځوانانو له راغوښتلو څخه کار واخل مؤسسو، لوبو او امریکا
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هڅه دې وکړي چې د اسالمي نړۍ د ځوانانو له زړونو او ذهنونو جهادي 
 وباسي (.  يهروح

برتانیې پخوانی صداعظم )توني بلیر( هم پدې نظر دی چې همدارنګه د 
باید د مسلمانانو په خالف دې فکري جګړه وشي، هغه وایي : ) که غواړۍ 
چې جګړه د دښمن خاورې ته نقل شي ، نو اول دهغوئ )مسمانانو( افکارو 

 دعوت ته ماتې ورکړئ(.  وا
د بوش د جګړې  دامریکا پخوانی د دفاع د وزیر مرستیال )وولف ویټز( هم

له اعالن څخه وروسته وویل : ) زمونږ جګړه د فکرونو او عقلونو جګړه ده 
او ددې لپاره چې تروریزم ) جهاد( ته ماتې ورکړو نو باید په فکري جګړه 

 کې کامیاب شو(. 
د)وولف ویټز( دغه وینا د )بوش( پر هغې وینا تاکید وه چې د سپتمبر د 

وروسته وکړه او ویې ویل : ) موږ په  ښیدو یېېیوولسمې د پېښې له پ
لو پوځي ، اقتصادي، سیاسي او فکري ډګرونو کې په جګړه ېالبېب

 مصروف یو(. 
دبوش د ادارې د دفاع وزیر او پر افغانستان دامریکایې یرغل 

م کال کې په خپله یوه وینا  ۳۰۰۳سمبالوونکی )ډونالډ رامسفیلډ( هم په 
 ،هم کوو لکه څنګه چې پوځي جګړه کووکې وویل : ) مونږ به فکري جګړه 

 او موږ پدې ټینګ ایمان لرو چې زموږ افکار او نظریات بې مثاله دي(. 
فکري جګړې هدف د خلکو فکرونه بدلول  ) زموږ دنوموړي زیاته کړه :

او پدې الره کې زموږ کامیابي حتمي ده. موږ باید یوازې پر پوځي  ،دي
 جګړې اکتفاء ونه کړو(. 

مسلمانانو په خالف پر فکري جګړې د امریکایانو او برتانویانو تر څنګ  د
وانی صدراعظم ایټالیې پخ د ایټالیې مشران هم ټینګار کوی، پدې اړه د

معاصر غربي تمدن تر اسالمي تمدنه ډېر غوره او )برلس کوني( وایي:)
او لکه څنګه چې زموږ تمدن )کمونیزم( ته ماتې ورکړه،  ،ډېراوچت دی

 ارنګه به اسالمي تمدن ته هم ماتې ورکړي(. همد
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د بوش د صلیبي جګړې تر اعالنولو وروسته په  افغانستان په خالف د
)کالرک( د  ي تړون عمومي مشر امریکایي جنرالاروپا کې د ناټو د پوځ

او  ،فکري جګړې هدف ښه په رسا ټکو کې بیان کړ په خالف د مسلمانانو
هدف د سپتمبر د پیښې انتقام اخیستل دې جګړې  په ډاګه یې کړه چې د

یو  ندي، بلکې په خپله د اسالم تحریف او د امریکا په خوښه اسالم ته د
 : نوي شکل ورکول دي، هغه وایي

)که څوک پدې باور وي چې موږ به له خپلو کورنو د دې لپاره راوتلي یو 
چې د سپتمبر د یوولسمې د پیښې انتقام واخلو نو هغوئ دې خپل دغه 
غلط تصور سم کړي، ځکه چې قضیه داسې نده. هغه اساسي قضیه چې 

هغه تفسیر او  حل لپاره راوتلي یو هغه په خپله )اسالم( او د هغې د موږ د
دې لپاره راوتلي یو چې دا خبره په یومخیز ډول فیصله  د تعبیر دی. موږ

چې آیا رښتیا هم اسالم د سولې دین دی لکه څنګه چې خلک ګومان  کړو
جهاد په شکل کې  او که هغه یو داسې دین دی چې خپل پیروان د!؟ يکو
تریخوالي ته تشویقوي. وګورئ ! دا یوه ډېره مهمه قضیه ده چې تر یو  تاو

ملیارد ډېر مسلمانان پدې نړۍ کې اوسېږي او دوئ ټول له خپل دین څخه 
او هم  ،امن ځای وګرځوي الهام اخلی. دغه مسلمانان کولی شي چې نړۍ د

نړۍ امن او استقرار لړازندکړي. نو ځکه موږ دا نه  ا کولی شي چې دد
دې صالحیت  او مسلمانان دې د ي،غواړو چې اسالم دې خپله ازادي ولر

 به موږ د )اسالم( نه دی؟ نور ولري چې کوم شی )اسالم( دی؟ او کوم شی
 اسالم وویل شی(.دې دې فیصله کوو چې کوم شي ته 

ده شخصې نظر ندي، بلکې هغه د  څرګندونې د جنرال )کالرک( پورتنۍ د
 اسالم په خالف د ناټو د هېوادونو او حکومتونو د تفکر حقیقت دي چې د

 یوه پوځي جنرال په ژبه څرګندېږي. 
غرب غواړي اسالم د )وحیې( او )سنت( له چوکاټه وباسي او د بشري عقل 

 او غوښتنو پر بنسټ یې ودروي. 
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خپلو )سیکولرو( او  مي نړۍ کې دخپله او هم په اسالپهم غرب 
هغه د)  )ډیموکراټو( ملګرو په توسط هڅه کوي چې د اسالم )قداست( او د

نورو بشري فلسفو او نظریاتو په  دلو( اصل له منځه یوسي، او دېنه بدل
ر داسې یو شی ورڅخه جوړ کړي چې هر څوک یې په هغه ډول تعبیر او ېڅ

بل  وک باید دا حق ونه لري چې داو هېڅ ،تفسیر کړي چې زړه یې غواړي
 چا تعبیر او تفسیر ته غلط ووایې. 

دغه  غرب په عملي ډول په اسالمي نړۍ کې پراخې هڅې پیل کړي چې د
ډول )پیوندي اسالم( په رامنځته کولو کې چې د )روا( او )ناروا( او د)ښه( 

په اسالمي نړۍ کې د  ، اوغربې نړۍ په واک کې وي او )بد( فیصله ورکې د
داسې یو نسل روزنه او پالنه وکړي چې تش په نامه مسلمان وي، خو نور د 

فرهنګي او نورو  ،ژوند په ټولو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، فکري
غرب پر الره روان وي. دغه نسل به داسې خلک وي چې نه به  ډګرونو کې د

خپل )ارتداد(  سره په صراحت او نه به ورڅخه ،په عملي ډول اسالم مني
غرب په  شک په نظر ګوري، خو د څه ته به د اسالم هر د ،ښکاره کوي

او هماغه به ورته د  ،نظریاتو او قوانینو به یې اطمینان حاصلېږي
 پرمختګ الره ښکاري. 

 هغه په خالف د اسالم د تحریف او د کې یې امریکا د غرب او په سر
چې ځینې مهم یې په الندې ډول  ل وسائل کارويېالبېفکرې جګړې لپاره ب

 : دي
 میډیا او مطبوعات  - ۱
 تربیه تعلیم او - ۱
 مالي او پوځي مرستې  - ۳
 قوانین او سیاسې فشارونه  – ۴
 منځالري او منځالريتوب-۵
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ــ ۱
غرب په الس کې  تحریف او د مسلمانانو د بې الرې کولو لپاره د اسالم د د
ډیا او مطبوعات تر ټولو خطرناکه وسیله ده، ځکه چې غرب کولی شي ېم
ور د مسلمانانو هر فرد ته پداسې شکل خپل پیغام  دې وسیلې له الرې د

 بل چا پیغام اخلي او د ورسوي چې مسلمان به ورباندې پوه هم نشي چې د
 بق خپل ژوند عیاروي. هغه مطا

دې لپاره چې غرب خپله فکري جګړه په مؤثر او پراخ ډول د مسلمانو  د
خپل قوي اقتصاد په مټ په  ولسونو په خالف پرمخ بوځي هڅه کوي د

ډیا کارکوونکي، ژورنالستان، ېي هېوادونو کې په لسګونو زره د ماسالم
دان، ایمان پوهنتونو استا د ادیبان، مؤلفین، مفکرین، لیکواالن،

کتابونو ناشران او  خرڅوونکي مالیان او پیران، ممثلین او سینماګران، د
رګۍ او مکر تنور هغه عناصر په ډالرو خریداري کړي چې په ډېرې سپین س

 خپل ولس ته رسولی شي.  په آسانه پیغام دښمن د
ری وکړ همدغه چاره یې ترسره ېکله چې امریکا پر افغانستان او عراق ت

 د خاوندان قلم، فکر او وینا او د خپلو ډالرو په زور یې په زرګونو د ،کړه
 خپلو یرغلګرو قواوو ترڅنګ ودرول. د مجاهدینو په خالف 

)سپینې ماڼۍ( د ارتباطاتو  امریکا افغانستان اشغال کړ نو دکله چي 
 اسالم د پرمخ بیولو او د فکري اړخ د جګړې د د اسکیو( اکرټمدیر )

)بوش( ادارې ته یې  تحریف لپاره یو مفصل پالن جوړ کړ او د مفاهیمو د
 وړاندې کړ. 

ته پدې الفاظو کې وړاندې خپل پالن لنډیز سپینې ماڼۍ  )ټاکر اسکیو( د
)موږ پیسې لرو، تجربه لرو، افکار او نظریات هم لرو، ځکه خو د کړی وو:

  دلی(.ېفکري جګړې په ډګر کې نشي در امریکا په مقابل کې هڅوک د
د) ټاکر اسکیو( د پالن د عملي کولو لپاره امریکا په افغانستان او سیمه 

 چې دډول  دېپهغه  او ،کې د فکري بدلون لپاره پراخ پالن تطبیق کړ
څنګ د )الحُرّّ ّ ل(  راډیو تلویزون( تر )امریکا غږ د عربي نړۍ لپاره یې د
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افغانستان  او د )سوا( او )العراق الحُّر( راډیوګانې جوړې کړې. تلویزون، د
څنګ د )آشنا تلویزون( د)آزادۍ(،  لپاره یې هم د )امریکا غږ( تراو پښتنو 

 جوړې کړې. هم  راډیوګانې )ډیوه( او )مشال(
څنګ د امریکا د نړیوالې پراختیاد  شویو لویو او قوي راډیوګانو تر یادو د

( F.Mد ) ۱۷۰( لخوا په افغانستان او سیمه کې USAIDمؤسسې)
چلولو لپاره امریکا په  همدغو راډیوګانو د راډیوګانې هم جوړې شوي. د

او هم یې دغو  ،زرګونو )لوستي( او یا )نیم لوستي( ځوانان استخدام کړل
به له راغلیو )کمونستانو(، له غر راډیوګانو ته له ډېرو پخوانیو

رن )ډیموکراټو اخوانیانو( او د )ماډ )جهادیانو(،منحرفو  )سیکولرانو( او
)کارپوهان(، )مبصرین( او )فیلسوفان( څخه اسالم( له منونکو )فرهنګیانو( 

هغه  او د کړل بیاحاالت د دښمن په ګټه تشریح جوړ کړل، چې دغو ټولوهم 
 جنایات یې توجیه کړل. 

او د دوئ په ژبه یې خلکو ته د هغه  ،امریکا دغه خلک ښه استعمال کړل
او همدغه  ،سلمانانو لپاره غواړيم اسالم ډنډوره وغږوله چې غرب یې د

اسالمي نړۍ په ټولو هېوادونو کې عملي کړه چې خطرناک او  به یې دتجر
 تباه کوونکي نتائج یې ولرل.

وروسته امريکايان په دې پوه  تر څوارلس کلنې ناکامې جګړې خو کله چې
چې په افغانستان کې نور د دوئ پالنونه نه کاميابېږي او ډالر يې  شول

هسې بېځايه مصرفېږي نو د جنګې لګښتونو د کمولو تر څنګ يې پر 
کم کړل  يې ودرول او يا هم خپل لګښتونههغو رسنيو او نشراتي مؤسساتو 

را منځته کړې  رسنيو( په نامه چې د پوځي اشغال په وخت کې يې د )آزادو
 افغانستان مشهورې انټرنټيتاريخ د 2015/08/24دې هکله په  وې. په
د امریکا په مرستو والړې رسنۍ ) په دې عنوان چې )نن ټکی آسيا(وېبپاڼې

د يوه ځانګړي راپور  ورځپاڼېد واشنګټن پوسټ  ( دله ګواښ سره مخ دي
 لنډيز خپور کړ چې ورکې راغلي وو:
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راپور کې له افغانستانه د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه مفصل  ))
امریکايي ځواکونو له وتلو سره د هغو رسنیو برخلیک څېړلی چې د امریکا 

دغه امریکايي رسنۍ  نځ ته شوې دي. د ورځپاڼې په باورپه مالي مالتړ رام
د امریکایانو له وتلو سره له حیاتي ګواښ سره مخ دي. ورځپاڼه وايي، 

 .اوسېږي کې« ښمن چاپېریالد»دغه رسنۍ په یوه 
خبري ادارې له انګړ څخه پیلېږي. خبریال د « نی»راپور په کابل کې د 

ادارې هغه امنیتي تدابیر بیانوي، چې دغې ادارې له هغې وروسته « نی»
امریکایانو د »ونیول، چې د طالبانو له خوا په دې تورنه شوه چې د 

ورکوي. دی. د نی ادارې مالي لګښت امریکایان « فرهنګي یرغل مرکز
پر نی ادارې تور پورې کړ چې ګواکې د امریکایانو  کله چې طالبانو

کلتوري ګټې پالي، دغې ادارې خپلو کارکوونکو ته څو ورځې رخصت 
ورکړ. د ادارې مشر داسې انګېرله چې د طالبانو له خوا به د برید هدف 
 وګرځي. د نی اداره چې پخوا د داراالمان پر عمومي سړک کې وه، له ګواښ

 .وروسته یې ځای هم بدل کړ
امریکایانو  طالبانو حکومت له ړنګېدو وروسته د :واشنګټن پوسټ لیکي

« ازادې رسنۍ»میلیونه ډالر ولګول، چې په افغانستان کې  ۱۱۰،۷
د طالبانو د حکومت له نسکورېدو سره »پیاوړې کړي. ورځپاڼه وايي: رام

رې چټکۍ سره وده په ډې’ ازادو رسنیو‘په دغه جګړه ځپلي هېواد کې 
رسنیو بودیجه او « ازادو»خو ورځپاڼه دا هم وايي، چې د دغو  .«وکړه

تخنیکي سالکاران د امریکایانو له خوا ګومارل کېدل. د ورځپاڼې په باور 
 .پر افغانستان د امریکا د یرغل له مهمو اهدافو څخه د بیان ازادي وه

مرستو والړې رسنۍ  واشنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکا په مالي
بولي. ورځپاڼه وايي، د طالبانو د حکومت پر مهال خپلواکې « خپلواکې»

 .رسنۍ فعاله نه وې
د امریکا په مالي مرسته د سروې له »واشنګټن پوسټ وړاندې لیکي: 

شاوخوا راډیوګانې فعاله  ۱۵۰مخې، نن د سلو شاوخوا ټلویزیونونه او د 
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د ورځپاڼې په خبره په «. ه خپرېږيزیاتې ورځپاڼې او مجل ۱۰۰دي. له 
د ژورنالیستانو د  ۱۷خبري اژانسونه او  ۳۴افغانستان کې دمګړۍ 

روزنې مرکزونه کار کوي. یو له دغو مرکزونو څخه هم نی دی. د واشنګټن 
د پياوړتیا لپاره هڅې کوي او خپله « ازادو رسنیو»پوسټ له نظره، نی د 

 .له خوا ترالسه کويبودیجه د امریکا د پراختیايي ادارې 
د راپور لیکوال له نظره اوس دغه رسنۍ، چې خپلواکې ګڼل کېږی، له دې 
جدي پوښتنې سره مخ دي چې د امریکایانو له وتلو وروسته، چې تمه ده د 

تر پایه به ټول امریکايي ځواکونه له افغانستانه وځي، د دغو  ۱۰۱۶
بودیجې له رسنۍ خپلې « خپلواکې»رسنیو برخلیک څه کېږي. دغه 

امریکانو ترالسه کوي، اوس چې امریکایان وځي، دوی د بودیجې له نشت 
 .سره مخ کېږي

ورځپاڼه د یوه ژورنالیست له خولې لیکي، چې دغه رسنۍ به یا له منځه 
ځي او یا به محلي ځواکونو او یا هم طالبانو ته تبلیغاتي وسیلې ګرځي. د 

کتونکي لري، امریکایانو په ورځپاڼې په باور، طلوع چې ویل کېږي ډېر 
میلیونه ډالرو په لګښت پیل کړه. دغه ټلویزیون د حامد  ۱،۸لومړي ځل د 

کرزي د حکومت پر مهال، کله چې افغان حکومت له امریکایانو سره د 
امنیتي تړون السلیک رد کړ، د افغان حکومت پر ضد پراخه تبلیغات پیل 

 .کړل
لیکي، چې له امریکایانو څخه خپله ورځپاڼه د پژواک خبري اژانس په اړه 

میلیونه ډالرو ولګول چې د پژواک  ۵،۱امریکایانو »بودیجه ترالسه کوي: 
د ورځپاڼې په «. کارمندان لري ۱۱۰خبري اژانس پیل کړي. دغه اژانس 

اژانس دی، چې اوس « خپلواک»باور، پژواک هم په افغانستان کې مخکښ 
 .ډالر ترالسه کوي ۱۰،۰۰۰وا هم هره میاشت د امریکا د حکومت له خ

د ورځپاڼې په خبره، پژواک اژانس اوس کوالی شي چې تر یوه بریده خپل 
لګښت پيدا کړي. د دې ادارې مشر، دانش کړوخېل واشنګټن پوسټ ته 

 .ویلي چې سږ کال هڅه کوي پر ځان بسیا شي
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راډیو مسوول، نجیب اهلل امیري هم د بودیجې د کمښت « سالم وطندار»د 
له امله خپله اندېښنه څرګندوي، د امریکا ګڼې پروژې سږ کال او یا هم د 

له مخه خپل  تر لومړیو پای ته رسېږي. ډېری راډیوګانې وار ۱۰۱۶
زموږ له اتیا سلنه زیاتې »کارمندان له السه ورکړي. امیري وايي: 

 .((ګانې په ښه مالي وضعیت کې نه ديراډیو
افغانستان د ازادو رسنیو »د  د امريکايانو له لوري په کابل کېاړه  په دې
هم په  عبدالمجیب خلوتګر اجرايي رييس« نی»یا  ېادارد  «د څار

بهرنیان باید پر هغو ژمنو  )):وویل چې تايخ رسنينو ته 2015/09/04
 .ودرېږي چې د لندن په ناسته کې يې د افغانستان له رسنیو سره کړې وې

په هېواد کې د رسنیو ’ نړیوالې ټولنې‘لکه څنګه چې »وویل: مشر« نی»د 
’ رسنیز کړکېچ‘په رامنځ ته کولو کې مهم رول درلود، اوس باید د 

 .«مخنیوی هم وکړي
ه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې رسنیو بې خلوتګر وايي، په تېره یو

سارې وده تجربه کړه، مګر اوس له مالي او اقتصادي ستونزو سره الس او 
غږیزو، انځوریزو او لیکنیزو رسنیو د  ۷۵ګرېوان شوي دي. دی زیاتوي، 

 .اقتصادي ستونزو له امله یا خپرونې ودرولي دي او یا هم ورسره مخ دي
بهرنیانو له مرستو خپل لګښتونه پوره کوي وايي، اداره هم چې د « نی»د 

د نه « نړیوالې ټولنې»د بهرنیو ځواکونو وتل باید د افغانستان په اړه د 
 ((.پاملرنې په معنا نه وي

۱

او قالب  ،جوړولو قالب دی تعلیم عملیه او تعلیمي نصاب د نسلونو د د
په هماغه شکل به هم چې هر شکل ولري په هغه کې اچول شوی شی 

ده چې قالب دې مستطیل شکل ولري، خو څوک دې نامعقوله راوځي. دا 
دلو تمه وکړي. که تعلیمي نظام او ېجوړ له هغه څخه د دایروي شي د

هغه نصاب  غرب په خوښه جوړ شوی وي نو په طبیعي ډول به د نصاب د
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اسالم مطابق جوړ شوی  او که نصاب د .غرب پر الره ځي لوستونکي د
 اسالم پر الره ځي.  وي، نو لوستونکي به یې هم د

 نو د ،انګریزانو په الس سقوط وکړ م کې مصر د۱۸۸۱کله چې په 
هغه وخت حکومت د مصر له انګریز حاکم )الرډ کرومر( څخه  انګلستان د

ټینګولو لپاره یې چې هر څه وغوښتل چې په مصر کې د انګریزي تسلط د 
 برتانیې له مرکزي حکومت څخه دې یې وغواړي.  ورت وي درته ض
ئل برتانیې له حکومت څخه پوځي وسا کرومر( د دې پر ځای چې )الرډ دخو 

برتانیې  )تعلیم ماهرین( وغوښتل. داو پوځونه وغواړي هغه ورڅخه د
 )ډوګالس ډنلوپ(غوښتنې په ځواب کې هغه ته  )الرډ کرومر( د حکومت د

فاکولتې فار  التحصیل د دشاهي  الهوت )مسیحي دینیاتو( چې د
 مسیحي عالم وو ورولېږه. 

مصر لپاره داسې یو د تعلیم نظام او نصاب جوړ کړ  )ډوګالس ډنلوپ( د
او  ،ثیر مخه ورباندې ونیولهأزهر( د تعلیمي او معنوي تچې هم یې د )األ

نسل روزنه او پالنه وکړه  داسې یو ې ددلو په مصر کېرېوخت په ت هم یې د
انګریز په رنګ کې رنګ  مصر راتلونکی یې له اسالمه بیګانه او د چې د

نو په هغه و )بې دینه( ش مصر تعلیمي نصاب سیکولر کړ. او کله چې د
او  ،شول )سیکولر( پسې تقریبًا د ټولې عربۍ نړۍ تعلیمي نصابونه

 هم روان دي.  ننه ال شول چې ترغرب پر الره روان  حکومتونه یې هم د
هېوادونو په تعلیمي نصابونو  ټولې اسالمي نړۍ د دې لپاره چې غرب د د

 د نو لږ ترلږه کم کړی وييې او یا  وي، اسالم تاثیر له منځه وړی کې د
د  کال کې م۱۹۷۷او په  ،ملګرو ملتو نړيواله مؤسسه یې وکاروله

څانګې( په چوکاټ کې يې  د دملګرو ملتو د تعلیم او فرهنګ یونسکو )
دې ادارې  د .یوه تعلیمي اداره جوړه کړه چې نوم یې )اسالم او غرب( وو

کارادون( کوله. دې  مشري په ملګرو ملتو کې د برتانیې پخواني سفیر)الرډ
)سیکولرو(  یې د اسالمي ممالکو د ۱۰غړي لرل چې  ۳۵ادارې 
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او غربي هېوادونو غړي یې د اسرائیلو  ۱۵او پاتې ول  حکومتونو استازي
 ول. 

د )اسالم او غرب( دغې ادارې پدې موضوع کار کاوه چې څنګه په تعلیمي 
او په نصابونو  ،نصابونو کې د ادیانو ترمنځ په مشترکو نقطو ترکیز وکړي

 کې د داسې مضامینو او مفاهیمو مخنیوی وکړي چې )دین( ورکې د
 )سلوک( لپاره معیار ټاکل کېږی. 

ټولو اسالمي هېوادونو نصابونه پداسې ډول جوړ کړل چې د دې ادارې د 
او د  .اسالم تاثیر ورڅخه له منځه یوسي او یا یې تر ممکنه حده کم کړي

)ژبپالنه( او ،اسالم په عوض ورکې نور نظریات لکه )قومیت( )وطنیت(
ورشامل  داسې نور په تعلیمي نصابونو کې د ملي ایډیالوژیو په حیث

 کړي. 
ادارې د فعالیتونو یو مثال په مصر کې دا وو چې د نصاب تر دې  د 

)فرعوني تاریخ(  مصر د نصاب د تاریخ په مضمون کې د تبدیلۍ دمخه د
صفحوته پورته  ۳۱۷صفحې وه، خو تر تبدیلۍ وروسته  ۷۵برخه یوازې 

 شوه. 
 ۱۰۷اسالمي تاریخ برخه  او همدارنګه تر تبدیلۍ دمخه په نصاب کې د 

 صفحو ته راکښته شوه.  ۳۵خو تر تبدیلۍ وروسته دغه برخه صفحې وه ، 
همدغه فارموله تقریبًا په ټولو اسالمي هېوادنو کې تطبیق شوه، ځکه چې 

دونه د)یونیسکو( له سازمان څخه د نه تطبیقولو په صورت کې هېوا
او شهادتنامو یې په غربي نړۍ کې خپل )قبولیت( له السه  ،دلېستل کېو

 ورکاوه. 
پورتنیو حقیقتونو ته په پام سره ویلی شو چې رسمي تعلیمي نظام په 

تر څو چې دغه  غرب تر ټولو خطرناکه وسیله ده.او اسالمي نړۍ کې د
غرب په خوښه چلېږي نتائج به یې هم هغه ډول راوځي چې غرب  وسیله د

 یې غواړي. 
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 د غربي ډوله تعليمي نصاب او نظام غرپ لپاره د په اسالمي نړۍ کې د
امریکا یو مهم پالیسي جوړوونکی شخصیت دواشنګټن د  افاديت په اړه د

نږدې ختیځ لپاره دستراتیژیکو مطالعاتو دانسټیټیوټ پخواني مدیر 
امریکا حکومت ته د اسالمي هېوادونو په اړه  )رابرټ سوتلوف( چې د

 پالیسۍ جوړوي او د امریکا د نویو محافظه کارانو )مسیحی افراطیانو(
 څخه دی په اسالمي نړۍ کې د تعلیم په اړه وایي :  له ډلې

لوړې  په عربي او اسالمي نړۍ کې امریکایي تعلیمي ادارې یوازې د
 سویې تعلیمي ادرې ندي، بلکې هغه د عربي او اسالمي ټولنو د

ي )پټ( لښکر استراتیژیکې جګړې سّر امریکا د امریکایي کولو لپاره د
 دی(. 

دغه امریکایي پټ لښکر رښتیا هم ټوله اسالمي نړۍ  د )رابرټ سوتلوف(
امریکا لپاره فتح کړه، ځکه چې دغه تعلیمي نظام د  له جګړې پرته د

هغه پر ځای یې  او د ،مسلمانانو له نویو نسلونو څخه حقیقي اسالم پټ کړ
اصاًل اسالم  اسالم په نامه ورته معرفي کړل چې هغه یا داسې یو څه د

غرب په خوښه برابر شوی  ریف شوی، مسخ شوی او داو یا یو تح ،ندی
 اسالم دی. 

ر له ېروسانو په څ غرب د مسلمانانو د تعلیمي نصابونو په بدلولو کې د
هغه انګریزي متل مطابق چې وایې : )کار په  بیړې کار نه اخلي، بلکې د

کراره کوه خو پداسې شکل چې تاثیر یې یقیني وي( په کراره او تدریج سره 
 لمانانو د تعلیم او تربیې نصابونه بدلوي. د مس

 )یونسیکو( او نورو مؤسساتو په توسط د غربي استعمارګرو هېوادونو د 
اسالمي هېوادونو په نصابونو او تعلیمي نظام کې څو اساسي تغیرونه 

 :وستل چې ځینې یې په الندې ډول ديرا
خپرول او بیا همدغه و تايپه مسلمانو هېوادونو کې د غربي ژبو او ادب - ۱ 

تعلیم او سیاست ژبې ګرځول. غرب لدې الرې خپل ټول سیاسي،  ژبې د
اجتماعي، اخالقي او فلسفیانه مفاهیم او نظریات د مسلمانانو د نوي 
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او نوی نسل یې ورباندی له اسالم، اسالمي  ،ښودلېنسل مخې ته ک
چې په تاریخ، اسالمي تمدن او اسالمي ټولنیزو ارزښتونو مصروف کړ، 

او اسالمي  ،دلېنتیجه کي غربي فرهنګ او معلومات ورته اصل وګرځ
دل چې د دوئ په اند په عملي ژوند او ېمعلومات ورته داسې یو څه وګرځ

 پرمختګ پوري اړه نه لري. 
په نصابونو کې د دیني او اسالمي ټولنیزو مضامینو اندازه لږ کړای  - ۱ 

ډوله مدني او اجتماعي زده کړو  هغو پر ځای رسم، هنر، غربي او د ،شوه
 غرب تاریخ او پرمختګونو ته ځای ورکړ شو.  او د
او  ،ژبې او ادبیاتو کتابونه یې له دیني موادو او مفاهیمو خالي کړل د – ۳

دیني مفاهیم یې په بې کیفیته، بي روحه او بې واقعیته شکل یوازې د 
 )دینیاتو( په کتابونو کې محدود کړل. 

اسالمي تمدن احسانونه  نو څخه داسالم فتوحات، پر نړۍ دله نصابو – ۴
او پر ځای یې د  ،مشاهیرو په هکله معلومات لیرې شول اسالم د او د

غرب مشاهیر، فیلسوفان،  غرب لشکر کشۍ، د اروپا او امریکا تاریخ، د
پوځي افسران د مسلمانانو نویو  شاعران، مخترعین ، سیاسي مشران او
 نسلونو ته د )ماډل( په حیث معرفي شول. 

رته ېنیمګړي، تحریف شوي او ب هغرب دې ټولو تعلیمي هڅو اسالم په یو د
پاتې شکل نوي نسل ته تقدیم کړ، چې نتیجه يې له اسالم سره د نوي نسل 

څه  یو دڅوک  که يو په )بې رغبتۍ( کې راووتله. او دا طبیعي خبره ده چې
دفاع په الر کې قربانۍ ته  په اړه بې رغبته وي نو ولې به له هغه څخه د

 حاضرېږي؟ 
امریکا د افغانستان له اشغالولو وروسته همدغه ټولې کړنې په افغانستان 

دې چې امریکا او غرب خپل  سف ځای داأډېر ت کې هم ترسره کړې، خو د
وسط تر سره کړل چې یو هغو خلکو په ت تعلیمي او فکري جنایات دلته د

)نړیوال  د وخت یې ځانونه مجاهدین، اخوانیان، اسالمي فرهنګیان او
 همدغو جنایت کارو نومونه د ( منسوبین ګڼل، خو نن د؟!!!اسالمي حرکت
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هغو  مشرانو په حیث د روژې دپ دنصاب تعليمي  مؤلفینو، مشاورینو او د
پشتیو لیکل شوي چې د )نبراسکا( د امریکایي پوهنتون تر  رکتابونو پ

او د  ،لخوا یې بودیجه برابره شوي (USAID)ارنې الندې جوړ شوي، د څ
یم او تربیې په اختیار کې ورکړل لاو د تع ،اف( له لوري چاپ شويسي)آ

 شوي دي.
ې یو وایي چ واچوي او و ېخاورخلکو په سترګو کې  دغه خلک ښایی د 

، خو دوئ په دی وازن او له اسالم سره برابر نصاب یې جوړ کړیعصري مت
)جورج  صلیبي جګړې اعالنوونکي حقیقت کې هغه نصاب جوړ کړی چې د

خپلې یوې بریا په حیث اعالن  په افغانستان کې دته بوش( هغه خپل ملت 
 کړ او ویې ویل: 

: “And before the end of the year, we’ll have sent almost 10 
million of them [that is, new textbooks] to the children of 
Afghanistan. These textbooks will teach tolerance and 
respect for human dignity instead of indoctrinating 
students with fanaticism and bigotry.” 
– George W. Bush, “Weekly Radio Address,” March 16, 2002 

اشومانو ته تقریبًا لس افغانستان م د به موږ لو مخکېدتر ختمې)دکال 
نورو په  دغه کتابونه به هغوئ ته )د ملیونه درسي کتابونه ورلېږلي وي.

 انساني کرامت توندالریتوب او تعصب پر ځای د زغم او د مقابل کې(
 ورزده کوي(. احترام

)کرزي( حکومت  امریکا په اول ځل د چې هغه نصاب اړه خبره وه دا خو ال د
ې راوستلې. تر هغه وته تیار کړی وو او ډېرې تبدیلۍ یې ال ورکې نه 

وروسته افغاني نصاب دوه ځله بیا د امریکایي مشاورینو تر څارنې الندې 
 او ،تاثیراتو څخه محروم شواسالمي او جهادي مفاهیمو له مفرداتو او  د

 ځای شول.  رغربي فرهنګ تاثیرات او مفاهیم ورکې ځای پ پر ځای یې د



 

  
 

 
 

126  

ــ۹

غرب د فکرې جګړې له وسائلو څخه بله مهمه  اسالم په خالف د يد ریښتن
اساسي، مدني، جزایي او نورو  اسالم ضد قوانین دي چې د له ديوس

حکومتونو له لوري پر  مستبدو او )سیکولرو( په شکل کې د قوانینو
 زور، زندان او تزویر په وسیله عملي کېږي.  مسلمانانو د

په اوسني وخت کې تقریبًا د ټولو اسالمي ممالکو اساسي، مدني، عدلي 
غرب د مشاورینو او متخصصینو له لوري داسې جوړ  او قضایي قوانین د
ت تطبیق ته ورکې هېڅ ځای نه وي. او که اسالمي شریع شوي چې باید د

هم ري کوم حکم او یا کومه ماده یې تصادفًا له شریعت سره موافقت ېچ
 لو بهانو غیر فعاله شي. ېالبېهغه هم باید په بنو ولري، 

 غرب له لوري د)بشر د متونو په قوانينو كې دواسالمي نړۍ د ټولو حك د
 نه يوازې دا چې د. اعالميې( منل ضروري ګنل شوي دي ېنړيوال دحقوقو 

سير فت د ېهغ نل وركې ضروري ګڼل شوي، بلکې دي ميدې كفري اعالم
دغه  چې دې لپاره اخيستل شوي چې هسې نه او تعبير حق هم ورڅخه د

 يا د ملګرو ملتو نړيوال ميثاق او حقوقو اعالميه او د هېوادونه د بشر د
تعبير كړي. همدغه حكم د  سالم مطابق تفسير اوا هغو ځينې مادې د
 :  یمه ماده كې داسې ذكر شوي د ۱۹ې په یالې اعالموبشري حقوقو د نړي

ده چې د بشر له حقوقو سره دې پداسې ه ن)) په هېڅ ډول شرائطو كې روا 
 ل چلند وشي چې د ملل متحد له اصولو او اهدافو سره تضاد ولري ((. وډ

اسالمي نړۍ له حكومتونو سره د تعامل  امريكا دغربي هېوادونو او 
هغو په رعايتولو ملكف كړي  حكومتونه يې داو اكلي ټارونه یداسې مع

ې ځفرهنګي او پو، دغو هېوادونو ټول سياسي، اقتصادي، تعليمي  چې د
ري دغه قوانين هغه ېاو كه چ ،قوانين بايد د غرب له خوښې سره سم وي

سیاسي، اقتصاد، نو بيا له ډول ډول  يې غواړي بډول نه وي چې غر
 پوځي بندیزونو او سزاګانو سره مخ کېږي.  فرهنګي او تعلیمي
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خپلو  په اسالمي هېوادونو كې د ېي ه چې امريكاببله خطرناكه حریوه 
ي آزادۍ( په نوم كفري ډلو او بفشارونو په سلسله كې كاروي هغه د )مذه

 . تضمينول ديد زمينې  قانوني فعاليت اديانو ته د
 ۍ( د اصل په تحميلولو دیګرا دديني پلوراليزم )ديني تعد امريكا د

هر  هېوادونو دروازې د راوړي ترڅو دونه حكومتونو فشار راسالمي نړۍ پ
بل  او له حقيقي اسالمه پرته د ،ډول كفري دعوت پر مخ خالصې پرېږدي

 وي. ه نديز نبچا پر دعوت او فعاليت دې ېه
په اسالمي هېوادونو كې په  ډول نورو غرپي هېوادونو پدېامريكا او 

امريكا د  د دا كاراو  ،ده ېقانوني ډول د )تنصير( لپاره الره برابره كړ
 خارجه پاليسۍ په اولوياتو كې ځاي لري. 

نمبر  ۷له لوري  د وزارتخارجه چارو امريكا د د )ديني ازادۍ( په نامه د
ړنې لپاره دامريكا كانكرس ته ېڅتاريخ د  ۱۰۰۵/  ۱۱/  ۸راپور په 

 يوادونو كې د )دينېه ډېرو عربي او اسالمي هه کې پاو په هغ ،شو ېوړاند
دې راپور اساسې ټكي په الندې  ، دووآزادۍ( له نشتوالي شكايت شوي 

 ډول ول : 
)ديني آزادۍ( قضيه د دولتونو له  امريكا متحده اياالت نور د د – ۱

نړيوالو چارو په سترګه  هغې ته نور د بلکېداخلي چارو څخه نه ګڼي، 
نور په اسالمي نړۍ كې داسې عملي كېږي لكه نور  هب چې . يعني دا(ګوري

 بين المللي قوانين چې عملي كېږي. 
ې ته يوازې د ی) ديني آزادۍ( قض دد امريكا متحده اياالت به نور  - ۱

ارښتنو په سعملي كولو لپاره پ هغې د داو يوې نظريې په نظر نه ګوري 
 ته اوامر دولتونو رعايتولو لپاره به نورو هغې د اكتفا نه كوي، بلکې د

او د فشارونو له  ووركول و لهتمشوقا او پدې الره كې به د ،صادروي
 واردولو څخه كار اخلي. 
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ښودل ېخلكو آزاد پر له )دينې آزادۍ( څخه مقصد په مطلق ډول د - ۳
كې بل هر دين اخيتارول غواړي  څوك چې په اسالمي نړۍ ترڅو هر، دي

 ې كړاى شي. ی اختيار
 همدغو يادو شويو قوانينو او فشارونو له امله په افغانستان كې د د

شول چې له اسالم  یولکاې هېڅكه ونه رامريكا له لوري جوړې شوې اد
او يا په افغانستان كې د  ،شويو خلكو ته سزا وركړي (مرتد)څخه 

. وكړي یدو مخنيوېخپر نور باطلو نظرياتو ديت( او ئ) بها ،)نصرانيت(
ه حقوقو نړيوال اساسي قانون د بشر د یځكه چې د افغانستان اوسن

داسې  همدې اساسي قانون په اوومه ماده كې داو  ،اعالميه رعايتوي
نړيوالو  بين الدول معاهدو، د ملګرو ملتونو د منشور، د دولت دراغلي:)

سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نو چې افغانستان له هغو وقاميث
 رعایت کوي(.ې یاعالم ېنړيوال
په اته لسمه ماده كې په صراحت سره نړیوالې اعالمیې  بشري حقوقو د او د

)هر )په هكله داسې راغلي دي: (انتخاب دين د )هر چاته په خپله خوښه د
 همدااو  ،یانسان د فكر د آزادۍ او د دين د انتخاب له حق څخه برخمن د

نظر  د ېنو او رسنيو له الروعقيدې تبليغ ، د ډله ييزو ښو حق د دين او د
څخه  هغوله ي او علني تر سره كولو او اظهار او همدا ډول د شعائرو سّر

 . ((یته هم شامل دحفاظت 
ي په یحقوقو د نړيوالې اعالم )ارتداد حق( د بشر د همدغه دهمدارنګه 

نظر  هر انسان د))سې ذكر شويدي :م په صراحت سره دانولسمه ماده كې ه
دغه حق ديته هم شامل ی. او خپل ليدلوري د آزادۍ له حق څخه برخمن د

پرته ې دي چې څوك دې د بل چا افكار او نظريات د بل چا له مداخل
له ې ممكنې وسيل ېشي خپل افكار او نظريات په هر یاو هم كول .ومني

 (. (پرته تر السه او نشر كړي  هر جغرافيوي قيد او بند
 دپورتنيو حقايقو ته په پام سره ويلي شو چې په اسالمي هېوادونو كې 

فكري او قضايي  اسالم په خالف د دل دېغربي ډوله قوانينو عملي ك
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هغه د تحريف تر ټولو خطرناكه وسله ده. او همدغې وسيلې  جګړې او د
خلكو ته يي داسې  او یكړې اسالم دخلكو له عملي ژوند څخه لير

عبادتونه او دعاګانې ، يو څه تصورات ېچې اسالم يوازی معرفي كړور
 چارو د بشريت د د هم نهاو  نه نظام لري، نه قوانين لريچې دي او بس، 

شته هم نو هغه  ېاو كه يو څه قواعد او ضوابط ورك. سمبالولو وړتيا لري
 .وړتيا نه لريتطبيق  پخوا زمانې لپاره وو چې اوس د ېد ډېر

ل دا ثابتوي چې شريعت وخو كه مسلمانان راپورته كېږي او په عملي ډ
دلو وړتيا لري، نو ېتطبيق دهم سمبالولو او  چارو د اوس هم د بشريت د
په مونو په اورولو، بزور په استعمال، د  بيا ځواب دې غرب او امريكا ي

 دلمانانو د مس او کې د مسلمانو مبارزينو د ورغورځولوزندانونو
 هېوادونو په اشغالولو وركوي.

له غربي او بله تر ټولو خطرناکه وسيله چې غرب يې د اسالم د تحريفولو 
رنګه کولو لپاره په ټوله نړۍ او په خاص ډول په مارزښتونو سره د ه

منځالري اسالم په نامه د يوه نوي اسالمي نړۍ کې په کار اچوي هغه د 
دغه دسيسه ډېره لويه او تأثيرات يې پر دين رامنځته کول دي. دا چې 

معاصرې اسالمي نړۍ ډېر پراخ دي نو مناسبه مو وګڼله چې د دې فتنې په 
را روان ځانګړي عنوان الندې له  تر اړه په يو څه زيات تفصيل سره
 لوستونګو سره خبره شريکه کړم. 
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 غرب په اوسنۍ روانې پوځي او عقیدوي جګـړې کـې د اسالم په خال ف د د
نشـــراتي وســـائل  ملګـــرو فکـــري مراکـــز او تبلیغـــاتي او هغـــه د د غـــرب او

دلو مســلمانانو( )بنســټ پــالي اســالم( او )بنســټپالو تد)معتــدل اســالم(،)مع
 ونې لـه املـهررې کـاېـدغې ډ چې د ير کاروېر ډېډ اتمسلمانانو( اصطالح

ځینــي سیاســي او فکــري کړیــو پــه  یــې دغــو اصــطالحاتو د اســالمي نــړۍ د
ږی ېـغـرب لـه لـوري هڅـه ک )فکري ادبیاتو( کې هم ځای مونـدلی دی، او د

مســلمانانو پــه  د تــه اصــطالح )معتــدل اســالم( ېنــوې ایجــاد شــو ېدغــ چــې
مسـلمانانو نـوی نسـل  او د ،کـړيورحقیقـت بڼـه  هیوه دین او یو ټولنه کې د

ــه حیــث ومنــي نکي نســلونه یــې دولــاو رات ــ د او ،یــوې )عقیــدې( پ  رهغــې پ
تونو( پــه اړه موقــف ښــ) ریښــتینیو اســالمي ارز او اســالم( يبنســټ د)حقیقــ

جوړ شوي دیـن )معتـدل اسـالم( پـر اسـاس پـه  يهمدغه نوبيا د  ونیسي، او
ښـه  او روا او ناروا وادونو کې حکومتونه، نظامونه، قوانین، دېمسلمانو ه

همدغـه  د هـم او ،روابطو کیفیت وټاکي نړیوالو سره دله  او معیارونهاو بد 
 مسلمانانو ژوند تنظیم کړي.  نوي دین )معتدل اسالم( په حدودو کې د

چــا لخــوا  دغــه نــوي دیــن )معتــدل اســالم( حقیقــت څــه شــی دی؟ د چــې د دا
، لــه حقیقــي يږي، ارزښــتونه او معیارونــه یــې څــوک ورتــه ټــاکېــرامنځتــه ک
اره پـدو لې؟ کومو اهدافو او مقاصـدو تـه د رسـه یې تعامل څه دیاسالم سر

ــه ک ــه ک ږي؟ دېــرامنځت ــو، جهتونــو، ېــرامنځت ــه کومــو ډل ــاره یــې ل دلو لپ
معنوي وسـائلو کـار  مادي او ړنیزو مراکزو اوېاشخاصو، فکري مکاتبو، څ

رامنځتـه  دغه ډول یـوه ) نـوي دیـن( د څنګه داو هم دا چې ږي؟ ېاخیستل ک
واد ونو کې پـه یـوه وخـت هـم مهالـه فعالیتونـه ېرو هېنړۍ په ډ د کولو لپاره
ه کولو لپـاره لـه ترامنځ دغه ) نوي دین( د په افغانستان کې داو روان دي؟ 
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او څـوک ورکـې پـه ارادي او غیـر  ؟ږيېـچا څخه پـه څـه ډول کـار اخیسـتل ک
ارادي ډول اســتعمالیږی؟ او دغــو هڅــو دامریکــا لــه لــوري د افغانســتان 

 او پایلې به یـې پـه افغانسـتان کـې د ؟په وخت څومره زور اخیستی داشغال
ــاآلخره د ــه راتلــونکي څــه وي؟ او ب دغــې واردې  )اســالم( او )افغــان ولــس( پ

دلو مخنیـوی بـه څـوک او څنګـه کـوي؟ دا ېرامنځته ک شوې منفي پدیدې د
د ځوابولـو  تـر يـوه حـده پوښـتنې دي چـې پـدې لیکنـه کـې بـه یـې ټولې هغه

 .وکړوهڅه 
: 

او کـه دي مسـلمانان هغـوئ ژندنې ټول علماء او مؤرخین چې کـه ېاسالم پ د
ي چــې لــرنامســلمان مستشــرقین )ختــیځ پوهــان( دي ټــول ســره پــدې اتفــاق 

څ ځـای کـې چـا ېپه ه کې په تاریخ یوازې یو اسالم دی. تر اوسه اسالم همدا
ــالي اســالم( نــوم ــاریخي  د )معتــدل اســالم( او )بنســټ پ ــه ت ــدی کــارولی. پ ن

)فقهـي او  څ سـابقه نـه لـري. البتـه د اسـالم دېلحاظ د)معتدل اسالم( نوم هـ
اجتهادي فهم( له مخې د اسالمي فقهي مذاهبو په نامه نورې تسـمیې شـته 

امـام د مـذاهب لکـه  ، شـافعي، حنبلـي، مـالکي، ظـاهري او نـوريلکه حنف
سفیان ثوري، امام اوزاعي او نـورو امامـانو مذهبونـه چـې اوس یـې پیـروان 

 نشته خو یو وخت یې خپل امامان او پیروان درلودل. 
نــورو طــائفو او مــذاهبو نومونــه هــم د اســالم پــه  ځينــېمنســوبو  تــه داســالم 

چـې د اسـالم لـه حقيقـي فهـم څخـه د انحـراف لـه املـه  تاریخ کـې یـاد شـوي
د ګمــراه طــائفو پــه نامــه یــادیږي لکــه  دعې، خرافــاتي او یــامبتــ منحرفــې،

خوارج، روافض، قدریـه، مرجئـه، معتزلـه او نـور چـې د اسـالمي تـاریخ پـه 
ــو کــې راپیــدا شــويېالبېب ــوه وختــه یــې دوام کــړی، او بیــا  ،لــو وختون ــر ی ت

او یا یې بڼه بدله کړې او له نورو سره یوځـای شـوې  ېورسته یا له منځه تلل
اسـالم پـه سیاسـي او  د (مـذهب)او  (فکر))معتدل اسالم( په نامه دي، خو د 

هبو په کتـابونو کـي یـې پـه افرقو او مذ فقهي تاریخ کې سابقه نه لري، او د
 څ ځای څرک نه ترسترګو کیږي. ېه
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:
پـه اسـالم پـه خـالف  شرق په خالف او بیا په خـاص ډول د تل لپاره د غرب د

 روحیـې پـه لرلـو سـره یـې د توسـعه غوښـتنې د او د ،جګـړه کـې پـاتې شـوی
ۍ، شـلښکرک مقدوني سـکندر دي چې د لېستېشرق په خالف لښکرې راو

مدیترانې په شرقي او جنوبي ساحلونو کې د آسیاسي او افریقـایي سـیمو  د
عماري جګـړې ت، صـلیبي جګـړې، اسـلښکرکشـۍ د روميانو د نیولو لپاره
 ل مثالونه دي. ېالبېروانې اوسنۍ جګړې یې ب نړۍ په خالف ياو د اسالم

انو، يزیـانو، هسـپانوېاسالم په خالف جګـړي د جنګ تاریخ په اوږدو کې د د
پرتګالیـانو، انګریزانـو، ایټالیایـانو او روسـانو لـه  هالنډيانو، فرانسویانو،

ــه الره اچــول شــوي دي ــوري پ ــل د .ل ــو جګــړو کــې مســلمانان ت ــه دغــو ټول  پ
او دښـمن هـم د دوئ قـوت د دوئ لـه عقیـدې  ،دلي ديېـلپاره جنګ عقیدې

 ګڼلی دی. 
راتــورۍ پانګریزانــو د ام ړۍ پــه اوالئلــو کــې دپېــشــلمې مــیالدي  کلــه چــې د

ل پیــل شــو او تــر دویمــې نړیــوالې جګــړې وروســته یــې خپــل د اســتعمار ازو
ښود نو امریکـا داسـې الرې ېغربي نړۍ قیادت امریکا ته ور پر خالفت او د

څـوک یـې ېهغو په وسیله پر ټولې نړۍ الس برې شي، ه چارې ولټولې چې د
 نـړۍ سیاسـي، اقتصـادي، فکـري او ټـولنیز دلی شي، او دېمخې ته ونه در

 . يوضعیت دې په هغه ډول عیار شي چې امریکا یې غواړ
دلو لپـاره امریکایـانو نـه یـوازې دا چـې پـه ېرسـ لوی نړیـوال هـدف تـه د ېد

ــوځي او اقتصــادي  ــړپ ــاوړی ک اتیژۍ تربلکــه د)فکــر( او )ســ لحــاظ ځــان پی
تفکیـر، تحلیـل،  په نامه د Think Tanksجوړولو( په ډګرونو کې یې هم د 

احوالـو  ولسونو او نظـامونو پـر وضـعیتونو او په نړۍ کې د پالن جوړونې او
ته کړل، ځژیکو مطالعاتو قوي مراکز رامنېسترات د په مقصد ځان خبرولو د

ړنـې وکـړې او د ېلـو اړخونـو کـې څېالبېیکـا تـه د ژونـد پـه بدغو مراکزو امر
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ر ېـډکـې او د امریکا لپاره یې په نـړۍ  ،پالنونه یې ورته جوړ کړل تطبیق وړ
 رې سختۍ ترسره کول. ېهغه کارونه اسانه کړل چې پخوا به انګریزانو په ډ

دغــو مراکــزو  هغــو لویــو کــارونو پــه سلســله کــې چــې امریکــا د تفکیــر د د
Think Tanks هـم  يـې سره کړل یورړنو او مسلسل کار په نتیجه کې تېڅ د

ـــول وو د ـــه ک ـــړۍ یوقطب ـــاتول او د ن ـــوروي اتحـــاد م ـــوروي اتحـــاد  د .ش ش
 new world orderدلو وروسته امریکا لومړی د نـوي نړیـوال نظـام ېترمات

ــا وروســته د ــوب  او بی ــې د د globalizationنړیوالت ــر  نظری ــو ت ــي کول عمل
 الندې کولو هڅې پیل کړې.  نړۍ د عنوان الندې د

لــه وړانــدې امریکــا تــر خپــل تــأثیر  وادونــه الېر هېــډ نــړۍ دا چــې د اســالمي
وادونـو کـې یـې غـرب پلـوي او یـا مسـتبد ېالندې راوستلي وو او پـه دغـو ه

دلو او د ېـــماتد  شـــوروي ، نـــو دورژیمونـــه پـــر مســـلمانانو مســـلط کـــړي و
 وادونـو کـې هــم دېپـه مســلمانو ه دلوېـافادیـت پــه ظاهر جهـاد د افغانـانو د

ځـان آزادولـو  غرب له سیاسـي، فکـري، پـوځي او اقتصـادي تسـلط څخـه د
هڅـو او اسـتعماري  غرب د روحیه راپورته شوه، او په مسلمانو ټولنو کې د

رتـه ېب سیاستونو په خالف سیاسي او دیني شعور څپاندشـو، او مسـلمانانو
شـوروي  او لکه څنګه یې چې د .خپلو اصولو او خپل دین ته رجوع پیل کړه

، (لیبرالیـزم)غـرب  کفر او الحاد په نظر کتل همداسې یـې د ته د (کمونیزم)
دلی ېــږېوادونـو کـې را زېاو لـدې دواړو څخـه پــه مسـلمانو ه (دیموکراسـۍ)
نجـات مونـدلو پـه هـدف  هغه څخه یې دله  او ،هم )کفر( وباله (سیکولریزم)

نــوم  (بنسـټ پــالنې)د  تــه امریکــا فعاليـتچــې دغــې  ،فعالیـت تــه مخــه کـړه
 ورکړ. 

 وروسـته امریکـا ولیـدل چـې د کمونیزم تر له منځه تللـو شوروي اتحاد او د
سیاسـي، فرهنګـي  بلکـه د، دښمنۍ روحیه نـه لـري چین( له امریکا سره د)

ســره نــږدې وردلو نــور هــم ېــرېوخــت پــه ت و لــه املــه دتاو اقتصــادي مشــترکا
 ږي. ېک
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 امریکا سره د )ناټو( په تړون کې شامله او په هر څه کې دله پخوا له  اروپا ال
 هغې پر الره روانه ده. 

یـا الره نیـولې او تملګر لوی نفوس په لرلو په شرق کې د امریکا د هند هم د
یــث تبــارز کــړی او لــه حې دیموکراســۍ پــه يپــه آســیا کــې یــې د تــر ټولــو لــو

 دښمنۍ او مخالفت لپاره څه نه لري.  امریکا سره د
ــره فکــري او  د ــم لــه امریکــا س ــه ه ــور واړوه واړه تمدونونــه او دینون ــړۍ ن ن

 سیاسي پیوندونه لري. 
امریکا ولیدل چـې یـوازې اسـالم دی چـې نـه د امریکـا تسـلط منـي، نـه یـې 

، يبرال تمدن مني، نه یې د کپټـالیزم اقتصـادي نظـام منـېدیموکراسي او ل
هغـې ملګـري نظامونـه  د او نه یې پر خپله خاوره پـوځي شـتون، لښـکرې او

دښـمن پـه حیــث  يیـوازیني ریښــتن نـو هماغـه وو چــې )اسـالم( ورتـه د .منـي
دې  هراړخیـزه جګـړه پیـل کـړه. او د ههغـه پـه خـالف یـې یـو ښکاره شـو او د

یـوې برخـې  اسـالم پـه خـالف جګـړه د لپاره چـې پـه اسـالمي نـړۍ کـې یـې د
)  بنسټپال اسـالم دمسلمانانو په الس روانه کړې وي نو ریښتینی اسالم یې 

Radical Islam پلویانو لپاره یې یـو  خپلو سیکولرو ( په نامه یاد کړ، او د
ي ذکــر شــپــه راتلونکــو کرښــو کــې بــل اســالم چــې تعریــف او تفصــیالت بــه 

اسـالم پـه  او د ،معتـدل اسـالم پـه نامـه رامنځتـه ګـړ (Moderate Islam)د
 Islam is theچوله چې. ګړه تر دې شعار الندې په الره واجخپله يې خالف 

problem and the moderate Islam is the solution)( )  پخپلــه
 . ) حلدې ستونزې  ستونزه ده، او معتدل اسالم د اسالم

)فکــري مؤسسـې( یـا )فکــري  پـه غـرب او بیــا پـه خـاص ډول پــه امریکـا کـې
ــې  ــان ی ــې غربی ــز( چ ــولي د Think tanksمراک ــؤثر ب ــوی او م ــوت یول  د ق

دا ځکــه چــې همدغـه )فکــري مراکــز( پــه  ږي، اوېــژنـدل کېمنـابعو پــه حیــث پ
وادونو کې د پوځي او دفـاعي قـوت، اقتصـاد، صـنعت، تجـارت، ېغربي ه
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تقویــه کولــو او  ولســونو د هیوادونــو او او دپلوماســۍ او د وروابطــ يخــارج
ړنــې ېتطبیــق وړ پالنونــه جــوړوي، څ چــارو لپــاره مهــم او د کمــزوري کولــو د

 حکومتونو او لویو کمپنیو الرښوونه کوي.  او د ،ترسره کوي
 د ېموثریـت تـه پـه پـام سـره یـواز ېهمـدThink tanksفکـري مؤسسـاتو  د

 ۱۰۰۰فکـري مؤسسـي کـار کـوي چـې  لـويې او وړې ۴۵۰۰امریکا لپـاره 
وادونـو ېبانـدې پـه نـورو ه یې لـه امریکـا د ۱۵۰۰مریکا په داخل او ا یې د

ــه څ ــه امریکــا کــې پالیســې ېکــې پ ــت پ ــه خپــل فعالی ــوختې دي، او پ ــو ب ړن
ـــه د ، سياســـيجوړوونکـــو ـــه مهمـــو مســـائلو او  او نشـــراتي ادارو ت ـــړۍ پ ن

ي يورښـ چـارې او هغـه الرې ،ړنـې وړانـدې کـويېموضوعاتو کـې دقیقـې څ
 1کړي. خپل  ېسره مناسب تعامل پر نړۍ له قضایاوو چې د

مسـلمانانو او اسـالمي نـړۍ د  اروپـا او امریکـا کـې د هپـ دغه فکري مراکـز
اقتصـادی او اجتمـاعي وضـعیتونو پـه اړه  ،پـوځي ،دیني، فکري، سیاسـي
 الرې ړنـو او سـروې ګـانو لـهېدې څ ړنې کوي . غرب دېهم پراخې او ژورې څ

ي سـوادونو ترمنځ فکـري، مـذهبي او سیاېمسلمانانو او اسالمي ه د ځانته
 اختالفات معلوموي، مسلمانان په دقیق ډول )صـف بنـدي( کـوي، او بیـا د

تـه دوسـتان  هغوئ له منځـه خپـل ځـان په رڼا کې د ۍدغې دقیقې صف بند
دوستۍ او له دښمنانو سره د د  او له دوستانو سره ،او دښمنان تشخیصوي

 او د ،وضــع کــويورتــه ژۍ ېاســتراتدښــمنۍ لپــاره تګــالرې او د تطبیــق وړ 
 خپلو حکومتونو او کمپنیو په اختیار کې یې ورکوي. 

( پـه مجمـوع کـې Think tanksغرب فکري مراکز ) سالمي نړۍ په اړه دا د
ژیو او تکنیکونـو کـار ېي چې یوه ډله یې پداسې استراتېږپر دوه ډلو تقسیم

 د او څنګـه يـې ،کوي چې څنګه مسلمانانو تـه لـه غـرب سـره پیونـد ورکـړي
دغـه ډلـه  .وبـولي لـه غـرب سـره همکـارۍ تـه ور معتدلو مسلمانانو په نامه

) خبــرو اتــرو( کنفرانســونه، ګ غــرب او مســلمانانو تــرمنځ د ډیــالو مراکــز د
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ــه  ، او دجــوړويســمینارونه، ادارې او ښــوونیز ورکشــاپونه  ــاره زمین دې لپ
او  (حرکتونـه يمـنځالري اسـالم)پـه اصـطالح  ئسازي کوي چې څنګه د دو

وادونو په حکومتونو کې پـدې شـرط ورشـریک کـړي ېمسلمانو ه د (احزاب)
ــې د ــراکت چ ــه دې ش ــ پ ــه د)حقیق ــې ب ــدل ک ــوي او  يب ــت تحریف اســالم( ثواب

وادونـو کـې ېاو په خپلو ه ،ه منفي دریځ نیسيبجهاد په خالف  ویلوي، دأت
ــه د ــوي ب ــار ک ــې ک ــه نظــام ک ــه  ،دیموکراســۍ پ ــذولو ب ــه ناف ــریعت ل او د ش

 چـــې دغـــه ډول اســـالمي تنظیمونـــه او احـــزاب هغـــه دي چـــې د ،ریـــږيېت
 ،ه، پاکسـتانیـ)منځالرو اسالمي تنظیمونو( پـه نامـه پـه مصـر، تـونس، ترک

ځای  وادونو کې له غرب پلوو حکوتونو سره یوېافغانستان او ځینې نورو ه
( Carnegie center) ي مرکـزګدغه ډول فعالیت ترشا دکارنی کار کوي. د

او  (Brookings institute)او د بروکینګــز انســټیټیوټ ان مرکــز( با)ســ د
 مراکز والړ دي.  يدوئ ته ورته نور فکر

مـادي او  مسـلمانانو دړدې کار کوي چې څنګه در یمه ډله مراکز بیا پواو د
وچې کـړي، مسـلمانان د آزادۍ او اسـتقاللیت لـه  معنوي قوت سرچینې ور

ـــه  مســـلمانانو  برخـــې کـــړي، او د ېمقاومـــت لـــه توانـــایۍ بـــ او داحساس
هغــه پــه رأس کــې د پــر هغــه الره روان کــړي چــې غــرب او  ي نســلونهکراتلـون

ـــزودغـــه ډ امریکـــایې غـــواړی. د ـــه رأس کـــی د ول فکـــري مراک ـــه پ ج ېرټې
 RAND)رانــډ کارپوریشــن  ((The Heritage Foundationفاونډیشــن 

Corporation) يد ړوال او نور مراکز . 
برتانیې د څو مشهورو فکري مراکزو او  په الندې لست کې د امریکا

په اړه تفصیلي  (ریشنورنډکارپ)هغه له منځه به د  نومونه لیکو چې د
رامنځته  د)معتدل اسالم( درکز دې فکري مچې  ځکه ،معلومات ولیکو
 Building ړنه دېتفصیلي څ هصفحو کې یو ۱۱۷کولو لپاره په 

Moderate Muslim networks  دمعتدلو مسلمانانو د نړیوالو شبکو(
غرب او په خاص يې ړنه کې ېاو په هغې څ ،ده ېنامه خپره کړ هجوړول( پ
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چارې الرې  خپرولو نړۍ کې د )معتدل اسالم( د پهډول امریکا ته 
 ورښوودلې دي. 

 American Iranian Council 
 Atlantic Council of the United States 
 Brookings Institution 
 Carnegie Endowment for International Peace 
 Center for Advanced Defense Studies 
 Center for Global Development 
 Center for Strategic and International Studies 
 Council on Foreign Relations 
 International Center for Research on Women 
 The Nixon Center 
 New America Foundation 
 RAND Corporation 
 Resources for the Future 
 Urban Institute 
 Project for the New American Century 
 The Claremont Institute 
  American Enterprise Institute 
 Heritage Foundation 
 American Enterprise Institute 
 Center for Security Policy 
 Claremont Institute 
 Committee on the Present Danger 
 Foreign Policy Research Institute 
 Heritage Foundation 
 Hoover Institution 
 Hudson Institute 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Iranian_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Council_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Endowment_for_International_Peace
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Advanced_Defense_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Global_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Center_for_Research_on_Women
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nixon_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/New_America_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Resources_for_the_Future
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Claremont_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Security_Policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_the_Present_Danger
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy_Research_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoover_Institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Institute
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 Manhattan Institute 
 Middle East Forum 
 National Center for Policy Analysis 
 Project for the New American Century 
 Center for American Progress 
 Center for Defense Information 
 Center for Economic and Policy Research 
 Center for Progressive Reform 
 The Century Foundation 
 Economic Policy Institute 
 Institute for Policy Studies 
 Progressive Policy Institute 
 Roosevelt Institution 
 Cato Institute 
 Foundation for Rational Economics and Education 
 Progress and Freedom Foundation 
 Reason Foundation 

:  

 Adam Smith Institute 
 Africa Research Institute 
 British Future 
 Centre for the Analysis of Social Exclusion 
  
 The Centre for Cross Border Studies 
 Centre for Defence and International Security Studies 
 Centre for Policy Studies 
 Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN) 
 City Mayors Foundation 
 Commonwealth Policy Studies Unit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Forum
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Policy_Analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Defense_Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Economic_and_Policy_Research
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Center_for_Progressive_Reform&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Century_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Policy_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Policy_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Policy_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_Institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Rational_Economics_and_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_and_Freedom_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa_Research_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Future
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_the_Analysis_of_Social_Exclusion
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Centre_for_Cross_Border_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Defence_and_International_Security_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Policy_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Strategic_Research_and_Analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/City_Mayors_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_Policy_Studies_Unit
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 Cordoba Foundation 
 European Council on Foreign Relations 
 Foreign Policy Centre 
 Institute for Jewish Policy Research 
 Institute for Strategic Dialogue 
  
 International Institute for Strategic Studies 
 Overseas Development Institute 
 Oxford Research Group 
 RAND Europe (an independent division of the RAND Corporation) 
 Resolution Foundation 
 Royal Air Force Centre for Air Power Studies 
 Royal Institute of Public Administration (defunct) 
 Royal United Services Institute for Defence and Security Studies 
  
 The Intergenerational Foundation 

د يادولو ده چې دا يوازې امريکا او برتانيا نـدي چـې دغـه ډول فکـري او د 
نـه، اسـتراليا او بلکې ټـول اروپـايي هېوادو ،استراتېژيکو څېړنو مراکز لري

 روسيه هم همدغه ډول لوی او قوي مراکز لري. 

تحقیقـــاتي مرکـــز د اســـالمی  RAND Corporationرانـــډ کارپرویشـــن  د
ې ړنـې ترسـره کـړېنړۍ، اسالم او مسلمانانو پـه خـالف تـر ټولـو خطرنـاکې څ

اســالم د  نتیجــه د اســالمي نــړۍ او خپلــه د هتحقیقــاتو پــ دې مرکــز د د دي.
 پـورې د هوختـ هرېـخطرناکو اقداماتو تأثیرات به تـر ډ دین په اړه د امریکا د

 ، عقیدوي، اجتماعي او سیاسي ژوند کې پاتې وي. يمسلمانانو په فکر
میاشـتې پـه  د اکتوبر دم کال ۱۹۴۵ړنیز مرکز د ېد څ (رانډ کارپوریشن)د 

واک ځـهـوائې  امریکا د پـوځ او د دکې  نړیوالې جګړې ېاول تاریخ په دویم

http://en.wikipedia.org/wiki/Cordoba_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Foreign_Relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy_Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Jewish_Policy_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Strategic_Dialogue
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Strategic_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Development_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Research_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force_Centre_for_Air_Power_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_of_Public_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_United_Services_Institute_for_Defence_and_Security_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Intergenerational_Foundation
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)کالفورنیـا( پـه ایالـت  د امریکـا )جنرال آرنولـد( لـه لـوري د ستر قومندان د
جنـــرال ارنولـــډ چـــې کلـــه ولیـــدل چـــې امریکـــا دخپلـــې  .کـــې تأســـیس شـــو

کـړ او دویمـي نړیـوالې  پرمختللې ټکنالوژۍ او اټـوم بـم پـه زور جاپـان مـات
 يښـود نـو عمـاًل دا ورمعلومـه شـوه چـې عملـېجګړې تـه یـې د پـای ټکـی ک

ــې اوېڅ ــ ړن ــالوژي د ېپرمختلل ــو څخــه دي ټکن ــه مهمــو عوامل ــې ل ــو ،غلب  ن
 دولو دوه میاشــــتې وروســــته یــــې دېــــهماغــــه وو چــــې د جګــــړې تــــر ختم

پــه  (کالیفورنیـاد )کمپنـۍ لـه مشــرانو سـره  الوتکـو جوړولــو د س( دګـال)ډو
 ړنیز مرکـز پـر جوړولـو مجلـس وکـړېخاص څ یو ړنو دېڅي علم ایالت کې د

 اړخونو د)رنډکارپوریشن( پر جوړولو موافقه وکړه.  په نتیجه کې دواړو او
 هـوایي قـواوو د هغه وخـت د د امریکا دکې شن په همدې کال ېنډکارپورار

ــان د ــیس ارک ــرال رئ ــدې د امریکــا معــاون )جن ــر سرپرســتۍ الن  د لیمــای( ت
ــوت د ــوایي ق ــاو ه ــور پی ــه څړالن ــاره پ ــو لپ ــه ېي کول ــړ. دوه کال ــل وک ــو پی ړن

 کــار کولــو پــه مقصــد د پــوره اســتقاللیت د هپــ (رانــډ کارپوریشــن)وروســته 
الس( له کمپنـۍ ګ)ډو اساس د رفیصلې پ قواوو د ادارې د هوایي امریکا د

 غیـر یـو کـې د (کالیفورنیـا)څخه جال شو او پـه مسـتقل ډول یـې پـه همـدې 
ــاعي ــل کــار تــه دوام ورکــړ. پــه همــدې  يتحقیقــات انتف مرکــز پــه حیــث خپ
م کــال د )فــورډ( مؤسســې چــې د )فــورډ( د مــوټر جوړولــو د کمپنــۍ ۱۹۴۷

 (رانـډ)څـو  تـه یـو میلیـون ډالـر عطیـه ورکـړه تـر (رانـډ کارپریشـن)اړوند وه 
 دریږي.  ورباندې پر خپلو پښو و

ــډ کارپوریشــن) د ــېڅ (ران ــز پ ــز مرک ــت هړنی ــًا او روې ــې د تقریب ــو ک ــاوو کلون  ی
مصـنوعي سـپوږمکیو )سـټیالیټونو(، کمپیـوټر، ویـډیویي  امریکا لپـاره د

پـر وسـیلې چـې رامنځتـه کولـو  عصري ارتبـاط د تصویر، او د پوځ ترمنځ د
 ړنې ترسره کړې دي. ېانټرنټ( بڼه غوره کړه پراخې څوروسته یې د اوسني )

ــه څ (رنــډ کارپوریشــن)د ــهېپ نــه ت( ۱۰۰۰)کــې یــوه وخــت  ړنیــز مرکــز کــې پ
لـو ېالبېب هیـې پـ ۶۰۶ړونکـو ېدغـو څ ړنـو بوخـت دي چـې دېپه څ يړونکېڅ
ــې دخت ــندونه او  صصــاتو ک ــورا( س ــې د ۱۸۶) دوکت ــندونه  (ماســترۍ) ی س
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لـو ېالبېداسې پوهانو هم عضویت لرلی چې پـه ب ۳۰پدې مرکز کې  لري، او
 )نوبل جائزې( هم اخیستې دي.  تخصصاتو کې یې د

شــن خپلــه د لــوړو زده کــړو فاکولتــه هــم لــري چــې پــه سیاســي ېکارپوررانــډ 
 د بانـدې ړنیز مرکز له امریکـاېعلومو کې د )دوکتورا( سند ورکوي. دغه څ

همـدې مرکـز مسـتقله څانګـه، پـه  نور مراکز هـم لـري چـې پـه برتانیـه کـې د
ړنـو ېسیاسـي څ عمومي پالیسـۍ مرکـز، پـه قطـر کـې د منځني ختیځ کې د

 لونه دي. مرکز یې مثا
امریکا ته د لوی دښمن په حیـث مطـرح  شوروي اتحادچې په هغه وخت کې 

کولــو پــه کــار کــې دومــره لــوی  يهغــه د کمــزور د (رانــډ کارپوریشــن)وو نــو 
نقش درلوده چې د شوروي په نظامي او ستراتیژیکو کړیو کې به یې د)رانډ 

 مرګونو او تخریب د تولید اکاډمي( ویله.  کارپوریشن( مرکز ته ) د
شوروي اتحاد تر له منځه تللو وروسته چې امریکـا )اسـالم( او مسـلمانان  د
د  هخطر په حیـث وټاکـل نـو بیـا همدغـ دښمن او متوقع يخپل یوه ریښتن د
ړنیز مرکز امریکا ته د اسالمي نړۍ په الندې کولـو او د ېڅ (رانډکارپویشن)

یـوه بـل دیـن د  دیلولو او د )منځالري اسـالم( پـه نامـه دتب پهریښتني اسالم 
ــه ــو پ ــه کول ــړه رامنځت ــوره الرښــوونه وک ــې پ ــارو ک ــړۍ د او ،چ  د اســالمي ن

ړنـې ترسـره کـړې چـې ېرې څېـامریکا تـه ښـې ډ قضایاوو د تحلیل په اړه یې
 د دې لپاره د افغان لوسـتونکي مخـې تـه ړنې یېېڅو مشهورې او مهمې څ

ې دا ورتـــه معلومــه شـــي چـــې )رانـــډ کارپوريشـــن( د ږدو چـــ پــه النـــدې ډول
. د يـادولو ده چـې ید اسالمي نړۍ په اړه د امريکـا لپـاره څـومره کـار کـړی

ېړنې ټولې په انګلېسي ژبه کـې خپـرې شـوې دي چـې مـا يـې نومونـه څدغه 
 :پښتو ته ترجمه کړي دي 

 . هې زده کړرببوسنیا له تج د - ۱
مؤسسـو  عملیاتو او د بشـري مرسـتو دپوځي  پوځي ایتالف د ناټو د د - ۱

 م . ۱۰۰۱همغږۍ تقویه کول  ترمنځ د
 م .  ۱۰۰۳ ول .ډاسالم د قوقاز په شمال کې، چیچنیا د یوه مثال په  – ۳
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 .م ۱۰۰۳ژۍ، ېمتمدن دیموکراتیک اسالم، ملګري ، منابع او سترات – ۴
 م . ۱۰۰۵ وروسته اسالمي نړۍ د سپتمبر له یولسمې – ۵
 م ۱۰۰۵مرحلې او اقدامات. ې زم په خالف د جګړې راتلونکېد ترور – ۶
لیـــرې ســـاتلو  پـــه منځنـــي ختـــیځ کـــې لـــه تروریـــزم څخـــه د ځوانـــانو د – ۷

 .م ۱۰۰۵فرصتونه 
 م . ۱۰۰۶مشترکو زمینو لټول  غرب، د اسالم او– ۸
 اسالم او غرب سیاسي جغرافیه .  محاصرې احساس، د د – ۹

 م . ۱۰۰۷شبکو جوړول نړیوالو  منځالري اسالم د د – ۱۰
 م . ۱۰۰۸ مسلمانانو پاڅون جنوب کې د تایلند په د – ۱۱
 .  م۱۰۰۸دل ېسیاسي اسالم راپورته ک په ترکیه کې د – ۱۱
 م . ۱۰۰۸ مجاهدینو له خولې جهاد غږ د د – ۱۳
 امت په جوړولو کې د امریکا رول.  له جرمني تر عراقه د – ۱۴
 منځني ختیځ کې د پوځي تګلوریو بدلون.  په– ۱۵
 وادونو امنیت. ېه حوض د مدیترانې د د – ۱۶
 ړنې. ېپراخې څ قضیې په اړه څلور فلسطین د د – ۱۷
 ړنې. ېلې څېالبېعراق په اړه څو ب د – ۱۸
 م . ۱۰۰۹ ژندنهېایران پ – ۱۹
 م . ۱۰۰۹ سپاه پاسداران ظهور د – ۱۰
 خلیج امینت.  ایران او د– ۱۱
 شمالي افریقا امنیت، داخلي او خارجي ننګوونې.  د – ۱۱
 عربي فکر اوسني توجهات.  د – ۱۳
 وادونو اقتصادي امکانات. ېعربي ه د – ۱۴
ــوري د د ــه ل ــر اشــغال وروســته  امریکــا ل د  (رانډکارپوریشــن)افغانســتان ت

ړنـې ترسـره کـړې چـې ېرو مهمو موضوعاتو کې څېافغانستان په اړه هم په ډ
یـې دغـه النـدې درې  يرې ضـرورېـتقویه کولـو لپـاره ډ امریکا د اشغال د د
 :يدړنې ېڅ
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 م. ۱۰۰۱و له الرې ښوونه او روزنه. ډيرا په افغانستان کې د – ۱
 م. ۱۰۰۳ي قانون کې اسالم او ډیموکراسي سافغانستان په نوي اسا د – ۱
لـوري  امریکـا سیاسـت او د راتلـونکي پـر افغانستان، دولت، ټولنه، د – ۳

 (1)م۱۰۰۸الره 
 ېامریکـا تـه هغـه الر (شـنېرانـډ کارپور)ړنـو کـې ېشـویو څ په پورتنیو یـادو

ـــه  چـــارې ـــه اســـتفاده پ ـــه هغـــو څخـــه پ او وســـائل ور وښـــودل چـــې څنګـــه ل
حکومـت لـه کنترولـه آزادو سـیمو تـه د راډیـو لـه  افغانستان کـې لیـرې او د

او حکـومتي  تلوېزيـون هغه مفاهيم ور ورسوي چې د کتـاب، مکتـب، الرې
هغـه الره وروښـوده  تـه یې نه شي وررسولی، او هم یې امریکـا ادارو له الرې
او غربـي  ،وخت په اساسي قانون کې اسالم غیر فعـال اشغال د چې څنګه د

یـادولو ده چـې  شکل ځای کـړي. د ياهیم او ډیموکراسي په فعال او عملفم
صـوتي څېړنيـز ا یوسلسـله همدغه اساسـي قـانون پـه اړه زمـ د افغانستان د

 ورکـې د ېکفـري مـوارد او مـاددرسونه نشر شوي چې د دې اساسي قـانون 
دل یـې بـې ېـشرعي دالئلو په رڼا کې په نښه شوي او بیان شـوي دي چـې اور

 ګټې ندي. 
ړنـو کـې تـر ټولـو ېپـه ترسـره شـویو څ (رانډ کارپویشن) افغانستان په اړه د د

 د )زلمـي خلیلـزاد( اولوړپـوړي مـامور  ييمهم نقش د افغاني االصل امریکا
ــارډ( دی چــې دواړه دېیهــودۍ ښــځې )چ د ههغــ ــل بن همدغــه تحقیقــاتي  ری

دې لپـاره  لـو پـروژو مـدیران دي. او دېالبېړونکي او په هغه کې د بېمرکز څ
مصالحو د تأمین پـه مقصـد پـه افغانسـتان  امریکا د چې )زلمي خلیلزاد( د
عملـي  وصیو دتد  (نډکارپوریشنار)خپلو نظریاتو او  او اسالمي نړۍ کې د

کولو لپاره مهم فرصت او پراخ امکانات موندلي وي نـو ځکـه خـو یـې هغـه 
امریکـا د  لومړی په افغانستان کی د امریکا د سفیر او بیـا پـه عـراق کـې د

                                                           
درنډ کارپوریشن په اړه د معلوماتو په تیارولو کې د ) طروحة جامعية عن تقرير  - 1

 ( له کتاب څخه استفاده شوی ده.  سالم الحضارياند الخبيث عن اإلرمؤسسة 
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کـې د امریکـا د سـفیر پـه توګـه  ملګـرو ملتـو پـه اداره سفیر او په پای کې د
 مقرر کړ. 

مسـیحۍ ) یاولو ده چـې لکـه څنګـه چـې )اشـرف غنـې( او ښـځه یـې هم د دا
زلمـی )روال( دواړه د بیروت د امریکـایي پوهنتـون فارغـان دي همدغـه ډول 

 همدغه پوهنتون فارغان دي.  هم د (چیریل بنارډ)او یهودۍ  (خلیلزاد
 

هغه پر ضد یـې د)معتـدل  ره کې ده دېو چې له اصلې اسالم څخه په امریکا
 په نامه داسې یو څه ته د اسالم نوم ورکړی چې هغه په حقیقت کې د اسالم(

مسـخ کولـو  اصـلي اسـالم د اهدافو او نظریاتو تمثیـل کـوي، او د امریکا د
یــوې فعــالې وســیلې پــه  او د مســلمانانو د منحرفولــو لپــاره لــه هغــه څخــه د

 حیث کار اخلي.
عـارف کولـو تـر نامـه النـدې معتـدل اسـالم د رامنځتـه کولـو او متامریکا د 
او پـر ځـاي یـې  ،اصلي اسالم( له خپلې اصـلې محتـوی خـالي کـړيغواړي )

 غربي مفاهیم او نظریات ورواچوي. 
ــه اســالمه د )وحیې(،)قدســیت(او ــې غــواړي ل ــوازې  امریکــا او ملګــري ی )ی

اســـي، او د دغـــو دینــي نصوصـــو او تعلیمـــاتو تــه د رجـــوع کولـــو( خبــره وب
له غـرب سـره )معیارونو پر ځای )عقل(،)مصلحت(،)دنیاوي مادي ګټې( او 

 د معتدل اسالم معیارونه وګرځوي.  (پر یوه الر تلل
هغه اسالم چې امریکا یې غواړي هغه باید له شرعي قوانینـو، د توحیـد او 

پـه خـالف لـه مسـلح مقاومـت، د  حاکمیت له عقیدې، له جهاد، د یرغلګرو
اسـالمي خالفـت لـه سیاسـي نظـام او د اسـالمي  ء او براء له عقیـدې(، د)وال

د)وحــــدت( لــــه نظریـــــې خــــالي وي، او د دې ټولــــو پــــر ځـــــای دې  امــــت
بشـرحقوق(،) د ښـځو آزادي(، )شخصـي د غرب له نظره د  )ډیموکراسي(، )

د(، )سیاســــــي او دینــــــي آزادي(، )لــــــه کفــــــارو ســــــره ســــــوله ییــــــز ژونــــــ
د نـــــو او اصـــــولو تـــــه التزام(،)هیـــــومنیزم( او نړیوالو قوانیتعـــــددګرایي(،)

 )معتدل اسالم( اصلي منځپانګه وي. )ګلوبالیزیشن( تصور دې د
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ــر  ــدل اســالم( ت ــدالري اســالم( او )معت ــنځ  د دې لپــاره چــې امریکــا د )تون م
)رنډکارپوریشـن( امریکـایي فکـري مرکـز د خلکو تـه فـرق واضـح کـړی وي 

ه تــرځ کــې یــو لــړ مشخصــات او د)معتــدل اســالم( لپــاره د ځینــې پوښــتنو پــ
ل نو هغه بـه )معتـدل معیارونه وړاندې کړي دي چې که هغه په چا کې راغل

ږي، او که یې هغه معیارونه نه منل، نـو هغـه بـه پـه یقینـي ېمسلمان(ګڼل ک
 .وي ډول )توندالری مسلمان(

: 
و ګڼـي آیـا پـر مسـلح جهت چې ځان د معتدل اسـالم پیـر اوهر هغه فرد  - ۱

نه لري او مالتړ یې نه کوي  رولري؟ او که اوس پري با رو( باجهادمقاومت )
آیا پخـوا یـې کلـه پـه مسـلح مقاومـت کـې برخـه اخیسـتې؟ او یـا یـې د هغـه 

 مالتړ کړی؟ 
 آیا د ډیموکراسۍ تأیید کوي؟ او که ډیموکراسـي منـي نـو آیـا هغـه پـه - ۱

حقـوق او )شخصـي آزادي( ورکـې  هماغې خپلې پراخې معنی چـې د افـرادو
شامله ده مني، او که پدې اړه محدویتونه او استثناءات لري؟ )لـه شخصـي 

خپـــل ځـــان پـــه اړه د )جنســـي آزادۍ پـــه شـــمول چـــې  آزادۍ څخــه مقصـــد د
 همجنس ګرایي او هر ډول جنسي آزادي ورکې شامله ده مراد ده(. 

سطحه منل شـوي بشـری حقـوق منـي؟ )هغـه چـې هـر چاتـه د په نړیواله  - ۳
 دین د انتخابولو حق ورکوي(. 

آیا د بشري حقوقو په منلو کې څه استثناءات غـواړي؟) مـثاًل د دیـن د  - ۴
 انتخاب او بدلولو په اړه(.

 آیا دا مني چې د دینونو بدلول د افرادو خپل حق دی؟  - ۵
 باید شرعي حدود تطبیق کړي؟دولت دې  آیا پر دې ایمان لري چې - ۶
آیا پر دې ایمان لري چې دولت دې باید په مدني قوانینـو کـې شـریعت  - ۷

 تطبیق کړی؟ 
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له اسـالمي شـریعته  آیا دا مني چې خلکو ته باید حق ورکړ شي چې که - ۸
پرتــه د ســیکولر قوانیــو مطــابق فیصــلي کــوي نــو څــوک یــې بایــد مخــه ونــه 

 نیسي؟ 
ــه دې لــه مســلمانانو ســره مســاوی آیــا دا منــي چــې نام - ۹ ســلمان اقلیتون

 حقوق ولري؟ 
آیا دا مني چې د نامسلمانو اقلیتونو خلکو دې د اکثریت مسلمانانو  -۱۰

لوړو سیاسي منصبونو ته ورسیږي؟) یعني د هېواد مشر،  په هېواد کې دې
 وزیران، قاضیان، د پوځ مشران او داسې نور دې کافران وي(.

و اقلیتونو لپاره دا حق مني چې په مسلمان هېواد کـې آیا د نامسلمان -۱۱
دې د ځان لپاره خپل د عبادت خـاص ځایونـه )لکـه کلیسـاګانې، معبدونـه 

 او داسې نور( جوړ کړي؟ 
آیــا داســې نظــام او قــوانین منــي چــې پــر ســیکولریزم )بــې دینــۍ( والړ  -۱۱
 وي؟

له مسـلح په پورتنیو پوښتنو کې یاد شوي مهم مشخصات او معیارونه چې 
فعالیت )جهاد( سره مخالفت کول، په ټولـه معنـی غربـي ډیموکراسـۍ منـل 
او په هغې کـې هـیڅ ډول تـرمیم نـه کـول، د غـرب د معیـار مطـابق د بشـري 

منل، د بشري حقوقو پر غربي معیارونو د اعتـراض نـه لـرل، د دیـن حقوقو 
ټولنـو شریعت له تطبیقولو انکـار کـول، پـه اسـالمي  د د بدلولو د حق منل،

تطبیق مخـه نـه نیـول، د کـافر او  د)پر دین نه والړ( قوانینو  کې د سیکولر د
د ولــت د مشــرۍ او د نــورو لــوړو  د مسـلمان لپــاره د مســاوي حقوقــو منـل،

پـه اسـالمي  کافرو اشخاصو په ټـاکلو د اعتـراض نـه لـرل او مناصبو لپاره د
ورو معبـدونو د او د کفـارو د نـوادونو کې د نویـو کلیسـاګانو، منـدرونو ېه

دلو د حق تسلیمول ښودل شوي دي چې دا هر یـو یـې د اسـالم پـه دیـن ېجوړ
 کې یا )حرام( او یا ښکاره کفر ګڼل کیږي. 

له پورتنیو معیارنو دا په واضح ډول معلومېږي چې امریکـا او ټـول غـرب د 
لپاره د )معتدل اسالم( په نامه داسې یو )نوی دیـن( غـواړي چـې  مسلمانانو
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همدغـه  سره هـېڅ فـرق ونـه لـري، او (ډیموکراسۍ)او  (لیبرالیزم)له د غرب 
مفهوم د )رنډکارپویشن تحقیقاتي مرکز( د )متمدن دیموکراتیک اسـالم( پـه 

 تعریف کې په الندې ډول ذکر کړی دی: 
داسې یو  امریکا، نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې بین المللي ټولنه))

نظامونو سره پر یوه الر روان شي، اسالم غواړي چې د نورې نړۍ له 
دیموکراتیک او مترقي اسالمی وي، او پر نړیوالو قوانینو، احکامو او 

 1(.(وچلیږي اخالقو

ړنه په پیل کې ېتحقیقاتي مرکز څ د (رنډکارپویشن)معتدل اسالم په اړه د د
لدې شکایت کوي چې ولې په اسالمي ټولنه کې له مسجد څخه د ټولنیزو، 

 ؟ږيېـپورتـه کحاکمو او مسلطو سیاسي ناخوالو په خالف غږ د اقتصاي او 
ري )اصـلي تونـدال –حد دوئ پـه اصـطال -وادونـو کـې ېاو ولې پـه اسـالمي ه

بدیل پـه حیـث وړانـدي  موجود مسلط وضعیت د مسلمانان( خپل ځانونه د
منـــونکی او لیبـــراالن پـــه اســـالمي  غـــرب د دیموکراســـۍ او ولـــې دکـــوي؟ 

ښـودلو تـه اړ ېوطـن پر او په ځینې ځایونو کې د ؟ږيېرول کېوادونو کې وېه
هـم  لکـه قادیانـان چـې ال خلـک مرتدان، او یـا نـور نامسـلمان ې؟ او ولږيېک

 ږي؟ ېفشار الندې نیول کتر  يلوبځانونه مسلمان 
مســلمانانو پــه  وادونــو او نــورې نــړۍ کــې دېدې لپــاره چــې پــه اســالمي ه د

حقیقـي اسـالم  او خلـک د ،زړونو کې له کفارو څخـه کرکـه لیـرې کـړای شـي
غرب له لـوري د جـوړ شـوي )معتـدل اسـالم( منلـو تـه تشـویق شـي  پرځای د

ګـري نظامونـه هرکـال هغـوی مل پر اسالمي نـړۍ مسـلط د امریکا، اروپا او
ي او د حـاالتو او شـرائطو لو پروژو په سـلګونو ملیونـه ډالـر مصـرفوېالبېب رپ

 ګانې ترسره کوي.  ړنې او سروېېلې څېالبېمطابق ب
                                                           

1- Civil democratic Islam Partners Resources and strategies  
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ــادو شــویو څ د ــه ېی ــو پ ــم د مشــهور امریکــایي څړن ــوه ه ــې ی ــړ ک ړونکــي ېل
 چــارواکو ســره د ړيــووپ ړنــه هــم ده چــې لــه امریکــایي لــوړېڅ (ډیویــډکپالن)

ــر اســاس یــې د مرکــو او د)ســي آی ای( د ــو د مطــالعې پ  Hearts)راپورون
Minds and dollars) ا څنګـه پردې موضوع ترسره کړې چې امریک نامه په

 .کولی شي چې اسالم له داخل څخه تبدیل کړي
ــ هغــه د ــل کــې وایي:ېې څخپل ــه پی ــې پ ــاره داســې د ))امریکــا ړن اول ځــل لپ

لـي امنیـت استراتیژي وضع کړې ده چې دا په ډاګـه کـوي چـې د امریکـا د م
مصلحت په دې کې دی چې اسالم له داخل څخه اغیزمن کـړي، خـو دا چـې 
امریکا په اسالمي نړۍ کې په سیاسي او پوځي لحاظ په جګـړه کـې ښـکیل 

ــه مني ده او خلــک نفــرت ورڅخــه لــري او د ــه اړه یــې خبــره ن ــاســالم پ ــه ،ن و ل
د تراتیژي داسې وضع شوې چې امریکایـان بایـهمدې امله د امریکا دغه س

)مـنځالري جهتونـه چې دغه بـدلوونکي  ،بل چا په توسط اسالم بدل کړي د
)اصالحي( ډلې دي. دوئ بایـد تشـویق شـي  اسالمي دولتونه(،)مؤسسي( او

چې پـه ډیموکراسـۍ کـې برخـه واخلـي، د نـورو )نامسـلمانو( پـه مقابـل کـې 
ــم( د ــې د د)زغ ــګ او روحی ــ فرهن ــت وک ــاره فعالی ــو لپ  امریکــا د .يړخپرول
راډیـویي  يوادونـو کـې اسـالمېپاره ترشلو په زیاتو اسالمي ههدف لهمدې 

او تلــــویزوني پروګرامونــــه تمویلــــوي، فکــــري ورکشــــاپونه او ســــمینارونه 
 جوړوي، له دیني مدرسو او فکري مراکزو سره مرستی کوي، او دا هرڅـه د

 . ((دې لپاره کوي چې دغه خلک د)منځالري اسالم( خپرولو ته تشویق کړي
 مــنځالري غــرب پلــوي اســالم د جهــادي تفســیر پــه مقابــل کــې د داســالم  د

ړنې په یـوې برخـه کـې ېخپلې دې څ حتمیت په اړه )ډیویډکپالن( د تفسیر د
کــه دې ))وایــي چــې: متقاعــد افســر خبــره را اخلــي او هیــو د اې(ســي آی ) د

بلـل روعمر( خپـل نهـج او فکـر تـه خلـک  مالم )وسړک پرغاړه ک ولیدل چې د
اسـالم غربـي  براډلـي( ولـرو چـې د )مـال سړک پـر بلـه غـاړه یـو د نو موږ باید

 ډوله نهج او فکر ته خلک ور وبولي((. 
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غربــي فکــري  مــنځالري اســالم طرحــه او همدارنګــه د د (رنډکارپوریشـن) د
 Hearts Minds)د (ډ کـپالنېـوېډ)نو نورې طرحې او کتابونه لکـه د جهتو

and dollars)فکرونـو  )تروریـزم پـه خـالف د )رابرټ سوتلوف( د د طرحه او
ــو اوردد )د )ولیــام راج(  ،جګــړه( طرحــه  دونکو لپــاره دېــمســلمانانو او عرب

اسـالم مقابلـه  ټولې پر دې ټینګار کوي چـې د ،عمومي ډیپلوماسۍ( طرحه
چـې پـه دې  ،غرب پلوو عناصر په توسـط وشـيد اسالم په داخل کې  باید د
 دی شي: ېکار اخیستل کڅخه شویو خلکو او جهتونو  الندې یادوله لړ کې 

ســیکولر  مســلمانانو پــه اکاډیمیــک مــاحول کــې د لــوړو تحصــیالتو د د – ۱
 فکر لرونکي. 

 ټیټې طبقي دیني عالمان.  اسالم ته منسوب د)منځالري فکر( د - ۱
 احزابو فعالین.  سیاسي ډلو او د – ۳
د  مســاوات هغــوئ د لــه نارینــه ؤ ســره د لــه حقوقــو د دفــاع اوښــځو  د – ۴

 پلویان.  نظريې
 )منځالري فکر( لیکواالن او ژورنالستان. د - ۵
 (1)صوفیان.جهادي فکر مخالف پیران او د صوفیانه فکر لرونکي او د– ۶

                                                           
اشتغال باألذکار  إلی اهلل،( د غربيانو مقصد له تصوف څخه زهد، تقوي، تقرب 1)

کې ورته )تزکيه( او )احسان( ويل نه دي چي په اسالم څه خلق او هغه  المسنونة او حُسن
په نزد تصوف هغو فلسفيانه کېږي او هر مسلمان يې بايدخپل کړي، بلکې د هغوئ 

افکارو او خاصو سلوکياتو ته ويل کېږي چې اسالم ته د منسوبو منحرفو صوفيانو او 
نورو دينونو تر منځ مشترک دي، او منونکي يې ټول د جهاد او مجاهدينو په خالف د 
سيکولريزم او ديموکراسۍ په صف کې درېږي. همدغه مفهوم رنډ کارپورېشن( د اسالم 

په خپله بله څېړنه کې چې د )د متمدن ديموکراتيک اسالم( په نامه يې خپره کړې په اړه 
دى شي. هغوئ د اسالم په ې))...صوفيان په ماډرنستانو كې شمېرل ك داسې واضح کوي:

ې يافغانستان او عراق كې چې خلك  په كار ده چې په. اړه يو آزاد فكر او تعبير لري
خلكو په كلتوري  رات په تعليمي نصابونو او دثيأصوفيانه ت صوفيانه عنعنات لري

خپلې فلسفې، خپلو صوفيانه  يدكړاى شي... صوفى حركت دأيمعيارونو كې تشويق او ت
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 :مدني ټولنو فعالین د –۷
توصـیه  ړنـه دامریکـا حکومـت تـهېد)منځالري اسالم( څ (شنېرنډکارپور) د

تونـو کـې امریکـا تـه لـو وخېالبېدغـه ډول خلـک پـه ب کوي چـې امریکـا بایـد
و ســره یــې راداو پالیســي جوړونکــو ا امریکــا لــه ډیموکراتیکــو ، ديوروبــول

لـو ېالبېتـر څـو هغـوئ پـه ب ،کانګرس غړو ته یې ور وپیژنـي د آشنا کړي، او
توصــیه او مرســتو وړاندیزونــه  دې خلکــو لپــاره د پالیســیو کــې د پالنونــواو

 تصویب کړي.
  

 يد)منځالري اسالم( طرحه امریکا ته توصیه کوي چې)توندالر (رنډکارپوریشند )
ماتې ورکولو لپاره دې هـم لـه همـاغې اسـتراتیژۍ  اسالم( یعنې حقیقې اسالم ته د

او د کمـونیزم  ،دکومې په نتیجه کـې یـې چـې شـوروي اتحـاد مـات کـړکار واخلي 
هغې د امريکا د هغه وخت  معرفي کړ.په حيث منفور فکر ه یود فکر یې خلکو ته 

 دوه مهمې برخې درلوې چې یوه یې:  استراتیژۍ
 ه،امریکا او اروپا په ګټه تبلیغات و د

 او بله یې: 
 .و سیاسي جګړه وهیکالوژیکه )رواني( ااشوروي په خالف س د

تمـدن  و،غرب پر ارزښـتون دخوا چې هغې له یوې  مؤثره ده ځکه او هغه ستراتېژي
شــوروي اتحــاد او  دلــه بلــې خــوایې  او پــوځي قــوت د خلکــو بــاور ورجــوړ کــړ، او

ــر ارزښــتونو، تمــدن، او ــه داخــل کــې د کمــونیزم پ خلکــو  پــوځي وړتیــا د شــوري پ
دامریکـا او غـرب  ېبلک ،او دا کار د پوځي قوت په توسط نه .اعتماد ورخراب کړ

 مؤسساتي او تبلیغاتي قوت په توسط ترسره شو.  د

                                                                                                                            
دو قوي پلونه ېوصل ك خپلې موسيقۍ له الرې د بېالبېلو دينونو ترمنځ د اشعارو، او

 ( democratic Islam Partners Resources and strategies Civil. غزوي
  (.مخ۵۸
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)توندالري اسالم( یعنې حقیقي اسالم په خالف هم خپـل فعالیـت  امریکا باید د نو
پــه چوکــاټ کــې مــنظم کــړي. پــدې معنــې چــې لکــه  همدغــه ډول یــوې ســتراتیژۍ د

وادونـو کـې ېاروپـا پـه ه يشـرق لـه منځـه وړلولپـاره د د شوروي اتحاد څنګه چې د
همدغـه  ،تنظیمونه جوړ کړای شول او تقویه شـول غرب پلوي دیموکرات احزاب او

مــدنې ټــولنې پــه نامــه  غــرب پلــوي احــزاب او د ډول دې پــه اســالمي نــړۍ کــې هــم
م ۱۹۴۷سیاســي او اجتمــاعي تشــکیالت جــوړ کــړای شــي. او لکــه څنګــه چــې لــه 

مشـورې مرسـته  م پورې امریکا له اروپا او ترکيـې سـره مـادي او د۱۹۸۴څخه تر 
پـه اسـالمي  همدغـه ډول بایـد ،شوروي اتحاد په مقابـل کـې قـوي شـي وکړه چې د

نړۍ کې هم له غرب پلوو حکومتونو، احزابو او مدني ټولنو سره هـم مرسـته وشـي 
 .چې دجهادي فکر په مقابله کې ځواکمن شي

کې د خپل )منځالري اسالم( د خپرولو لپاره له ډېـرو فکـري  امريکا په افغانستان
او دينـي جهتونــو څخــه کــار اخلـي چــې ځينــې يــې پـه شــعوري ډول لــه امريکــا ســره 

 ملګري دي او ځينې نور يې په غير ارادي ډول په دې کار کې استعمالېږي.
 هغه جهتونه چې امريکایان يې استعمالوي په الندې ډول دي:

 ، ټولنې او شخصیتونه.سيکولر احزاب – ۱
پخـواني جهـادي تنظیمونـه چـې  فکـر څخـه منحـرف شـوي له جهاد او اسالمي – ۱

 اوس يې ډیموکراسۍ په کاروان ورګډ شوي دي.
خلـک چـې د خپـل دعـوت لپـاره يـې د منسـوب ځينـې اوسني اخـواني فکـر تـه  – ۳

ا د ډیموکراسـۍ قالـب غـوره کـړي دي. دوئ په ګومان سوله ييـز اسـلوب او د دوئ
چې په څه ډول مسلمان ځوانان له جهاده منحرف او د هغه  اخیستېوظيفه پرغاړه 

 پر افادیت باندې يې شکمن کړي.
نویــت او ي پیــروان او هغــه ډلــې ټپلــې چــې د معد روحانیــت منحــرف او حرفــو – ۴

په جګړې اخته دي. روحانیت تر پردې الندې د مجاهدينو او جهادي فکر په خالف 
پــه اســالمي نــړۍ کــې او بیــا پــه خــاص ډول پــه هغــو هېوادونــو کــې چــې د غــرب د 
پلويانو په خـالف جهـاد ورکـې جریـان لـري امریکـا د خپلـو سـفارتو، مؤسسـاتو او 

پـه  لورینې لري او هغوئ ته  ونو له الرې پر دغه ډول خلکو ډېرېاستخباراتي کانال
او هـم يـې فکـر تـه پـه مطبوعـاتو او  ،الس ورکـويټولنه کې د نفوذ پراخ وسـائل پـه 

 تعلیمي نصابونو کې پراخ ځای ورکوي.
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هغـه دينــي ډلــې ټپلـې او جهتونــه چــې د افغانـانو تــرمنځ د مــذهبي اختالفــاتو  – ۵
کــې تعلیمــي فعــالیتونو خپرولــو تــه يــې کــار ویلــی دی او تــل پــه خپلــو دعــوتي او 

خاص مذهب پـورې اړه نـه لـري،  دغه ډلې یوازې په کوم همدې اور ته پوکي وهي.
 بلکې په ټولو فکري مکاتبو او فقهي مذاهبو پورې ځان منسوب ښيي.

دی نشنلستان او د قومي تعصباتو پالونکي هم هغـه مضـر او خطرنـاک جهـت  – ۶
او نورې اسالمي نړۍ کې د حقیقي اسـالم پـه مقابـل چې غربیان یې په افغانستان 

 کې استعمالوي او تر شا يې درېږي.
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چې غوښتل  ېراهيس ېمود ېامريكا له ډېر ېسركې يپه غرب او 
 هماو افغانان کړي، داخل  ېپه حلقه ك ۍغالم يسياس ېافغانستان د خپل

 ېدد  او. د نورو ولسونو په څېر په فکري او فرهنګي لحاظ تسخير کړي
او  ې او مراکزحلق ې، احزاب، شخصيتونه، ادبېوسيل ېډېر ېكار لپاره ي
د اوږدې مودې ، خو دا چې افغانستان وو يپه كار اچول فعاليتونهكلتورى 

په  ته هدفخپلو دغه  نو غرب ودلى وېاهدينو كور ګرځججهاداوم د لپاره
ښي په ېپ لسم دووي ا د سپتمبر دکچې امري وهماغه واسانه نه رسېده، 

لو ته د رسېدخپلو اهدافو  مستقيم ډول په او ،بهانه افغانستان اشغال كړ
 .لپاره د عمل ميدان ته داخله شوه

 ييزو او بين الملله يامريكا يرغل د خپلو نورو سيم افغانستان د په 
او اساسي هدفونه لري چې  ياهدافو تر څنګ په افغانستان كې دوه ځانګړ

 . يډول د ېپه الند

 : 
چې جهاد دلته ي جهاد فرهنګ ختمول غواړ سيمه كې د ېامريكا ځكه پد

چې په  كمونيزم له خپل ټول توان سره .زوال سبب ثابت شو ونيزم دمك د
، همدغه جهاد وشه کړای مقاومت ون ېدندرلود د جهاد په وړا ېكې ي ۍنړ

 .دالى شيېب او امريكا د زوال سبب هم ثابترد غ
تجربه د شرقى روم د  ۍخپله د ناتوان ېدنجهاد په وړا غرب ته د
ه چې وروسته و ېشو ندلس په له السه وركولو كې معلومهاد او  ۍامپراتور
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معاصر غربي تمدن  د .جګړو په ترڅ كې بيا هم تكرار شوه يبياد صليب
 ئچې جهاد او مجاهدين د دو ينظر د ېتل پد او سياستداران فيلسوفان

نو بايد په هر  کېدای شي،تمدن د زوال سبب بې رحمه او بې معنويته د 
 دلو مخنيوى وشي. ېجهادي حركتونو د څپاند ك د ېځاى ك

 جګړو او بيا وروسته د يكې د استعمار ۍړېپ شلمې ميالديغرب په  - ۱
سياسى، اقتصادى، د  ۍد اسالمى نړ ېحكومتونو له الرد غرب پلوو 

 ۍنيول او د اسالمى نړوپه خپل الس كې  چارو واګي يګناجتماعى او فره
د يې حكومتونه او حاكمان  ۍد اسالمى نړ ل، اوخپل ځان كړ هر څه يى د
 . کړل بدل را بدل ۍر په اسانېرو په څمه شطرنج د

تحقيق په  د اهدافو د ئپوځونه د دوهېوادونو په لكونو  د اسالمى نړى د
ره ډېر په ېمليشو په څ يبلکې د كراي يدا چې خنډ نه د زېالر كې نه يوا
پر ځاى چې دغه  ېد د ي، اور داهدافو لپاره مسّخ غرب د ارزانه بيه د

 دين او هېواد څخه دفاع وكړى، د دين او هېواد د اصيلو بچيانوله پوځونه 
 ې ده.او ظالمانه جګړه پيل كړ ۍله خونړخپ ېپه خالف ي او مدافعينو

ځينې  مجاهدين اوزې په مقابل كې يوا هغه د مّحلي ملګرو غرب او د د 
او  ي، اقتصادي، سياسيهر ډول پوځد غرب  چې د يتونه داسالمي حرک

چې اسالم او مسلمانان  ينه پرېږد ي اومداخلو په مقابل كې والړ د يكلتور
 يره نه وېهمدغو مجاهدينو و لهكه  .شي په خپلو هېوادونو كې ذليلدې 
)ايتاترک(  د هېواد يحاكمان به هر اسالمغرب پلوي سيکولر او مفسد  نو

 ي.ر له اسالمه محروم كړېپه څ ېد تركي
دې لپاره چې غرب او د دې ځای ملګرو يې دغه موجود او قوي خنډ له  د

منځه وړلو جهاد او مجاهدينو له  ديې په ټوله نړۍ كې  منځه وړی وي نو
 ده.  ېلپاره نړيواله جګړه اعالن كړ

 ينوهداجيو جهادي محور او د مرو دوو لسيزو كې ېدا چې افغانستان په ت
او  ۍلته د ازاددنړى محكومو او مظلومو ولسونو  و او دودلى ېګرځ مركز

په هر ګوټ كې مجاهدينو او  ۍاو د نړ ،كړه وكړه حاصلولو زده استقالل د
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او ايډيالوژيك تړاو  يه افغانستان او افغانانو سره فكرغوښتونكو ل يازاد
او  ،افغانستان يرغل وكړ رمخه پ امريكا تر ټولو دخو درلود، نو ځكه 

 .كړيې اشغال 
مرتدو سيکولرو هېوادونو كى د  يچې په نورو اسالم دلپوهې ېپدغربيان 

حكومتونو د شتون له امله جهاد او مجاهدين وده  د مستبدو حاكمانو او
 نو ،ازاده خاوره افغانستان ده ينۍدي كار لپاره يواز او د ،نشي كوالى

ټول  ۍد نړ ېيرغل كى ي ېاو پد ،افغانستان بريد وكړ راول پ ېځكه ي
 قوتونه له ځان سره يو ځاى كړل.  اسالم دښمنه

 : 
د تل لپاره افغانستان په خپله حلقه او له يوې خوا چې امريكا او غرب  دا

او  ي تاوانونوخوا د ډېرو درنو پوځ لېخو له ب يساتل غواړ ېتسلط ك
حضور ته دوام  يلګښتونو د نه زغملو له امله دلته خپل نظام ياقتصاد

ميكانيزم رامنځته  يفضا او حكومت ييوه سياس ېداسو وركوالى ن ينش
 ۍامريكا په غالم شتون پرته هم افغانستان د يچې د امريكا له پوځ ويك

حاكميت، نظام،  ي، اوبڼه وركړ يڅه ته غرب هېواد هر ېد او د يكې وسات
ارزښتونه، فكرى ي ، اخالقونهكلتور، تعليم او تربيه، سياسى جوړښت

دلو تر ېدى هدف ته د رس .ره روان كړيال رامريكا پ تګلورى او هر څه د
 westernizationوا ۍ(دين ېب) Secularismټولو مهمه او موثره وسيله د 

کولی شي چې  سيكولريزم ېځكه چې يواز ،حاكمول دي و(غربى كول)
سيكولران غرب ته په  ېاو يواز ،يوسات تابعته  غربافغانان او افغانستان 
 .دالى شيېك ېهر حال كې وفادار پات

 يسيكولر )بى دينه( افغانان او افغان همدى امله غرب او امريكا ټول له 
مصارفو او  ځيپه خپلو پو ېټولن ي، او ادبي، فكري، سياسيفرهنګ

او  فعاليتدلته د  ېلپاره ي هغو د ې اوكړ ېوسايلو افغانستان ته راصادر
 او هم يې ور وسپارل، ېوزارتونه ياو  حكومت، زمينه برابره كړه ې کولوود

 ې.په اختيار كې وركړې ي ېسسؤم ېپه سلګونو غير دولت
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 په نامه غرب د افغانستان د اشغال په وخت کې لدې هېواد سره د مرستې 
لسګونو مليارده ډالر د کابل حکومت او ټولو هغو مؤسسو او جهتونو  په
 د خپراوي لپاره کار کوي. د سيکولريزم چې ورکړل ته
د افغاني  هېوادونو او مؤسسو د افغانستان په اشغال کې شريکو غربي 

 يد سيكولريزم د خپرواو تهسازمانونو او شخصيتونو  وسيكولر جهت
چې  وسايل په الس وركړل ي مؤسسې اواو مطبوعات يتبليغاتښه ډېر لپاره 

په  په هېواد كې دننه او دباندى د افغانانو د سيکولرېزه کولو لپاره
 ي. دغو سيکولرو جهتونو دلتهپه كار واچو اتي کانالونهو نشرسلګون
يرغلګرو  او د دوئ تر څنګ كانالونه پرانستل، ياو تلويزون يراډيوي

څخه  نونشرات له يو او دوو ساعتو راډيوګانوخپلو هم د هېوادونو 
اديبان، ليكواالن،  ، او ښه ډېر فرهنګيان،ريشت ساعتونو ته وغزولېڅل

د ډالرو په مقابل كې د خپلو راډيوګانو او تلويزونون  ېشاعران او ډمان ي
 د جهاد، مجاهدينو علماوو د او هغوئ په توسط يې په خدمت كې كړل،

هر هغه چا په  خره دكوونكو، متدينو خلكو او باآل هدمدرسو د ز يدين
ه خالف يې دريځ پ يې خپرونې وکړې چې د يرغلګرو او سيکولرو خالف

 نيولی وو.
تبليغات د غربي اشغال دغو فرهنګي ملېشو داسې  د اشغال په پيل کې 

 ، اوالقاعده او تروريزم پلوى وباله د ېي یهر په شرع برابر سړ ل چېپيل كړ
په ډېره ې چې پرانستل ې داسېهېواد درواز د ېمخ ي رفساد پ يد اخالق

او  او معنوي ارزښتونه وګواښل لنډه موده کې يې افغاني اسالمي اخالقي
ت خالف يافغانى غيرت او حم او د يد اخالقو مناف دينه، ېب ېداس

ن ؤوو د شيخرڅو شو ېادار اشغالي كابل د چې د وکړېيې  ېخپرون
 ې.د زغملو وړ نه ونور ماليانو ته هم  يدربار ياسالم

 نشر حيا فلمونه ېب يبهرنداسې  ډول ډول د دغو نشراتي مؤسسو لخوا 
چې نوی نسل یې پر بله الر روان کړ، او د دې هرڅه تر څنګ بهرنيانو  شول

 ،نايټ كلبونهته د خدماتو او سهولتونو د وړاندې کولو تر نامه الندې 
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ي د حكومت ېاډ ۍاكارنز او د ګيسټ هاوسونو په نامه د ،ېشرابخان
ښارونو ې چې وروسته بيا په منځ ته راغلدې الن ېپالن اوې تر څارن جهتونو

کې د مجاهدينو د فعاليتونو له وېرې يا بندې شوې، او يا هم ډېرې 
 محدودې او مخفي شوې خو بې حيا خپرونې ال هماغه ډول روانې دي.

ې په افغانستان كې د سيكولر )ب چېلپاره تر سره كېږي  ېد دا هر څه د
نه زمي ذهنونه او ته دوېمنل ك فعاليتاو د هغو د  تشأدينه( ګوندونو د ن

سياستونو او فعاليتونو  هدين ېله ب ئهغو بيا د افغانان او ،برابره كړي
بيا ارتداد، زنديقيت،  ، چې په نتيجه کې به يېييسره حساسيت ونه ښ
د  بشر حقوقود  ،ۍالريتوب د ازادۍ، ډ يموكراس ېفحشاء او هر ډول ب

دفاع  ېتر سره كېږي، قانون به ي ېتر نامه الند ۍن د ازدايب او د رعايت
 .نه لري ېاو څوك به د اعتراض حق ورباند ي،كو
 امريكاد  رامنځته كولو سره په كابل كېپه ككړى فضا  ېيو ه ډولهمدغ د

او د غرب په  ،جوړولو قانون جوړ كړ احزابو د يد سياس ېادار لخوا جوړې
)سيكولر( جهتونو د  ټولو ۍمشاورينو په همكار غربي نه او دوالرښو
لخوا ورته د حکومت  د او جوړولو الس پورې کړ، پهاحزابو  يسياس

 ګوندونو دپه لسګونو لړ كې  ېچې پد وركړل شو جوازفعاليت اجازت 
 .كړوخپل جوړښت اعالن 

 ،ګوندونه دى (سيكولر) ېمخ ېدغه اعالن شوي ګوندونه ټول له يو
تر نامه  ته د انتساب جهاديا پخواني  ځان د اسالم او ېي ېداى شي ځينېك

، خو په حقيقت كې هماغه هم يمطرح كړ ېاو كوم بل مقدس نامه الند
تر  په ملګرتياکې او د هغې ، ځكه چې د امريكايسيكولر ګوندونه د

 .دالىېك ېپات يمسلمان يا مجاهد نشريښتينی څوك  ېالند يسيور
ښکاره سيکولر تر هغو نورو  يواي يته اسالم همدغه ګوندونه چې ځان

 د امريكا لپاره د ئدو دی. د امريكا ډېر خدمت كړى یېګوندونو 
 ،دلىېمسلمانانو په خالف جنګ
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جهاد او مجاهد  ، دې استخباراتي فعاليتونه ترسره کړيامريكا ته ي
او  ، په افغانستان كې د طاغوتيشرمول سطحهپه نړيواله  ېنومونه ي

 ملګروسيکولرو د امريكا له  ي،وش يپه حاكميت راض وضعي قوانينو
 په او ،تروريزم بللى ې، جهاد ييجوړ كړ ونهحكومت يايتالف ېسره ي

شل كاله  ېچې ښكاره سيكولر ګوندونه ي يكړ ېسلګونو داسى جنايتونه ي
په  هم دغه ګوندونه له همدې امله نو .ترسره كوالى يهم نش وروسته

 ي.يكولر ګوندونه دسحقيقت كې 
تر څو  ته ضرورت لري وګوندون امريكايان همدغه ډول دوه مخو او منافقو

او له  ي،مسلمانان او مجاهدين وځپ يپه وسيله حقيق هغو د اوخ ېله يو
چې  ورباندې تېرباسيمسلمانان  لرونکياو د سطحي فکر بل لوري ساده 

افغانستان كې اسالمى ګوندونه هم اشغال شوي  ېتر كنترول الند ئد دو
ته هم او ټولنو  ګوندونو مخودوه دغه ډول  امريکا ځكه خونو  ي.موجود د

نړى په هر ګوټ  امريكا د نو بيا ينه و ېكه داس. د فعاليت اجازه وركړه
ولې یې  ؟بنديز لګولى لېوحرکتونو او فعاليتونو كې د مجاهدينو په 
 کړې او غصبې شتمنۍ ئهغو ديې  ولې او ي؟نيول ېمشران تر تعقيب الند

 ولي؟ترورستان ب ئهغو ولې اودي؟  ېكنګل كړ
داى شي چې په فلپين، فلسطين، كشمير، ازبكستان، ېدا څنګه ك

اندونيزيا او  تونس، الجزائر، سوريه، صومال، ليبيا، چيچنيا، عراق ،
ترورستان بلل  د هغو منسوبينتشّکالت او جهادى  ېكې د نونورو هېوادو

له منځه وړلو لپاره  مجاهدينو د يد حقيق ېپه افغانستان كې د ،كېږي
او منافقو اشخاصو  وكې مرتداو بيا دې په هغه ، ېږيل ايتالف جوړنړيوا

و تر نامه الندې عضويت ورکول احزاب ييا جهاد ياسالمد او جهتونو ته 
قرباني کېدلو په نتيجه کې دوئ واک ته رسول  غربي عسکرو د کېږي، او

 ؟ کېږي
او ،ټولنې ښه مثالونه ټول هغه تنظيمونه ثبوت لپارهد  مدعا ېد د 

دربارونه دي چې هم يې په پوره بې شرمۍ مشران د امريکا په صف کې 
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ودرېدل، او هم یې خپل افراد، مريدان، پيروان او ټوپکيان د امريکايانو 
 په خدمت کې کړل.

حکومتي ادارو کې ته د اشغال په حکومت او نورو نا يانو هم دوئامريكا
 ك په ډېره ارزانه بيه دپوهېږي چې دغه خل ځکه امريکايان ښه برخه ورکړه،

اويا دهغوئ په خالف د نوي نسل ذهن  مجاهدينو په خالف جنګېږي
، او پدې پوهېږي مجاهدينو سره كينه لريله ريښتينيو  ئدو جوړونه کوي.

چې که دغه نظام د مجاهدينو په الس ړنګ شي دوئ به په هغه صورت کې 
 دوئ د خپل ډېر مادي او سياسي مصالح له السه ورکوي، نو ځکه

مجاهدينو په ضد  د امريکايانو په الس د جوړ شوي حکومت د بقا لپاره
د ورڅخه امريكايان  څه هم چې كه او منفي تبليغات کوي جنګېږي

جګړې ته د دوام ورکولو غوښتنه هم مجاهدينوپه په خالف د تبليغاتو او 
 ونه کړي.

 ډول اسالم ته منسوب )پراګماتيست( ويلى شو چې دغهپر همدې اساس نو 
امريكا او غرب ته تر هغو ښكاره په ټولې اسالمي نړۍ کې  ګوندونه

ځکه خو يې له سيکولرو ګوندونو . او ډېر ارزښت لري نو همسيكولر ګوندو
 شريک ساتي.هم سره په حکومتونو کې 

غرب دې خلکو ته يوازې په دومره حجم کې د تبارز اجازه ورکوي چې د 
مقاصد ترې پوره شي، او د ډيموکراسۍ کرغېړن مخ ورباندې سپين  غرب
غرب د منافعو له دائرې هېڅکله د دې اجازه نه ورکوي چې د  خو کړي،

ښکاره سيکولر احزابو  دې ډول غرب ښکاره بې دينه خلک دووځي. او په 
اسالم ته منسوبو ديموکراتو  او ساده اسالمپالي خلک د دغه ډولپه وسيله 
رو و( په توسط په خپلو خپاو منحرفو سيکولرو )روحانيون ،ټولنوګوندونو

مجاهدين او د  يافغانان پوهېږي چې رښتنو جالونوکې ساتي. خو يکړ
 ېد بنه او هېڅكله به هم  ي؟غوښتونكى څوك د يحقيق ۍهېواد د ازاد

او تبليغاتو  روېڅېشو په روحاني ملغرب دينه سيكولر احزابو او نه هم د 
 وغولېږي.
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ره كې دي په ېمسلمانانو له جهاد څخه په و هېوادونه چې څومره د يغرب

دلو هم په ېاو ويښتيابه له خپر ېكې د پوه ۍنړ يهماغه اندازه په اسالم
 ره كې دي. ېو

ی كړ ېهېواد الند يماستعمار كوم اسال يغرب همدغه سبب دى چې هر كله
نصاب دخپلو اهدافو د خدمت  يدهغه هېواد تعليم ېتر هر څه دمخه ي نو

ډ ول  ېپه داس ېد نصاب مضامين او مفرادت ياو لپاره عيار كړى 
بايد په پوره اخالص د استعمار په خدمت  ېي ينكستوولچې  يانتخاب كړ

 .نه لريۍ احساسوآزاد د ره اواو نور هېڅ ډول مفكو ،شي ېكې پات
 يستان كې د برطانووپه هند دتعليم له الرې د ولسونو په اشغالولو کې 

 ي( استراتيژيميكال )لورد ينصاب د بنسټ ايښودونك ياستعمار د تعليم
يو نسل  ې)مونږ بايد په هندوستان كې داس ې:يبه ډېره واضحه وه چې ويل 

 ېهندوستانى، خو فكر، فرهنگ او اراده ي ېوروزو چې وينه اوجسم ي
د پراخو پرګنو په تسخيرولو  ېوچ ېترڅو د هندوستان دنيم ،وي يانګليس

 كې زمونږ خدمت وكړاى شي (. 
د عربي نړۍ د تسخير لپاره هم انګريزي استعمار د تعليم له وسيلې څخه 

انګریزانو په الس سقوط  م کې مصر د۱۸۸۱کله چې په  کار واخيست.
هغه وخت حکومت د مصر له انګریز حاکم )الرډ  انګلستان د نو د ،وکړ

کرومر( څخه وغوښتل چې په مصر کې د انګریزي تسلط د ټینګولو لپاره 
برتانیې له مرکزي حکومت څخه دې یې  ورت وي دریې چې هر څه ته ض

 وغواړي. 
برتانیې له حکومت څخه پوځي وسائل او  دې پر ځای چې )الرډکرومر( د د

برتانیې  پوځونه وغواړي هغه ورڅخه د )تعلیم ماهرین( وغوښتل. د
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 غوښتنې په ځواب کې هغه ته )ډوګالس ډنلوپ( )الرډ کرومر( د حکومت د
شاهي فاکولتې فار  التحصیل مسیحي  د چې دالهوت )مسیحي دینیاتو(

 عالم وو ورولېږه. 
جوړ کړ مصر لپاره داسې یو د تعلیم نظام او نصاب  )ډوګالس ډنلوپ( د

او  ،ثیر مخه ورباندې ونیولهأزهر( د تعلیمي او معنوي تچې هم یې د )األ
داسې یونسل روزنه او پالنه وکړه  ریدلو په مصر کې دېوخت په ت هم یې د
انګریز په رنګ کې رنګ  مصر راتلونکی یې له اسالمه بیګانه او د چې د

نو په هغه و )بې دینه( ش مصر تعلیمي نصاب سیکولر کړ. او کله چې د
او  ،شول )سیکولر( پسې تقریبًا د ټولې عربۍ نړۍ تعلیمي نصابونه

 ننه الهم روان دي.  چې تر ،غرب پر الره روان شول حکومتونه یې هم د
كې  ۍړېپ يميالد ېاو شلم ېسملس په نوااس رپ ۍاستراتيژ ېهمدغ د

او  يې، پرتګال، هسپانيې، روس ې، فرانسیېانتاستعماري دولتونو لكه بر
نسلونه وروزل چې د  ېساپه خپلو مستعمراتو كې د ۍنړ يد اسالم يېايټال

دو وروسته هم د سلګونو كلونو لپاره په خپلو ېمستقيم استعمار تر ختم
او  ،او دوام ضمانت وركوي طبيقسياستونو د ت يهېوادونو كې د استعمار

شريعت او  يهمدغه د استعمار په نصاب روزل شوى نسل د اسالم
زيات فعال نو ځواكو ياسالمي ارزښتونو په له منځه وړلو كې تر استعمار

 . يد ياو سخت زړ
نتيجه دا راووتله چې هر څومره چې  ۍاستراتيژ يتعليم ياستعمار ېد دغ

 ېادار يتعليم ېتونونه او نورنپوه ،هېوادونو كې مكتبونه يپه اسالم
 يد اخالق ېكېږي او ټولن ېه لرډېرېږي په هماغه اندازه خلك له اسالم څخ

 ياستعمار وچې د همدغ ېحاكمان ي ي، اوپه لور سوق كېږ ېلويدن
او ټول هغه خلك  ي،وركو حترجي ۍازاد رته پ ۍغالم ينصابونو حاصل د

 ېنلپه ارتجاع، بنسټ پا ياو كار ورته كو يكيد كوألرلو ت رپ ۍچې د ازاد
پرته له زندان،  ېچې سزاي ،تورن كېږي يوال ېاو له تمدن څخه په لير
 ي.تبعيد او قتل بل څه نه و
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 ياو په عموم ۍنړ ياسالم رچې امريكا پ ېله پيل راهيس ۍړېپ ېد شلم 
په  ېپه هغو كې يې دي پيل كړ ېهڅ ېشرق د تسلط كوم رډول پ

هم  ېهڅ ېمسلمانانو كې د سيكولر) الدين( تعليم د مسلط كولو خطرناك
هېوادونو هم ډېر  ياستعمار يتر اروپايپدې کار کې چې ې دي پيل كړ
 ې ده.مخته تلل

ته ېتقريبا ټول وزارتونه د ېم او تربييد تعل ۍنړ يامريكايانو د اسالم
 رماحول پ يچې خپل نصابونه، لوائح، قوانين او تعليم ي دييستلواړ

پوهېږي چې همدا  ئځكه هغو ي،سيكولر )په دين نه والړ( بنسټونو ودرو
 يامپريالست د مارعاو د است ملحدو نظرياتو غرب د دين دى چې خلك د

 .بښيمقاومت توان ور او د يپه خالف درو ېپراخ غوښتن
امريکا د افغانستان له اشغالولو وروسته دلته هم همدغه چاره تر سره 
کړه، او د خپل اشغال په وخت کې يې درې ځلې د افغانستان تعليمي 

يې په تدريج سره هغه مضامين په هر ځل تبديلۍ کې  نصاب تبديل کړ، او
ورڅخه و ويستل چې زده کوونکو ته يې د حقيقي اسالم، جهاد، دفاع، 

د دې  آزادۍ او له کفارو څخه د کرکې کولو مفاهيم ورتلقينول. او
په سيستماتيک ډول داسې مفاهيم ورکې راوستل چې  مفاهيمو پر ځاي يې

په الشعوري ډول  ونوی نسل د جهاد او دفاع له روحيې څخه محروموي، ا
  يې له غرب سره په هرڅه کې پيوند اخيستلو ته هڅوي.

 : 
دوو الرو په مسلمانانو هېوادونو كې الندې يادو شويو له  ېغرب په پيل ك 
 ې:يم د الدينه كولو هڅى شروع كړلتع د

مسلمان  د يوې منظمې استراتېژۍ له مخې هغه هېوادونو يغرباول :
ترڅنګ د علومو  زده کړې لپاره ورغلي وو د علومو دچې غرب ته  ناناځو
 رواللو ېالبېه بل . دغو هېوادونوروزلهم وفلسفه  يفرهنګ او ماد يغرب هپ

او له فراغت  ،ذهين او با استعداده ځوانان وروغوښتل او سکالرشيپونو
چې  ،ورسپارل يچارو واګ په خپلو مستعمره هېوادونو كې د ېوروسته ي
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او د خپلو هېوادونو  ،كړه ېنظريه دلته پل يبيا خپله هماغه غرب ئهغو
چې دوئ هلته منلي نظرياتو ودرول  يهماغو غرب رپ ېنصابونه ي يتعليم
 . ول

مكتبونه،  ېهېوادونو په خپلو مستعمراتو كې داس ياستعماردوهم:
لوائح،  چې نصاب، استاذان، ېكړ ېجوړ يادار يهنتونونه او تعليموپ

مخ بيول  رپه مستقيمه توګه د مستعمرينو له لوري پ ېقوانين او هر څه ي
هېوادونو د متنفذو  ېتر اشغال الند د ېدغو ادارو متعلمين ي خو د ،دلېك

كومت حډول به په نظام او  يكورنيو او چارواكو اوالدونه ول چې په طبيع
 دل. ېكې مطرح ك

، استاذان او مفكرين رامنځته يچارواك ييملتع ېسادغو دواړو چارو د
اتيك مپه سيست ېژوند فلسفه ي ياو د ماد يكړل چې له اسالم سره دښمن

لپاره كار او مبارزه  ېهغ او د ،وه ېډول له غربيانو څخه په ميراث اخيس
 خپل افتخار باله.  ېتوب ( تر عنوان الندي او ) روڼ اند پرمختګد  ېي

په ټولو اسالمى هېوادونو كې استعمارى هېوادونو خپل تعليمى ماهرين 
تعليم لپاره د مالى مرستو په  مختلفو فشارونو او يا د او مشاورين د

نصابونو څخه هر هغه  يوركولو او نورو الرو په كار وګومارل چې له تعليم
استعمارى هېوادونو د اهدافو د تحقق په الر كې خنډ  چې د يڅه وباس

قرآن د تاريخ او بيا وروسته  ېاسالم ېچې په لومړى قدم كې ي ي،ګرځ
له  احاديث او ټول ايديالوژيك مضامين يا په مكمل ډول ينبو ،ايتونه
 ېپه ب او په مسخه شوي او نيمګړي ډول ېاو يا ي ،ستلواي ونصابه 

 يې په مقابل كې د دې کار كړل. خو ېاهميته شكل كې متعلمينو ته وړاند
ارزښتونو ته په پراخه  ي، فكري او اخالقي، اقتصاديسياسۍ ړن يد غرب

وكړ چې متعلمينو ته غرب  ېي ښښاو كو ،صاب كې ځاى وركړنپيمانه په 
له شرق او  نتيجهد دې کار  ېچپه حيث ور وپيژنى،  ې( ټولننمونه) ېيو د
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مين نسل په  د او غربي ارزښتونو خو په غرب كركجنيوه  د اسالم څخه
 شكل كې راووتله. 

او په  ي،او ځوانان له خپل ماحول څخه رنگ اخل ېواړهادار يتعليم ېهر د
 . يوين ېچې په خپل ماحول كې ي يهماغو معيارونو ځان برابرو

 يوشو وشاګردانو په الس جوړ د استعمار دنن ورځ په اسالمي نړۍ کې 
د  ېهېوادونو د كلتور او ژوندبڼ يغرب د پوره ډولوپه ادار يتعليم

ادارو محيط  يلپاره چې د تعليم ېد د دی. ارتونونو شكل غوره كړىدنن
وي په ټولو  یڅخه محروم شو ېپه ټوليزه توګه له اسالم او اسالمپالن

مسجدونو جوړول هېڅ په پام كې  كې داو د هغو په ليليوو  ادارو يتعليم
ماحول كې د  يلين په تعليمؤومس يځكه چې تعليم ،نيول شوي يند

 ي.ه كې دېرثير څخه په وأو له رول او تنمسجد
مسجد هم  يسو كې يو اساسېد افغانستان په ټولو پوهنتونو او ليليه ل 

 وى، خو په مقابل كې په هر پوهنتون او ليسه كې د سينما اوشندى ودان 
او په هغو كې د زده كوونكو  ،وې ېپه نظر كې نيول شو ېتياتر اسانتياو

 ېډرام وفرهنګ فلمونه ا ياو حيوان يغربيانو د لويدل او ځوانانو لپاره د
پوهانو، مخترعينو  نو کې دنووتنهوپ پههمدغه سبب و چې  لې.دېښودل ك

ادارو او پوهنتونونو څخه  يځاى زمونږ له تعليم راو محققينو پ
افكارو  ياو نور د نشنلست ملتيان ونستان، شعله يان، ستميان، افغانكم

افكار راوارد  يپرد ېچې هېواد ته ي لې،راووتې ټولنې ته رېڅ ېلرونك
چې په نتيجه كې  ،خلكو ور وتپل رپ ېد زور او جبر له الر ېاو بيا ي ،كړل
په طوفان  واو اضطرابون ، کودتاګانود افغانانو ډاډمن ژوند د انقالبونو ېي

 كې تباه او برباد شو.
خرابولو لپاره د نجونو او هلكانو  كې د تعلمي ماحول د ال ۍنړي په اسالم

له  ېي ېټولن ېچې مسلمان ج كړاى شوهايم سلسله رولترمنځ د مخلوط تع
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ه حقيقت كې پد نجونو او هلكانو ګډ تعليم  ې.خطرناكو عواقبو سره مخ كړ
چې په  وغرب د شيطانى دامونو په سلسله كې تر ټولو خطرناك دام و د

دغه كار نه  .ن ښكار كړلااو ځوان ېغلېپه مليونونو پ ېورك ېي ۍاسان
يم او لبلکې د تع ؤ،ضد يو اقدام  رارزښتونو پ يدا چې د اسالم زېيوا
 ېغلېاو دا ځكه چې پ ،پټه جګړه وه ېنا اعالن شو هپه خالف هم يو يېترب

عمر په دغه مرحله  اساس د رخپل انسانى فطرت د تقاضا پ او ځوانان د
 ېتوجه د ېبل هر كار ي او تر ي،ته ډېر ميالن ښكارو )جنس( خواكې د 

 ي.خواته ډېره و
ادبيات او د مخنيوونكو قوانينو  ېرال بېډيا، نصاب، ېم اخو ېله بل

 ېچې په نتيجه كې ي ينشتوالى دغه ډول تمايالتو ته نوره هم هوا وركو
 کېږي.اخته  کې او په عشق او عاشقيو ېځوانان له علم څخه پات

كه وغواړو چې په رښتيا سره مو تعليم د پرمختګ او انكشاف په لور  
د سيالى جوګه  ۍنړ ېنور او په دغه ډګر كې افغانان هم د ي،حركت وكړ

 ي)سيكولريزم( او پرد ۍدين ېله ب ېادار يشي نو بايد تعليم او تعليم
 ،اساساتو ودرول شي رتمدن پ ياو د اسالم د مترق ،شي ېڅخه پاك ېپالن

يتونه دعلم او قلم په اړه نازل شوي آځكه چې د قرآن كريم تر ټولو لومړي 
ته كوم  ۍنړ يتمدن چې انسان ياو دا هم ښكاره خبره ده چې اسالم ،دي
 سارى نه لري. ېهېڅ بل دين او مذهب ي یفرهنګ متعارف كړ يمترق
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غربي تمدن  ېر يېڅاقبال په  ( چې ديهندوستانى شاعر )اكبر اله آباد

شعر  يطنز هویپه خپل دي  ېكړ ېورباند ېليكنیې مطالعه كړى او بيا 
دومره نه واى بدنام  وژلو له امله زامنو د خلكو د )فرعون به د:يواي ېك

 (. زده واى جوړولو هنر پوهنتون د دې شوى كه ي
 دې رېو ېاو مرتجع فرعون له د ېرته پاتېب ېموسى عليه السالم د زمان د 
ده هغه دښمن را پيدا  لو نارينه بچيان وژل چې د دوئ له منځه دئیاسرا يبن

 زوال خطر فرعونيت د ده د او د، وو نشي چې كاهنانو دى ورڅخه ويرولى
 و.بللى و یې

داى چې په ملتونو كې د خپل ېپوه ېاو ساده فرعون پد ړخو كه هغه زو
مصالحو لپاره  يملتونه او ولسونه د خپلو فرعون ن ختمول اومدښ

هم  ېوژن ېيومخيز يپرته په فكر ېوژن ېتسخيرول په چړې له يو مخيز
ځوانانو لپاره یو )فرعوني  يلو دئاسرا بني دیې داى شي نو هرو مرو به ېك

په  ېپوهنتون له الر د ېحتما به ي او ،پوهنتون( جوړ كړى واى
په  (فرعونيت) او (فرعون)يلو له زړونو دائاسربني د ډول ( سیستماتیک)

ر ېڅماهرينو په  يمعاصرو فرعون داو  ه،و ېكينه وركه كړ خالف كركه او
چې . هعمليه تر سره كړى و )مغز وینځلو( Brain washد ځوانانو دې به ي

يو د خپل قوم لپاره فرعون هم  يلوئاسراهغه وخت بني  پدې کار سره به د
موسى او هارون  دئ دو ېچې د تل لپاره به ي ګاڼه محسنې عظیم داس

په ۍ ډيموكراس ياو د فرعون ي( خالص كړېعليهما السالم له)بنسټ پالن
 ۍد اوسن فرعونې زمانې هغ خو افسوس چې د. ووي ازولن یېنعمت به 

 و.ر هوښيار او مكار نه وېفرعون په څ د ېزمان
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ډېر  ه ذريعهپ ژۍد صنعت او ټكنالو، دلو هر شي ترقي وكړهېرېوخت په ت د 
لړ كې  ېاو په د ،ممكن شول ناممكن كارونهاو  ګران كارونه آسانه

ې كې پات باو شډلتو ۍګ ساده ۍپخوان ېخپل ېهم نور په هغ (فرعونيت)
د پخوانيو فرعونانو له ناكاميو او بدناميو او  وكړه یې يترق، بلکې نشو

 . پوره درس واخيستې ي
 او د قيادتونو د ئهغو او دكولو ې ويل ملتونو د اوس د)ماډرن فرعونيت(

 وماشومانو ا له منځه وړلو لپاره د ارزښتونو دي معنوي او تاريخ هغوئ د
په  (پوهنتونونو) )مکتبونو( او بلکې د، ځوانانو وژلو ته اړتيا نه لري

نصابونو په تحميلولو او د فكري او فرهنګي مسخ كولو له  د، جوړولو
 ېجګړ ېل سرنوشت پرته له كوممستقب و ملتونو دډېر شي د كوالىې الر

 . يتلفاتو په خپل الس كې ونيس ياو ځان
په لسګونو  ېراهيسې مود ېهم له اوږد )امریکا(د اوسنۍ زماني فرعون 

حاكمان  ېخوښ ېد خپلیې هلته او  دي ياو واړه هېوادونه تسخير كړ یلو
ي عرباو د  د هېوادونو ېسيم د افغانستان، د چې دي په خلكو ورتپلي

پوهنتونونو فارغان ي ډول فرعونې همد حاكمان تقريبا ټول داوسني  ۍنړ
 او زېږنده دي. 

همدغو تپل شوو حاكمانو په الس تقريبًا يونيم  د )امریکا(فرعون  ېد زمان
 ۍ(ډيموكراس يفرعون)دغه د  دي چې کړيمليارد مسلمانان يرغمل 

نه هم اعتراض حق  د (فرعونيت)او  (فرعون)چا ته پر پیروان وفادار 
 . يوركو
په  ېدباند پوهنتون هغه خلك چې د )ماډرن فرعونيت( له نصاب او خو

پیروان  فرعونیت( )معاصر د دي مدرسو كې روزل شويي ديناو  مساجدو
او تمدن  ۍدآزاداو  ياورپك ،ورانكاريې، رته پاتېب، ترهګر، جاهلئ هغو

ړيوال ماډرن )ن دیې د نيولو، تړلو او وژلو لپاره ئ هغو د او،ليودښمنان ب
 دئ د هغو او هم یې ،ي دييس او پوځونه په كار اچوللپو (فرعونيت

 ده. ېې په كار اچولژټكنالوي لپاره خپله ټوله عصر ېتصفيي جسد
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په هماغه اندازه په  له زوره كار اخلي (معاصر فرعونان)ې چخو هر څومره 
 داو  ،سپاهيان نور هم زياتېږي يسرښندونكاسالم  كې د ۍمسلمانه نړ

معاصر )همدا وجه ده چې  ي.په ساحه كې پراختيا مومثیر أاو ت فكر
تسخير  فكرونو د له منځه وړلو لپاره دي ائمد مقاومتونو د د (ونيتعفر

 . يجوړو (پوهنتونونه يامريكاي)كې  ۍپه نيت په اسالمي نړ
ډول د ي غرب او په ځانګړ دروسلو كلونو كې ېپه ت لېوسي ېخطرناك ېدغ

رو سلو كلونو كې امريكا ېپه تدي.  ېلرل ېنتيج ېامريكا لپاره په زړه پور
او استانبول  ېروت، قاهرېټولو مهمو ښارونو، ب په دريو تر ۍنړ ياسالم د

 ې دي. كړې ( جوړۍامريكن يونيورسټكې دغه ډول )
ې ، تركيشام ده په مسلسل ډول ونكلپه سلګونو وهېوادوني غرب صليب د 

كړل. خو كله ه ترالسه نې يهېڅ  ې خووكړ ېجګړ يصليب په خالفاو مصر 
په او  جوړ كړل (پوهنتونونهیي اکامري) و هېوادونو كېغده پې چې ي

 ډېرېپه  ، نوو زامن وروزلنمسلمانا د ېو يناو غربي نصابو يامريكاي
 .پر دغو سيمو خپل حاكميت ټينګ كړې جګړمې پرته له كوې ي ۍآسان

نامسلمانو  دغو سيمو د دپه پیل کې امريكايانو په دغو پوهنتونونو كې  
ي دغو فارغانو سياسهماقليتونو ځوانان وروزل، چې وروسته بيا 

ي غربې. كړې جوړ ېټولن يفكري او ادباو احزاب  ياو ژبن يحركتونه، قوم
 او د ،دلېتر شا ودر ودغو احزاب ده سفارتونئ هغو او دلته ده هېوادون

، دغه احزاب قدرت ته ورسولیې كودتاګانو له الرو  سیاسي فعالیتونو او
 يپوهنتونونو او نصابونو فارغانو اسالم يامريكاي چې وروسته بيا دغو د

 ملګرو د ئهغو او د یانوامريكا د ېهر څه ي ېسيم او د کړ نګړخالفت 
 . په خدمت كې كړل

 ۍنړي اسالم ېدغه ډول تپل شوي حاكمان او نظامونه تقريبا پر ټول غرب
ت یحاكم اسالم دوئ په وسیله يې په اسالمي نړۍ کې هغ او د ،کړل حاكم
دښمنانو تر ټولو  سالم دا دله منځه وړل يې  چېنفاذ  قوانينو يشرع داو 

 . و له منځه یوووړمهم هدف و



 

  
 

 
 

169  

خلكو مطلق  افغانستان د ګورو چې دخپل هېواد په اړه وكوو نو  كه خبره د
په  او ېه ليرله خطرناك تاثير (فرعوني پوهنتونونو) دتر ډېره ځایه اكثريت 

 مقاومت او دې، مبارز، داجه ددلته  ځكه خونو و، پاتى وکې مان ا
 خوانيو دووپد نړۍ د  اووه.  ېپات ۍژوند ېكرنه منلو روحيه و د ۍغالم

 ېجذب ېپه همداو  ،ی ووځايه پيل شو ېهمدلويو امپراتوريو زوال هم له 
 وساتلى شو.  يي هويت خوندلم او يافغانانو خپله ازاد ۍاو قربان

او  ،د فرعون لښكر پر افغانستان يرغل كړى ېزمان داوس چې يو ځل بيا 
په  يې ېلړ ك ېهر ډول وسائلو ته الس اچولى، په د ېېد تسخيرولو لپاره 

 افغانستان د څو د تر، كړ جوړ (نوپوهنت یيامريكا) يوهم كابل كې 
مطبوعاتو  ډيا اوېم د، حاكمان، سياستمداران ېورك هرلپا يراتلونك

 او د يصادي چارو سمبالوونكتاق هېواد د سيستم د يپه غربي، نكوچلو
 ي. پيروان وروز سسين اوؤګوندونو مي )سيكولر( سياس

 شوي جمهور رئيساند دوئ له لوري ټاکل امريكايان په دى پوهېږي چې 
نشي اداره امریکایانو ته لپاره  ېمود ېدږاو ځان د ېدغه هېواد په يواز

په  ئهېواد كې هغو ېپوهېږي چې په د هښهم  ېدپامريكايان او  ،كولى
او  (شهرانيانو)، (احديانو)، (جالليانو)، (اشرف غنيانو)، (كرزيانو)زرګونو 

 . لرييكايانو ته ضرورت رامي افغان هنورو په خټ
 امريكايانو لپاره د د ېشېفرهنګه مل ېجنوب ب لنډغر او د د شمال 

امریکایان  .يعناصر د ېفائد بېسيكولر( كولو په الره كې )د افغانستان 
څو په  تر يو څو ورځو استعمالوي ترپه ډول د ملېشو  زېيواهغوئ 

 يفرعون)اريکا په خوښه و جوړ شوي تعليمي نصاب او د  كې د افغانستان
یي دغه فارغان چې په امريكاي. ته راووځ ېفارغان صحن ينو (پوهنتون
 يلخوا به روزل شوي و واستاذان اييامريك د تود اوېم یيامريكا، نصاب
ى دلېخلف ثابتښه اوسنيو غالمانو  امريكايانو لپاره د دې مودې تر ډېر
 شي. 
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 ۱۱// ۷دلو اعالن په ېجوړ پوهنتون دیي دغه ډول امريكا كابل كې د په
لوړو  دې ادار جوړې یانو په الس دتاريخ په كابل كې د امريكام ۱۰۰۳

او ویې  ،ړله راډيوګانو سره په مركه كې وك )شریف فائز(تحصيالتو وزير 
پوهنتون به په داراالمان كې په اويا جريبه ځمكه یي دغه امريكا ویل چې

 :به لري ېځانګړتياو ېي چې الندېږجوړ
 . يو ييپوهنتون نصاب به امريكاد  - ۱
 . يو يانګريزیې يس ژبه به رتد د – ۱
 . يټول امريكايان ویې استاذان به  – ۳
هم ې دادراډيو له الر ۍپه ډول دآزاد ېتوصي وزير خو ال د وړو زده كړولد 

وكوښښ نه لدېاستاذ ك اصال په دغه پوهنتون كې د ېوويل چې افغانان د
 پوهنتون وړ نه ده. ې د سويه دي علمافغانانو  ځكه چې د، كوي
 پيسو په مقابل كې تر سره كېږي.  ړه به په دغه پوهنتون كې دده کز - ۴

ې ړو دېڅل ډ ول وېالبېمواصفات او شرايط كه هر يو په ب ينو پورتن
 یواشغال لپاره  يافغانستان د دائم ته رسېږو چې امريكايان دې نتيج

 خطرناك پروګرام لري. 
چې ی انتخاب كړيي يكاردغه پوهنتون نصاب ځكه ام دامريكايانو 

لپاره فكري غالمان نشي روزلى. افغاني نصاب كه  ئافغاني نصاب د دو
د افغانيت او هم  خو بيای، ته ورته نصاب د (سيكولر) يوچې څه هم 
جهاد او  چې د ېدا ثابته كړهم ې تجرباو .ليدل كېږي ېورك آثار ېوطنپالن
انګړ څخه  افغانى پوهنتونونو له يو زيات شمير منسوبين د ېمبارز

 ول.  راپورته شوي
جهاد او  هم پوهنتونونه د ېوروسته د ېچې تر د يامريكايان نه غواړ

له  ېپوهنتون محصلين د چې د يغواړئ هغوي. سنګرونه وګرځ ېمبارز
 دا كار . اويكړې تل لپاره پر سره خپل روابط دې جهاد او اسالمپالن

ى شي چې نصاب په مكمل ډول له اسالم او دلېسره ك هغه وخت ترزې يوا
 وي.  ېبرخ ېبڅخه افغانيت 
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 يلپاره انګريز ئد هغوي، پراته د ېژبو ډېر لریي افغانان له اروپا او اروپا 
هېواد يو زيات شمير  ېد معنى لري چې د ېد د تدريس ژبه انتخابول د

 شي.  ېپات ېبرخ ېله لوړو زدكړو بې د يوګړ
خپل  ېله الر ېژب تدريس د لپاره دا كار كوي چې د ېد امريكا د خو

يوه برخه ډېر  او ي،فرهنګ افغانانو ته ور صادر كړ يغير اخالق منحط او
 ي ارزښتونوتاريخ ،ادبياتو ،تل لپاره له خپلو ژبو ن دناافغا کاري او مؤثر

غربي اهدافو  یې د تل لپاره په غرب او تر څو، عنعنو محروم كړيي او مل
 پورې وتړي.

خپرولو تر ټولو غوره او  دژۍ علم او ټكنالو بيا خو د ي نونه و ېكه داس
افغانانو خپلو ژبو ته  د ېاسانه الر دا ده چې ټول غوره او مفيد معلومات د

 .را واړول شي چې په پراخه پيمانه استفاده ورڅخه وشي
ول په يوه خاصه ډله كې انتخابي تدريس ژبه انګريز افغانانو لپاره د د

دعلم د انحصار معنى لري چې په هېڅ ډول له بشري او اخالقى موازينو 
 سره برابره خبره نه ده. 

چې  ييكايان ټاكرامزې لپاره يوا ېپوهنتون استادان د د ېد امريكايان د
ځكه لري، نه ې باور دافغانستان په ) سيكولر ( كولو كې په افغانانو باند

خو بيا هم  يدينه وښي ېاو ب (سيكولر)ذ كه هر څومره ځان چې افغان استا
ه اسالم او افغانيت پ هېڅكله داو اوسېږي  ېټولنه ك مسلمانه هپه افغان

هغه به په هر حالت كې په يو نه يو ډول . ىخالف ښكاره بغاوت نشي كول
 به هغه محصلينو ته هرو مرو د ېلړ ك ېپداو  ،كېږي ېمسلمان پات

 . كار دى امريكايانو لپاره يو نامطلوب د چې دا، ي ووركافغانيت تلقين 
 يماهر افغان ېبيا خو په سلګونو داسنو علمى استعداد وي  كه خبره د او

 ي. ودان د ېنداامريكا او اروپا پوهنتونونه ورب استاذان شته چې خپله د
هراړخيز ه زلميان په يو يافغان ېپوهنتون كې د ېچې پد يامريكايان غواړ

نشي نو بيا به امريكايانو ته  ېكه داساو . كې وروزل شييي محیط امريكا
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سسو كې مشكالت پيداشوي مؤ يهېواد په تعليم ر دېهم دروسانو په څ
 . يو

افغانانو  يو يرغلونو له امله دند جګړو او بهرې رو دريو لسيزو كېپه ت
 دد پيدا كولو لپاره  ۍډوډۍ مړ ېيو خلك دی، شوډېر کمزوری اقتصاد 
مشكالتو له امله  ديهمدى اقتصا داو دي، ښودلو ته اړ شوي ېهېواد پر
خو په دغه ډول حاالتو كې  .ې دهته شاكړ ېفيصده خلكو زده كړ ۸۰تقريبًا 

 كړي.  عرضهافغانانو ته تعليم د ډالرو په مقابل كې ي هم امريكايان غواړ
پوهنتون كې زده كړه  ېپد ېدخلک  غهه زېدى چې يوا كار هدف دا ېد د
خدمت او  د خوا له امريكايانوې له يوهم يا او  ،چې ډالر ولري يكو

 ته د ئرته همدوېب ېله بل لوري ي او ،يډالر واخلجاسوسۍ په بدل کې 
 . يتعليم په بدل كې وركړ

چې افغانان  يدى چې امريكايان او غربيان هېڅكله نه غواړ حقيقت دا 
 چې د يغواړ ئبلکې هغو .الره روان شي رپعلم او پرمختګ  د ېد

كه  .غالمى په فكري جال كې ښكار شي د ئدو ې دافغانستان ځوانان د
 الزمه پوهنتونو سره په افغانستان كې موجودوې نو بيا ول ينه و ېداس

خپلو مشروعو حقوقو د ترالسه  محصلين دکه  هلته خو ؟يمرسته نه كو
د پوليسو او مليشو له  ېادار یيد امريكاې، وكړ ېكولو لپاره مظاهر

 لوري په ټوپكو ويشتل كېږي. 
د لوړو زده كړو ډګر ي چې امريكايان او غربيان په رښتيا سره غواړ كه 

زار، هرات او مننګرهار، ، كابل دنو  يكې له افغانانو سره مرسته وكړ
ې مرست ياو لوژستيكي تعليمي، مال ېپوهنتونونو سره د او نورو خوست

خو امريكايان دا هر ي. ل برابر كړئوسا يمعاصر تعليم ېهلته د اوي، وكړ
روحيه  يافغانانو لخوا په افغان چې هلته افغانان دي لپاره نه كوې د څه د

، ه رسېږيهېڅ ګټه ن ېامريكا ته ياو مصالحو لپاره روزل كېږي  افغانستان د د
امريكايان . تاوان دىيكايانو سراسر رد ام ېدلو كېكفا ك افغانانو په خود بلکې د

 . يمحتاج وساتنته اافغانان تل د ځ ياو غربيان غواړ
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چې مونږ ي انګير و ېتنګ نظره او عاقبت نا انديشه خلك داس يى شي ځينادېك
كړو سره  هدزوهنتون او لوړوپيا به له او  ،كوو يبه خلك له پوهنتون څخه زړه بد

هېڅ زده كړو سره  يمسلك خو حقيقت دا دى چې مونږ له لوړو او، مخالفت لرو
 ېټولن ېخپل هېواد او خپل تحصيالت د يبلکې پوهنتون او عال، مخالفت نه لرو

 زدهې څو په افغانستان كې لوړ تراو پدې باور یو چې  .د ډېرو رنځونو عالج بولو
د بل چا  ېنشي تر هغه به افغانستان او افغانان دژوند په هر ډګر ك ېعام ېكړ

 محتاج وي. 
په امان ساتل غواړو هغه د غرب په څخه وران چې موږ خپل ملت او ځوانهغه څه 

صنعت او پوهه د بشريت مشترك ي. دل دېمنحل كې فرهنګ كې الر ېاو ب يماد
ي او او معنوي ارزښتونه بيا د هر ملت بيل وي ګ، ملندين، فره خوی. ميراث د

نو بقا ملتو ارزښتونو ساتل او پالل د ياو تاريخ يمعنوي، د همدغو مل
 ي. جهاد او مقاومت ته هڅو ېد پرديو په مقابل كې ياو  ،يتضمينو

 يړانه، جهاد، آزادېملت م ږ دنورو كفارو ته زمو ۍنړ دا چې امريكايانو او د 
 نو(پوهنتونو يفرعون)دغه ډول  چې دي ه او اسالمپالنه ورمعلومه ده نو غواړنسات
بې برخې څخه  ېوسل يمعنو ېمونږ ملت له خپلې زله الر (سسوؤفرهنګى م) او

خو افغانان به ي. ر د خپل ځان لپاره مسخر كړېڅد غالمانو په ې بيا ياو  ،كړي
ته د بريالتوب او تطبيق یې توط ېړنېاو كرغ ېشومې انشاء اهلل هېڅكله دغ

 د يادولو ده چې ما په خپل بل کتاب )فکري پوهنه( کې د کابل د .يچانس ورنكړ
ه تفصيلي بحث ليکلی چې د دې خطرناکې فتنې ټول امريکايي پوهنتون په اړ

هر بادرده افغان لپاره ضروري ې روښانه شوي دي، او لوستل يې د اړخونه ورک
دي.
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هغه د نيولو  دولتونو چې هر وخت پر كوم اسالمي هېواد د يرغلګرو کفري

 ذهنونو دې هلته د يسره سم  پوځي يرغل نو له یپه هڅه يرغل كړ
لو لپاره هر اړخيز فرهنګي يرغل هم له منځه وړ تسخيرولو او د مقاومت د

، رئشعاي دين، چې د هغه ولس اصيل فرهنګ ې. او هڅه يې كړدی كړى
او يا يې له  ،ارزښتونه او ملي عنعنې مسخه كړي اخالقي او اجتماعي

په پر ځاى يې يو بل پردى او وارد شوى فرهنګ د خلكو او ، منځه يوسي
نګ د نوي نسل هپردى فر وارد شوی څو دغه تر، ژوند كې حاكم كړي

 هنونه د غالمۍ منلو ته برابر كړي.ذ
 ، نظريات او مفاهيمفرهنګ ياستعمارچې خپل  ېيرغلګرو تل هڅه كړ 

 ، موډ، فيشن اوېديموكراسۍ، تمدن، مدني ټولن ،ۍازادته د  خلكو
ي اشغال شو او ،يکړ تلقينور تر نامه الندې  اصطالحاتو نورو داسې

نورو  ، تنګ نظرۍ اوېمسلمان ملت خپل فرهنګ د ارتجاع، بنسټ پالن
 . له منځه يوسيو نوموي او بيا يې مختلفو نومونو 

د  ۍسرلوړي ، مقاومت او دۍپايښت، ازاد هر ملت د دى چې د حقيقت دا
 معنوي ارزښتونو هغه ملت په فرهنګ او خونديتوب اسباب او عوامل د

او معنوي ارزښتونه له السه  ې خپل فرهنګهر ولس چوي. او  ېكې نغښت
نه له نورو ملتونو سره  هغه بیا .ويخپل وجود هم له السه ورک هغه يوركړ

دلو څخه ځان ژغورالى ېنه هم په نورو كې له منحل كاو  ،سيالي كوالى شي
 .شي

رامنځته كولو  نسل د ېونيو، هلته يې د يو داس انګريزانو چې كله هند
 ېچې په غالمي قانع وي، له خپل ر الره غوره كړهیفرهنګي تغي لپاره د

او د ژوند په هره چاره كې ورته انګريز د  ،ماضي سره هېڅ رابطه ونه لري
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 هخپل تر ټولو يو دغه چاره . انګرېز حکومتغوره مثال حيثيت ولري
په ميكالي(  )الرډ. ميكالي( ته ور وسپارله ځيرك او مكار شخصيت )الرډ

غالم نسل د روزلو لپاره الره هواره كړه چې ه يو ېمسلمان هند كې د داس
ږ بايد د هند په مو: ))هغه به ويل. پيروي مهمه وه ورته د غرب تر هر څه

چې ژبه، وينه او شكل يې هندي وي، خو و نسل وروزې نيمه وچه كې داس
 .((انګريز وي دعقل، فكر او فرهنګ يې 

يو  ه ډولپه وخت كې په الجزائر كې همدغ تسلطخپل  فرانسويانو هم د
ساتنه  او فرهنګ پالنه او چې تر اوسه هلته د فرانسوي فكر نسل وروزه

 كوي. 
فرهنګي تحول  ېروسانو خو د منځنۍ اسيا په هېوادونو كې يو داس

. ووی ر كړېخپل هويت ه سيمي له خلكو څخه يې ېهغ چې د وو یراوستل
رواجونه لباس او د ژوند هر څه يې روسي ، ېادبيات، عنعن ،ېژب ئد هغو

 شوي وو.
نه  ېپه افغانستان كې د يرغلګرو پښ د تاريخ په اوږدو کې دا چې
يرغلګر سرماتي او شرميدلي وتل نو ې خاور ېاو هر ځل له د ،ېدېټينګ
قوت د سرچيني د ميندلو په هڅو  معنوي اوې ړانېم ېافغانانو د دغ د هم

خپل اصيل  لهافغانان چې  يې تر څودل چې ېنتيجې ته ورس ېكې د
او غير الرې  غرب په بې فرهنګ څخه منحرف کړي او دافغاني  اسالمي او

 خاورې په ېد هېڅكله به دنو وي، کړي نه فطري فرهنګ كې منحل 
 . بريالي نشي کې اشغال دایمي

 مسلمان ولس ېدپ يې خواې وخته راپدله امان اهلل خان د چې و هماغه و
او يو شمير افغاني  ،ېفرهنګ د متعارف كولو هڅي پيل كړد غرب  کې د

ې له بېالبېلو وسيلو څخه په بيا ي ځوانان يې په غربي ټولنوكې وروزل او
ې قيادت ته ورسول چې هغوئ بيا له افغاني ټولند  استفادې هغوئ

 .غرب فرهنګ خپور کړ په افغاني ټولنه کې د بېالبېلو الرو
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هم د پرديو په نصابونو او د  ېليمي موسسهېواد تع د کې په افغانستان
 د مثال په ډول: ،لېدېچل ېالندې تر څارن ئهغو

، د الخو ، د اماني ليسه د جرمنيانواد استقالل ليسه د فرانسويانو لخو
امريكايانو لخوا  پوهنتون د كابل دروسانو لخوا، د تخنيككابل پولي
فرهنګ او  ،ېېدلتدريس ېورك ېژب همدغو هېوادونو داو  ،دلېحمايه ک

 ده.ېتلقين كافغانانو ته وركې  يې
صالحيتونو د او  واګیو د چارو ي مشران دوكله چې د نوي نسل غرب پل

 د پر مخ يېالريتوب  بېهر ډول غربي فرهنګ او د خاوندان شول، نو 
دينۍ، فحشاء او  ېب د ، اوېپرانيستلپه پراخ ډول هېواد دروازې 

كې يې د لكونو افغاني بربنډتوب لپاره يې تبليغات وكړل، چې په نتيجه 
هم بسنه يې چې په دې و خ .رمنو له سر ه پړوني وغورځولېنجونو او م

يې په مكتبونو او دولتي دوائرو كې د )موډ(  ېرمنېاو م ېنو نجون ،ونشوه
لو ته تشويق غورځونو پرتوګو دد كميسونو لنډولو او  همااو )فيشن( په ن

او  ېهره ورځ به په ښارونو كې په لسګونو زره افغاني خويند چې ېكړ
 او دا هر څه د، ېدلېگرځاو بې پرتوګه پردې  ېبد اروپايانو په څېر ې ميند
 دل. ېاو ترقۍ تر عنوان الندې تر سره کتمدن 

عسکري اشغال په زور له  و پرله پسې يرغلونو اوخپل د يرغلګرو وفراك 
افغانانو چې د  خو دغو، كړاى شوهه ن ېپرده لير حيا اومسلمانو ښځو 

 . ېايستل و څخهجامې هم ور لوی شوي او رنګ شوي وو نګهفرغرب په 
تر  (فرهنګيانو)داخلي الرې کولو کې  د افغاني ټولنې په بې په حقيقت كې

هېواد نشرات او  ددوئ  ولوباوه.نقش خطرناك  (فرنګيانو)خارجي 
. لوقف كړي و په يومخيز ډول خپرولو لپاره غربي فرهنګ د مطبوعات د

غرب  يو نسل وروزه چې دې ځوانانو داس كې د په ښارونو هېواد د دوئ
فرهنګي ارزښتونو فرهنګ ورته تر اسالم او افغاني  لوېدلی او بې معنويته

 ده. ېغوره ښكار ډېر
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هېواد او ر زموږ پ ه ملتيانورو غربيانو پځل چې امريكا او انګريزانو د  دا
هېواد شرعي حاكميت يې له منځه  كړ، دودين يو ځل بيا پوځي يرغل 

او  ېيې كونډې ووژل، ښځ ېي ګناه انسانانې ړ، په زرګونو بويوو
فرهنګي سرنوشت  او سياسي د افغانانو او د ،ماشومان يى يتيمان كړل

غرب  ېسره داس يې هم له ځان بيانو واخيستل،  الس كې واګي يې په خپل
دغه او  ،جنايات توجيه كړيټول  ئل چې د دوملګري کړافغانان پلوي 

په  ۍ، ډيموكراسۍ، مدنيت او ترقۍاستعماري يرغل افغانانو ته د ازاد
 .معرفي كړي ونومون
 او د ،خورا ډېر وسايل په كار واچولپخپله هم  هدف لپاره ېد د مریکاا

 ېته ور وسپارلې افغانانو داس هميې  ېوزارت چاراطالعاتو او فرهنګ د 
اهدافو لپاره  يغرب د سياسي، اقتصادي او فرهنګ دپه پوره اخالص چې 

 . کار کوي
ې د خپلو بادارانو د فرهنګ د متعارف كولو لپاره نو وولغرب پ دغو
كيبلي تلويزوني ، راډيوګانې او ې، اخبارونه، مجلې، فرهنګي ټولنېجريد

څنګه هڅه كې دي چې  ېشپه او ورځ په د . دوئپرانيستلچينلونه 
مالئكو په حيث  رحمت د ته د ي یرغلګر افغانانوانګريز او يامريكای
 . كړي معرفي

اصلي اسالمي فرهنګ د مسخه كولو لپاره خپلو  غرب پخپله هم زموږ د 
د  مثال په ډول د ست،وزياتوالى راو برابرهراډيويې پروګروامونو كې څو 
ماسكو  د المان غږ راډيو، ، دراډیو ۍازاد امريكا غږ، بي بي سي، د

افغانانو  ساعتونو كې د۱۴په پخوا به يې چې ېراډيوګان ېاو نور راډيو
دا ټولې په مجموعي  اوس يوازې يو يا دوه ساعته خپرونې کولې لپاره

د  ېټول او لريې خپرون هساعت ګونهسل پهشکل په يوه شپه او ورځ کې 
 لپاره كار كوي. د فرهنګ د بدلولو  د افغانانولو پروګرامونو له الرې پېالبې

راډيوګانو په اوسني وخت  ۍازاد د ږ او، المان غغږبي بي سي، امريكا 
او مشهور ليكواالن، ژورنالستان، نوي  يافغانانو تر ټولو غښتل كې د



 

  
 

 
 

178  

يې هم ځيني هغه ليكواالن ی حتاو  دي. اديبان او فرهنګيان په كرايه نيولي
او  وخت يې په جهادي خپرونو خپل ځان لپاره مسخر كړي چې يو د

 الس او شهرت درلود. فرهنګ كې
راتلونكي نسل د روزلو لپاره زموږ د هېواد  ر غرب يو ځل بيا دېتر دې ورت

له تعليمي نصاب  .يمي مراكز پخپل كنټرول كې راوستلتر ټولو مهم تعل
په جهاد، اسالم، اسالمي تاريخ، يستل چې و څخه يى ټول هغه مفردات و

څه يې د  او دا هر. لهاړه لريې  ېكفارو سره په دښمني پورله  او ۍازاد
خپله د  وېستل چې يو وخت يې پهپه الس له تعليمي نصابه و داسې چا

وس د ډالرو خو ا افتخار هم درلود، اسالمي فرهنګي مرکزونو د چلولو
او بې شرمۍ د امريکايي سېالب ته ټينګ نه شول او په پوره خّست 

تعليمي  الندې د اشغال د حکومت لپاره د فرهنګي او نېمشاورينو تر څار
 .نقش ادا کوي ملېشو
تعليم او تربيې په  ديانو د افغانستان تر اشغالولو وروسته دلته امريكا

( د اهغه نصاب د تطبيق لپاره راوړ چې د امريكا د)نبراسك وزارت كې
 . وو یافغانستان لپاره جوړ شو پوهنتون لخوا د

ه مصرف په الماني دونيم ميليونو ډالرو پ ځل بيا )اماني ليسه( د المان يو
اماني ليسې څخه چې  پوهېږي چې له المانیان چې ځكه، طريقه فعال كړه

دوئ په درد  او بیا به د ،څوك فارغېږي حتما به يوه منصب ته رسېږي
 . ېچارې پخپل الس كې ونيو ېليسبيا د استقالل د  هم ېفرانسخوري. 

ايي د )امريك په كابل كې كې يرغلګرو امريكايانو په لړ عالي تحصيالتو د
 استانبول د د او قاهرې ،روتېب د ( پروژه عملي کړه چېپوهنتون

لپاره كدرونه  غرب پلوو حکومتونور به د ېپه څ (تونونونايي پوهامريك)
 . تياروي
ګرونوکې دکار کولو ډفغانانو په خالف په فکري او فرهنګي ا دچې غرب 
څخه  ئله هغو افغانان له ځانه سره راوستلي ديي غربیان شو څومرهلپاره 
دښمن په صف  ځکه چې هغوئ پرون هم په ښکاره د ،څه ګيله نشته زموږ
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 او نن هم ،پردیو په سترکه کتل ول او افغان ولس هغوئ ته د خلک کې والړ
اړخيزه  ديرغلګرو په صف کې والړ دي او له افغانانو سره په هر هغوئ

 دچې  (فرهنګيان)خو د افسوس خبره دا ده چې يوه ډله نور  جګړه کې دي.
او اسالمي  ته د ونوبه يې ځانجهاد په کلونو کې کمونيزم په خالف د 

 ېيبه جهاد او مهاجرينو په چاپيريال كې  د او ،افغاني فرهنګ وارثان ويل
د ښو او  سسو په مالي مرستو ځانونه همؤماو عربي ځينو اسالمي  د
هم به یې نشرات  اسالمي و، اومطرح كړي و ريکي مسلمانانو په حيثتح

و په رر د يرغلګېپه څ (فرهنګيانو) (فرنګي)هم د  ئخو اوس هغو، درلودل
تشکیک او منفي  او مجاهدینو په خالف د دجها و دا خدمت كې پراته دي

په ډېرې نامردۍ او  ،ده ېتبلیغاتو پروژه یې له یر غلګرو په ټیکه اخیست
ځای په کار کولو  له يرغلګرو سره يو دوئ هم په دې اشغال شوي هېواد کې

د غرب د )کافرې ډېموکراسۍ( مخ ورسپينوي، او د دې خدمت په بدل کې 
 هم او په خپل ګومان خپله دنيا او نورو امتيازاتو په السته وروړو ډالرو

 خپل آخرت )ښايسته؟؟؟!( کوي.
د اشغال په تعليمي اداره کې په  دغه ډول )فرهنګيان(دی چې  حقيقت دا 

خپل شراکت هم خپل ځان تېرباسي، او هم په خپل دې کار د ولس د 
او د اشغال په خالف د روان برحق جهاد د  وېستلو په کار کې اخته دي.تېر

پوخ سنګر سمبال کړی دی چې فايده يې د )تشکيک(  الرويانو په خالف يې
په يقيني ډول د اشغالګرو غربيانو په ځولۍ کې ورلوېږي. ای کاش چې 

ري دغه خلک رښتيا هم د )اولوياتو( په هغې )فقهې( چې دوئ يې دعوی ل
او عمل ورباندې وکړي، نو په هغه وخت کې به يې خپل قدرمن  پوه شي

 خدمت په الر کې کارولي وي.  )اسالمي فکر( د استعدادونه رښتيا هم د
په الس د جوړ شوي حکومت تر سيورې الندې په کار  خو د امريکايانو
په حقيقت كې  خلکدغه مت د تعليمي پروژې په چلولو وکولو او د دې حک

اوس هم خپله  ئدي، ځكه چې دو بد هم ډېر (نګيانوهفر)سيکولرو تر 
کافرو اشغالګرو  د ، خوكوي ېمفكوره خلكو ته د اسالم په حيث وړاند
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د )فرض جهاد( په اړه  هغوئ د افغانو مرتدو ملګرو په خالف غربيانو او د
 بلکه د ښارونوده  شرعي مسؤوليت ته شا کړېچې خپل يې نه يوازې دا 

په زړه يا ډول خلک غه ينو ځوانانو ته یې هم شکونه وراچولي دي. ددمت
 چې دې دي وش ېدومره كمزوې يا يې د بصيرت سترګ اودي،  خيرن

 ي. ازادۍ او غالمۍ ترمنځ ښكاره توپيرونه هم نه وين
يا  او ،ېغرب مكاري نه ده درك كړ د ېال تر اوسه پورفرهنګیانو یا  غود
اعتدال( تر شعار  د)په هر څه كې  نيت خاوندان دي چې د د بدهم  ئدو
په گاهانه ډول د دښمن آاو په  ،كوي ېهم ترپښو الند (وابت)ثد اسالم  ېالند

 ېو تر سيوري الندرنه وي نو د صليبي يرغلګ ېكه داس. صف كې والړ دي
 ؟ اسالمي فرهنګ ته خدمت څه معنى لري

تاريخي تجربو په نظر كې نيولو سره دا په زغرده ويلى  دپه عمومي ډول 
په  مسلمانو ولسونو غرب لپاره د د (فرنګيان) (نګيهفر)شو چې 

چې ځكه او دا ي، وډېر خطرناك  (فرنګيانو) (جنګي)تر تسخيرولو کې 
د هغه ملت دين، عقيده، ارزښتونه ئ خو دوي، د يوه ملت افراد وژن ئهغو
 ،هم مجرمان دي ئدو ې اساسهمد ر. نو پله منځه وړي معنوي پايښت او
سره وشي چې له جنګي يرغلګرو سره رعامل وروحيه ته هماغپه بايد او 

 كېږي. 
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 رو لسو كلونو دېلښكرو په ت ي پوځي ائتالفد صليبد امريکا په مشرۍ 
افغانستان ټول خپلو ټولو حربي وسائلو او عصري تكنالوژۍ په كارولو نه 

او نه يې د لسګونو مليارده ډالرو په مصرفولو په افغانستان  ،ونيولى شو
بلکې ددې هر څه . خپل ځان په ګټه كوم واقعي تحول راوستلى شو كې د

صليبي لښكرو خپل ډېر څه له السه وركړل د دې يرغلکر تړون په خالف 
 جګړې د ګټلو روحيه ده. چې تر هر څه مهم يې د

دې ه ده چې د صليبي تړون ټول مشران نور لېخبره دې ځاى ته راورس ساو
دې جګړې ګټل ورته يو  په ښكاره وايې چې د او ،ښكاري جګړې ستومانه

يوه  كار دى. خو دا چې غرب نه غواړي له افغانستان څخه دې د ممکننا
پوځي جګړې تر څنګ يوه  ځكه يې د نو په حيث ووځي ځواک ماتې خوړلي

افغانانو په خالف روانه  جګړه هم د( نفسياتي)هر اړخيزه سايكالوژيكه 
څخه د افغانانو منصرف كول  لو مهم عنصر يى له جهادچې تر ټو كړې ده
چې  ې تبليغاتو ته زور ورکړیلو لپاره يې دې هدف د تر السه كود دي. او د

من سره د سولې ستړي شوي دي او نور بايد له دښ افغانان نور له جګړې
 الرو چارو غور وكړي. رپ
جګړې په سترګه وكتل شي نو ريښتيا هم  د غانانو روان جهاد ته كهاف د

ه شوه، هېواد بايد ورنه ستړي شوي وي، ځكه چې تر دريو لسيزو اوږد
 او جګړې په ميليونونو ككرۍ وخوړې. ،كنډواله شو
اهلل د دين د  د او افغانانو جهاد وي( في سبيل اهلل)جګړه يو ا خو كه د

قائمولو لپاره يې د يوه  اسالمي نظام د لوړولو، د شريعت د نافذولو او د
بيا خو دغه اهداف تر  نو شرعي عبادت په نيت روانه كړې وي ضرورت او

نه د اهلل دين حاكم شوى، نه شريعت نافذ . اوسه يو هم ندي حاصل شوي
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افغانان  او نه هم وطن آزاد شوى دى. نو ،شوى، نه اسالمي نظام جوړ شوى
عبادت څخه د ستړيا  به ولې له خپل داسي شرعي في سبيل اهلل جهاد او

و لوړ د اسالم تر ټول( ذرول سنام االسالم)اظهار كوي چې په اسالم كې ورته 
 غوره عبادت ويل شوى دى. او
جهاديان منحرف شول، ايمان يې تنظيمي ده چې يوه برخه پروني  سمهدا 

اسالمي نظام د جوړولو پر ځاى د غرب د صليب تر  په ډالرو خرڅ كړ، د
غرب له ګوډاګيو سره د ډيموكراسۍ او سيكولريزم په صف  سوري الندې د

ستومانۍ په نتيجه كې نه ول،  دهر څه له جهاد څخه  كې ودريدل. خو دا
د انحراف، ځان غوښتنې ( جهاديانو)دغې ډلې دروغجنو  بلکې دا ټول د

سازشونو له امله منځته  دلو لپاره له كفارو سره دېاو قدرت ته د رس
 راغلل.

 هم جهاد ته او هم ولس او هېواد ته ښه ډېر و په خپل دې انحرافخلك ودغ
داسې سپيڅلي،  دوئ تر انحراف وروسته د ه،خو اهلل تعالیوارسو روتاوان 

ل راوستجهاد او مبارزې صف ته  باعزمه، هوښيار او مستعد ځوانان د
لښكرو ته ماتې  ې تړونچې د سرونو په بې دريغه قربانيو يې د صليب

 .وركړه
د يوازې له روسانو سره د جګړي خبره ( جهاديان) منحرف شويكه پروني  

روسانو او  رته دېحال كې چې په آخر كې بځان لپاره وياړ بولي پداسې 
تاريخ تر  امريكايانو غېږي ته ورولويدل، نو نننيو مخلصو مجاهدينو د

نړۍ ټول هېوادونه وركې په يوه او بل  ټولو لوى پوځي تړون ته چې تقريبًا د
 .شكل شامل دي ماتې وركړه

هغوئ دا هر څه پدې داللت كوي چې افغانان يوازې جنګيالې ندي، بلکې 
او د اسالمي نظام د اهلل تعالی د دين لوړول خپل مقدس هدف لپاره چې  د

هېڅكله هم پدې  او ،جهاد د عبادت ستره فريضه ادا كوي جوړول دي د
 ي.اظهار نه کو ۍستومان دالره كې 
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خپل اصلي هدف په  يو مستقيم مسير د نړۍ کې په دا چې جهاد اوس په
په هره سيمه د نړۍ او  ،وره كړى دىاو يو نړيوال شكل يې غلوري روان 
اوس  ځكه خو غربنو كفارو مصالح ته ضربې الندې نيولي دي،  كې يې د

ديني او جهادي احساساتو د سړولو  د په دغه ډول تبليغاتو د مسلمانانو
 .کوښښ کوي

غربيانو ته دا حقيقت ښه ورمعلوم دى چې افغانان په شلمي او يوويشتمې 
وړتيا لري، كه  وياړ او( ۍذاستا)جهاد د لپاره دړۍ كې د اسالمي امت ېپ

دوئ افغانان له جهاد څخه منحرف كړي نو د نورو ملتونو حوصلي به په 
 خپله لوېږي.

دغو تبليغاتو اصلي مقصد دا دى چې نور دې افغانان د  غرب د د
د امريكا او صليبيانو واكمني دې پرځان . يرغلګرو په خالف جهاد نه كوي

افغاني  له دين، غيرت،، سرنوشت ته دې تسليم شي غالمۍ ومني، د
دوه ميليونو شهيدانو قربانۍ  ر شي، دېۍ دې تعزت، سرلوړۍ او خپلواك

د اسالمي نظام د قائمولو فكر دي له ذهن څخه  ،رې كړيېويني دې ه او
وباسي، افغانې مسلمانې خويندې، ميندې او تورسرې دې نور د صليبي 

 او پرې دې ږدي چې غربيان د ښځو د ،يلنډغرو لنډغرتوب ته پرېږد
ر د نارينه ېغرب د ښځوپه څ حقوقو او د آزادۍ په نامه افغانه ميرمن هم د

 وسيله وګرځي. هوسونو ؤ د
وسله پر دې تر څو ځوانان  دغه ډول تبليغاتو په كولو سره غربيان غواړي د

آزادۍ او سرلوړۍ د ژوند تصور دې له مغزو وباسي،  زمكه كېږدي، د
دهغوئ غالمانو ته دې اجازه وركړي چې افغاني تنكي  صليبيانو او

په  لنډغرتوب اوفحشا الندې د ډېموکراسۍ تر شعار پيغلوټې د زلميان او
او باآلخره دغه  ،كتاب وروزل شي نصاب او سيكولريزم په دمحيط کې 
د  اجتماعي ګټود غربيانو د سياسي، اقتصادي، ټاټوبى دې دغازيانو
بدل شي.كه داسې نه وي يوه بې عوضه مفت ډګر چرګانو په  د لپارهتحقق 

افغانان خو جګړه  ؟ښودلو تلقين وركويېپر جهاد د د نو بيا ولې خلكو ته
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دغې جګړې توان هم نه  نه كوي، هغوئ خو په اقتصادي لحاظ د له شوقه
 دي.مجبورې ورځې په دغې تپل شوې جګړې اخته  لري، بلکې افغانان له

خپلواكي يې سلب شوې، خاوره يې د  ، آزادي اورى شوىېت پر افغانانو خو
 او انسانيت ،شوي پښو الندې تر پرديو تر اشغال الندې ده، ټول حقوق يې

خپل له السه تللي  هغوئ لپاره د دا خو د .ته يې په سپكه كتل شوي دي
ځكه خو خامخا دغې جګړې ته دوام  نو ،رته ګټلو جګړه دهېعزت د ب
ژوند ترجيح  غالمۍ پر شهادت مرګ ته د دې الره كې ده او پ ،وركوي
 وركوي.

دښمن په مقابل كې  يوه ملت په حيث د تاريخ هم دا ښودلې چې افغانان د
ګرګين، انګريز، روسانو او اوس  جنګيز، د .له خپل جهاده نه ستړي كېږي

 الونهي مثندودې مدعا ژ استقامت د غرب په مقابل كې د دوئ جهاد او د
 .دي

انبياؤ  ګ يوه داسې الهي فريضه ده چېيوه طبيعي ضرورت ترڅن جهاد د
جهاد كوم مادي مصلحت نه دى  .هغوئ امتونو كړى دى او دعيهم السالم 

دهغو  د بقا او ملتونو جهاد د. دلو دې ساقط شيېهغه په ترالسه ك چې د
 هغه نعمتونو ته د استمرار ضامن دى. جهاد جنت او ددآزادۍ د 

 .دلو تر ټولو لنډه الره دهېوررس
افغانان تر هر او  ،ټولو غوره وسيله ده ساتلو تر دين او ناموس د جهاد د

نان وطن افغا. آزادۍ، عفت او ناموس مين خلك دي چا زيات په اسالم،
رېږي خو له خپلو ېافغانان له حكومت څخه ت .پرېږدي خو دين نه پرېږدي

دې  خو ايمان نه وركوي. او تاريخ هم دوركوي  سر. رېږيېمعتقداتو نه ت
دى شي ېبياڅنګه ك همدې مدعا شواهد وړاندې كوي. نو ملت په اړه د
 تحقيق په الره كې له جهاده ستومانه د دې مقدسو اهدافو چې دوئ دې د

 شي؟
له هغو جګړو ستړي شوي دي چې د  نورافغانان ده چې رښتيا خو دا خبره 

 هدفه جګړې، د ېپه افغانستان كې ب .حاكميت لپاره نه وي اسالم د
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ليونيو ترمنځ  قدرت د نشنلزم پربنسټ والړ رقابتونه، تنظيمي جنګونه، د
جنګولو لپاره جنايتكاره بانډونه او ډلې ټپلې  ولسونو د وينو تويول او د د

 .وړندي و لپاره د منلونافغانا جوړول رښتيا هم نور د
نور افغانان  او سياسي جريانونو بايد وجګړ ومسلسلد درې لسيزو 
نور بايد په هرې هغې جګړې كې له برخې اخيستلو ځان  .هوښيار كړي وي

حاكمولو او د  قائمولو، د اهلل تعالى د دين د وساتي چې د اسالمي نظام د
 يرغلګرو د شړلو لپاره نه وي.
لك هغه دا چې ځينې خ او ،اوسو متوجه و ديوې بلې غلط فهمۍ ته هم باي

غندلو وړ ده. دا خبره پدې  جګړه دکې منځ په خپل افغانانو  وايې چې د
منځ جګړه غلطه ده.  ده. صحيح خبره دا ده چې د مسلمانانو تر سمه نهډول 

منځ جګړه يوه فريضه او مطلوب كار دى، كه څه  تر ورافاو ك ومسلمان د
 ي.لروهم اړه  په يوه قوم پورېواړه طرفه يې  هم چې د

ږ ان ول، خو موافغان تان همكمونسجهاد کې مقابل لوری  يپرونپه  زموږ
 .هېڅ شك نه درلود هغه جنګ په جواز كې مو او د ،دوېيې په خالف جنګ

 نن هم د غربيانو ملګري چې په افغانستان كې د صليبي غرب د اهدافو د
او  ، د اسالم پر ځای د ډېموکراسۍحاکمول غواړي،تحقيق لپاره كار كوي

چې په  ګرو په صف كې والړ دي افغانان دييرغل د خپل ملت په خالف د
 هېڅ شك نه لرو.هم دې جهاد په روا والي كې  خالف يې جهاد كوو او د

قوم په خالف  هغه خپل پيغمبر صلي اهلل عليه وسلم هم تر آخره پورې د 
 په قوم كې له هغوئ سره يووالي چې دين يې ورسره نه مانه. دلىېجنګ

له جهاده نه دى منع كړى، ځكه چې د رسول اهلل صلی اهلل عليه وسّلم 
عقيده ده، نه د هغوئ وينه، خټه او  هغوئ دين او مسلمانانو قوم او ملت د

د  –نعوذباهلل  -يا هم مشترك ټاټوبى. او كه داسي وګڼو نو بيا خو 
كېږي، حكم  والي(ناروا) د په جهادونو او قربانيو عليهم السالم پيغمبرانو

مبارزې كړې  كفارو په خالف جګړې او خپلو قومو د د همځكه چې هغوئ 
 دي.
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په مخ كې درې الرې لري، يوه دا چې د  افغاناند غربي يرغلګرو په خالف 
اساس په  رډيموكراسۍ پ دښمن په صف ورګډ شي او له هغه سره د

ايتالفي حكومت او ديموكراتيكه پروسه كې كار وكړي، چې دښمن هم 
 ه غواړي. خهمدا ورڅ

او  ،كېږدي او كرار چوپه خوله دې كښيني ېدوهمه الره دا ده چې ټوپك د
 و ټاكل شي. پرې دې ږدي چې سرنوشت يې د پرديو لخوا

ه اد تجه د هغوئ له اشغال څخه د خالصون په مقصد فرض دريمه الر او
داي او اسالمي ېچې يوازې له همدې الرې آزادي ګټل ك ادامه وركول دي

نظام منځته راتالى شي او بس. نو طبيعي او معقوله خبره هم همدا ده چې 
كې چې وضعيت او په خاص ډول پدې  ،افغانان خپل جهاد ته ادامه وركړي

 .دىوالړ درشل  رجهاد يې د فتحې پ
: كړي چې وايېه ته هېڅ توجه ون تبليغاتوهغو  د دښمنافغانان بايد 

دلو ېتښت پرون روسانو هم تر. افغانان نور له جګړي ستومانه شوي دي
او كمونست رژيم مجاهدينو ته د سولې  ،مخكې همدغه ډول تبليغات كول

وئ هغهم نو دل ېويل ك( اشرار)وړانديزونه كول. خو كه پرون مجاهدينو ته 
هم  يل کېږي نواو ترورستان و( ترهګر)ه او كه نن ورت ،خپل جهاد كاوه

خپل جهاد ته دوام وركوي، ځكه چې جهاد دوه حتمي پايلي لري  دوئ په
 .او په دواړو كې يې خير دى ،هد (شهادت)او بله يې  ه(فتح)چې يوه يې 
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!
 

 څو خبرو مينه مينه دې په يو يم او غواړم پهرورو عسكرجانه! زه ستا
عسكرجانه! زه ستا هغه ورو يم چې په دې هېواد كې مې د  پوهوم.و

 دلې افغانيېڅنګ د در هغوئ تر او د د،له تر پايه ولييله پ روسانو يرغل
ټوپكيان مې  تنظيميوطن ټولې ملېشې او  دې د .انجام مې هم وليد دورا

ترسره  د د اهدافو ملت په خالف د دښمنانو يې د خپل وليدل چې څنګه هم
 .جګړې وكړې لپاره كولو

 ته تجربو وروسته دې بيا هم ترخو دې زه نه غواړم چې تر عسكرجانه!
كافر  او ستا دواړو زما كړېږي، خو ولس پرې ستا چې وكړې هماغه څه

 .پرې خوشحالېږي دښمن
 زه او !كړم زړه حال شريك عسكرجانه! غواړم په مينه او مهربانۍدرسره د

نيولى  په خپله غېږ كې رانه كفارو ته يو، خو افسوس چې وروڼه ته خو دوه
ګناه  او پدې .ما پرې وولې دركړى چې الس كې ته ټوپك يې تا يې، خپل

ته سر نه  او ولې هغوئ، په خالف جنګېږم كفارو ولې د ولې چېو  مې
 ټوم؟يټ

ته خو  عسكرجانه! زه او ته خو دواړه د يوې مور زامن وو، ما او تا
صاحب ته  جومات مال يوه ورځ سيپاره الس كې راكړې وه او دمورجانې په 

دواړه به يو ځاى د ستا به هم يادېږي چې يې لېږلي وو چې دين زده كړو، 
جومات ته تللو او د مالصاحب مخې ته به  يژمي په يخنۍ كې سهار وخت

 تا تر زلميتوبهاو ،كښيناستو، خو دا چې ما سيپاره وويله نو )طالب( شوم
هېڅ كسب او  بل تا نه يوازې دا چې درس ونه وايه بلکې !ه کړهخالصه ن

الړې د کافر په الس په جوړې له مجبورې ورځې  زده نكړ، آخردې هم  كمال
ملي مكلفيت پر اساس نه،  هم د كوم عسكرجان شوې، هغهشوې اردو کې 
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كه نه په شروع كې خو زه  .افغانۍ دركوي دولس زره دې لپاره چې بلکې د
 .دواړه )طالبان( وواو ته 

نو  د مدرسې طالب ومچې چې زه  ښه درمعلومه ده عسكرجانه! تا ته خو
جمعې ورځ زما  هرې د جمعه به كورته راتلم، له تا او كورنۍ سره به هره

ته هم  الرې تر نيمې زما د احترام پخاطربه سهار د هرې هفتې په .اختر وو
 به دې كاوه.او احترام  را سره تللې، زماعزت

زده كړل چې د دين يوازې زده  مې هم وركې دا نو ما چې كتابونه وويل 
دفاع كول هم د  كول مطلوب نه دي، بلکې پر هغه عمل اوله هغه څخه

ده.  وظيفه او د دين تطبيقول هم د دين د زده كوونكو،مسلمان كاردى
جهاد شروع  لپاره مې د دفاع د دين د تطبيق او له هغه څخه هماغه ؤ چې

 .كړ
زما مال تړلې په دې کار کې عسكرجانه وروره! په كار خو دا وه چې تا 

رسيانو چله افسوس چې ته د كلي  دلى واى، خوېدر او زما ترڅنګ ،واى
او  هر څومره نصيحتونه مور او پالر كه .او بنگيانو سره ملګري شوې

مور او پالر غوښتلې.  نشوې چې هغوئ خو ته هغه سړى زارۍ درته وكړې
به د مسؤليت احساس  له واده سره نوله چې ګوندېېپردۍ لور هم كښدرته 

د  پيداشول خو په تا كې د ښو او بدو اوالدونه ، ستا خودركې پيداشي
پخاطر د دين او  پيسو الړې د څوچې  . هماغه ووپيدا نشو تميز ژندلوېپ

كې  شوې اردو جوړې الس په په هغوئ دښمنانو تر څنګ د كافرو د وطن
 ي.اوس هغه څه كوې چې هغوئ يې در څخه غواړ او ،عسكر شوې
له  . هغوئدې اندين دښمن خو زما او ستا دواړو د کافرانعسكرجانه! 
. پر ما او تا خپله حمكرانې وچلوي دلته چېراغلي  د دې لپاره ليرې ځايه

څه يې په خپل واك كې راوستلي  اشغال كړى او زموږ هر زموږ وطن هغوئ
 كوې؟ دښمنيله ما سره يې او  څنګ والړ هغوئ تر دې ته نو ول .دي

 ته عسكرجانه! تا ته به نه در معلومېږي چې زه نه غواړم چې تا ووژنم، خو
او د هغوئ لپاره كار  ،صف كې والړ يې له يرغلګرو کفارو سره په يوه
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زما په ګوليو خو نو ځكه  د هغوئ سپر ګرځولی، . تا خپل ځانكوې
ناوې دې  چې دو خوا بدېږي، ځكهېوژل ك لګېږې. خو بيا مې ستا په
ستاوړو  .او سپين ږيرى پالر درباندې كړېږيكونډېږي، سپين سرې مور 

 خپلپه زه بيا همدا ستا له امله  وړو يتيمانو ته بيا هم همدا زه ځورېږم. او
 ؟دی كله پدې غور كړى آيا تا هم کې چاته سر نشم پورته کولی.کلې  كور

ته پوهېږي چې  !دي ې تا كفار په دوستۍ نيوليعسكرجانه! ته پوهېږې چ
وايي؟ آيا پدې هم پوهېږي چې كافران تا او ستا  دوست خپل كافران تا ته

پدې پوهېږي چې هغوئ په خپلو منځونو كې  ؟ګڼي اردو خپله السته راوړنه
به زموږ پر  وايې چې د اردو له عسكرو مو داسې خلك جوړ كړل چې نور

 جهاد په ضد جنګېږي؟ځاى هغوئ د اسالم او 
داى شي چې ته ووايې چې زه خو له كافرانو كركه لرم، خو ېعسكرجانه! ك
لخوا ټاكل  امريكايانو، انګريزانو، جرمنيانو او فرانسويانو ستا افسران د

دلته ستا انفرادي كركه تر  او ته د هغوئ په قومانده چلېږې. ،شوي دي
خپلې كركې  په وژلو دفرانو کادې  تاثير نه لري چې تر څو دې د هغې هېڅ

هغوئ  بيا خو ته هم له زړه د كه داسې ونشي نو اظهار نه وي كړي. او
بلكى په خپله خوښه  ،ه ئېځكه چې ته خو ورسره بندي ن !ملګري يې
 شرائطو پر اساس قرارداد کړی هغوئ د ددې او له هغوئ سره  ،ورغلی يې

خوښه د هغوئ لپاره ما په خپله  ته ،له هغوئ سره يوځاى اوسې. ته دی
 كور الره ورښئې. او هغوئ ته زما د ،وژنې

ملګري د خپل ټوپك ه ورځ دې وليدل چې ستا يو هغه بله! عسکر جانه
كې تشه كړه او بيا په  په ورسره روزونكو امريكايانو ججوره يوازې يوه
يوه  په همدا څنګه يېودې ليدل  !له مجاهدينوسره ملګرى شو هسكه غاړه

په  هغه ځاى ولسونه د ولړزوله؟ څنګه يې اروپا او امريكا ټوله ججوره
خبره  دا ته خپلو حكومتونو پسې راپورته كړل؟ او څنګه د دښمن زړه

 كې هم حركت په ځاى نه نيسې؟ ستا هغوئ خواري نور د دلته چې دهېولو
 ې.شته، خو ته ناځوانه حركت نه كو همدومره بركت
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 هر څه يېته چې اوس  خير، .الرې ورورې ب عسكرجانه! ورور مې يې، خو
 روم.ېو دې له عذابه لورېږي، د اهلل تعالى درباندې د آخرت عذاب مې نه

 د خوښه خپله هرهغه څوك چې په او ،كافرانوته جهنم ټاكلى دىتعالی اهلل 
د هغوئ په صف كې  د هغوئ په قومانده او او هغوئ ملګرتيا كوي

 .يبه ورسره جهنم ته ځ هجنګېږي، هغ
دا زما خبره  بده نه كړې، ځكه چې عسكرجانه! ګوره چې پدې خبره مې خوا

ده، دا د هغه ذات خبره  خالق او مالك خبره دواړو د نه ده، دا زما او ستا د
په ورځ حساب كوي. هماغه اهلل  د قيامت سره به ده چې له ما او تا دواړو

   :يخپل كتاب كې فرماي په

 چڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ

 .٦٥المائدة: 
سي نو هغه به هم يڅخه چې څوك دوئ )كافران( په دوستۍ ون تاسې او له) 

 (.بې شكه اهلل ظالمانو ته هدايت نه كوي او ،څخه وي( كافرانوله هغوئ )
 

 ،پدې دې غور كړى چې كافران ولې په ما پسې غرونه آيا عسكرجانه!
ځاى دركوي؟ ما  سمڅې او ځنګلونه لټوي خو تا ته په خپل څنګ كې

ما ځكه وژني او دښمني  دوئ راضي دى او تنخواه دركوي؟ وژني، خو له تا
خو تا ته ځكه تنخواه دركوي چې د  .الره نه ځم ررا سره كوي چې د دوئ پ

او  ،يو ورونهزه او ته خو دواړه وي نو نه داسې الره روان يې. كه  ردوئ پ
معلومه ده چې كه زه در دا هم درته ښه  .كور مو هم ال تر اوسه سره يو دى

غره ته ختلى يم نو ښځه او بچيان مې ستا له بچيانو سره يو ځاى مور او 
 پالر ته پرې ايښي دي، نو بيا ولې ما وژني او تا ته ډالر دركوي؟

 (بوشد امريکا جمهور رئيسو)جورج ته پدې خبر نه يې چېآيا  !عسكرجانه
زما نو  ن د نيولو لپاره دې وطن ته رالېږلافغانستا چې كله خپل پوځونه د

 پدې پوهېږي چې آيا و بلله؟ جګړه ياو ستا په خالف يې خپله جګړه صليب
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صليبي جګړې خو په تاريخ كې هغه  !؟ صليبي جګړې څه ډول جګړې وې
پوځونه د صليب تر بير  الندې د اسالمې  جګړې وې چې د غربي دولتونو

او چې كله د  .ې او سمندر له الرې راغللوچ لپاره شرق ته د نيولو نړۍ د
د انطاكيې په و ريدل نتېښار فلسطين ته را راوسنۍ تركيې د )انطاكيې( پ

تسليم شوي مسلمانان په  ( سل زره۱۰۰۰۰۰)شوي ښار كې يې  محاصره
 نو تر دلېچې كله بيا فلسطين ته راورس او .ر كړلېغه تېبې رحمۍ تر ت
او بيا  ،زره تسليم شوي مسلمانان ووژل لږ وخت كې يې اويا يوې هفتې په

دننه كې يې  اقصى( د مسجد پهد)يوازې  .هغوى جسدونه وسوځول يې د
 .پناه وروړې وه زره هغه مسلمانان ووژل چې مسجد ته يې څوارلس

 شويو وژل د كې مسجد په كله چې به افسران دوۍ د عسكرجانه!
 د زنګنونو تر به پښې اسونو د هغوئ د نو ورتلل ته ليدلو مسلمانانو
 .وې ډوبې كې وينو په مسلمانانو
پوښتنه  هغو كافرانو باور نه راځي نو له خبرو دې زما پدې كه !عسكرجانه

 به هغوئ. جنګېږې خالف زما په يو ځاى ورسره اوس ته همدا چې وكړه
 تاريخ جګړو صليبي د زمونږ کيسې هو دا چې ووايې درته هرومرو

 A history of deeds doneهم په خپل كتاب اير(آف تم ويليا) ليكونكي

beyond the seaدي ليكلې كې. 
بيت المقدس د واكمنۍ تر ټينګولو  پدې پوهېږي چې پر عسكرجانه! 

؟ اولنۍ قبلې )مسجد اقصى( څه وكړل مسلمانانو په د صليبيانووروسته 
 یجوړ كړ (دخځلو د غورځولو ځاىوئ نوي كاله له مسجد څخه ډېران )هغ
قبله د اروپايانو ډېران وو چې تر څو اوله او تر هغه وخته د مسلمانانو  .وو

له ولكې  ئهغو صالح الدين ايوبي( د)د اسالم ستر غازي د القدس فاتح 
 .آزاد كړ

اوس خو به پوه شوي يې چې له صليبي جګړې څخه د)بوش(  عسكرجانه!
 مقصد څه شى وو؟

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb06057.0001.001
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb06057.0001.001
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb06057.0001.001
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عسكرجانه! ستا خرڅ شوي او منافق شرابي افسران درته دروا  وايې چې 
دواړه  او، يوې جګړې مساوي شريكان ياست ته او صليبي پوځيان دواړه د

اسالم او د  د يوه هدف لپاره جنګېږئ. هو، دروا  درته وايي. هغوئ خو
يبي جګړه كې اخته صل ېمسلمانانو په خالف په يوه ښكاره او اعالن شو

كه داسې  دی. يې د خپل مقصد لپاره د قربانۍ پسه جوړ كړىدي. او له تا
نه وي نو بيا ولې په الرو او سړكونو تا مخته كوي او دوئ در پسې روان 

دې لپاره  دخو د جګړې او حركت قومانده د دوئ په الس كې وي؟ دا ي. و
 دوئ ته ښخ كړى دى. كهستا ورونو هغه ماين تا والوزوي چې  ركوي چې پ

بيا ولې خپله په بندو زرهدارو موټرو كې چې  دوئ تا خپل شريك ګڼي نو
داسې يو نازكه سرلوڅي ه دوئ يې د ماين ضد بولي سپرېږي او ته يې پ

ر ېروبېهم ت ۍد كالشينكوف مرم د مجاهد نولى يې چېېرينجر كې كښ
 ترې وځي؟

او تا ته يې له دويمې نړيوالې جګړې  ،دوئ ولې پر مختللې وسلې لري 
رې وسلې دركړې دي چې په ټوله نړۍ كې يې اوس ېپاتې داسې تاريخ ت

 استعمال نشته؟
دوئ ولې په ټانكونو كې ګرځي، خو ستا د افغانستان ټانګونه يې له يوه  

له او ې درڅخه واخيستې مخې له منځه يوړل؟ ولې يې درنې روسۍ وسل
او پر ځاى يې د درنو وسلو هېڅ درنه كړل ؟. ولې يې ستا  ،منځه يې يوړې

خو ستا هغه څو  ؟نولو لپاره ډول ډول طيارې راوستېد كور او كلې د ورا
كنډې كپرې طياري يې هم له منځه يوړې؟ ولې يې د افغانستان روزل 

ې احساسه، بې تعليمه، هغې پر ځاى يې يوه ب شوې اردو منحل كړه. او د
نيو بنسټونو والړه او بې قومې او ژب رهويته، بې تجربې، بې دسپلينه، پبې 

 كرايې مليشو مجموعه د اردو په نامه را منځته كړه؟ د سواده
هم ډارېږي، هغوئ نه  اچې له ت ويدا هر څه ځكه ك امريکايان عسكرجانه!

غواړي چې ته دې هم قوي و اوسې، هغوئ غواړي چې يوازې همدوئ دې 
دې يوازې د يو بې واكه مريي او بې اختياره مزدور په  وي او له تاقوي 
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څه په خپل زور تر سره  هر او كار واخلي. هغوئ په زور راغلي ديحيث 
هم طبعيت  زما وژل خو يې هسې هم هدف دي، خو چې تا ته يې .كوي

 .څوك ترې پوښتنه هم نشي كولىاو بيا  دې وژنيو خراب شي ن
عسكرجانه! ستا منافق او شرابي افسران به دا هم درته وايي چې دوئ خو 

تاكله پدې غور  آيا ته راغلي دي. خو زمونږ مرستې او زموږ د وطن آزادولو
كړى چې مرسته همدېته وايې چې زمونږ هېواد راكنډواله كړي، اردو مو 

هوايې مدافعې  ټانګو او ټول پوځي وسايل، هوايي ځواك، د ړنګه كړي،
مرسته آيا رادارونه او د استحكام ټول وسايل مو له منځه يوسي؟  ،سيستم
سلو  چې تر ته وايې ته وايي چې واك مو پردى شي؟ مرسته همدې همدې
زيات افغانان راووژني او بيا يې هېڅ مسؤليت هم پر غاړه وانخلي؟  زرو

آيا مرسته دېته وايې چې پر جوماتونو، شفاخانو، ودونو، وراګانو، 
سپرلۍ پر موټرو او پر كليو كورونو او كروندو مو درنې  كاروانونو، د

 بمبارۍ وكوي؟
ه كوم بل چا كړې چې دوئ دا عسكرجانه! دا پوښتنه دې كله له ځانه او يا ل

وطن مونږ ته له چا آزادكړ؟ له يهودو؟ له نصاراؤ؟ له هندوانو؟ له روسانو؟ 
جّل  له غلو او جنګي مجرمينو؟ او كه له هغو مسلمانانو چې دلته يې د اهلل

 دى، بلکېه د كړى نافغانستان آزا خو د دين نافذول غوښتل؟ دوئ جالله
 .دىيې اشغال كړى 
دلته حقيقي واك او اختيار له غربي اشغالګرو قواوو، غربي عسكرجانه! 

دا ته چې كومې ادارې ته حكومت  او ،كمپنيو او غربي مؤسساتو سره دى
دې ادارې هر وزير يې په  بولې، د ساتونكى ېوايې او خپل ځان د هغ

صليبي ايتالف كې د شاملو جهتونو دګټو د ساتلو لپاره د همهغوئ له 
ته او ستا افسران خو ال څه كوې چې دلته د كابينې  .لوري ټاكل شوى دى

ټول وزيران او حتى چې ستا جمهور رئيس هم همدوئ ټاكلى دى. ځكه چې 
 رې هغه رښتيا هم يو خپلواك رئيس واى، نو د اشغالګرو دېكه چ

ر ېښځو په څ د او ،وحشيانه بمباريو په مقابل كې به يې ژړاګانې نه كولې
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آزاد هېواد د جمهور رئيس په توګه  هيو بلکې د .به يې اوښكې نه تويولې
دې ډول وحشتونو  او هغوئ به يې د ،به يې له هغوئ سره محاسبه كوالى

 .له ارتكاب څخه منع كړي واى
اسالم او مسلمانانو په  غربيانو يوازې په افغانستان كې دعسكرجانه! 

ېرو په ډ نوخالف جګړه نده روانه كړې، بلکې هغوئ د اسالمي هېوادو
مسلمانانو په خالف جګړې روانې كړې دي، په ځينو ځايونو  برخو كې د

ته  او په ځينو ځايونو كې يې جګړه نورو ،كې خپله په جګړو اخته دي
 يمن، فلسطين، سوريه،چې عراق، سپارلې او دوئ يې تر شا والړ ديور

او د اسالمي نړۍ ډېر نور هېوادونه يې مثالونه چيچينيا،سوډان  صومال،
 .دي

عسكرجانه! يوازې افغانستان نه دى چې دوئ وركې خپل غالمان قدرت 
 نړۍ په تقريبًا ټولو هېوادونو كېته رسولي دي، بلکې هغوئ د اسالمي 

دې روزل شويو هم همدغه كار كړى دى. او په ټولو هېوادونو كې يې د
 .دلومخنيوى كړى دىېنافذ په الس د اسالم دغالمانو 

ګومان كوې چې رښتيا هم امريكايان او اروپايان د ته آيا عسكرجانه! 
؟ او ددې لپاره په ردو د افغانستان لپاره تربيه كويافغانستان اوسنۍ ا

ملياردونو ډالره ورباندې مصرفوي چې سبا ته دا اردو له اسالم او اسالمي 
 هېواد څخه دفاع وكولى شي؟ او ددې لپاره يې په وسلو سمبالوي چې د

داسې هېڅكله نه ده، ځكه چې كه هغوئ  ،نه وساتي؟هېواد خپلواكې 
تاسې له اسالم او وطن څخه د دفاع په روحيه و روزي نو بيا خو به تر هر 

او دا وطن به له  ،همدوئ به شړئ .مخه په همدوئ شروع كوئ چا د
ستاسې د دين مخالفين او دښمنان خو همدوئ ، ځکه چې همدوئ آزادوئ

او همدوئ په خپل زور په ظلم او  ،ن نيولىدي، همدوئ په زوره ستاسو وط
مظلومو افغانانو په كورونو د شپې په تيارو كې چاپې غورځوي،  ناروا د

او نارينه يې الس تړلي  ،ښځې او ماشومان يې په روزل شويو سپيو داړي
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او ستا د حكومت  ،او سترګې تړلي نا معلوم لوري ته له ځانه سره وړي
 .نه ووهم خبر كړي هېڅ وايي چې مونږ يې  چارواكې بيا په ډېرۍ عاجزۍ

كې دې د آزادۍ احساس او له وطن  عسكرجانه! هغوئ نه غواړي په تا
 ېڅخه د دفاع روحيه پيدا شي. هغوئ غواړي له تاسو څخه داسې يو ب

رحمه، بې عاطفې، بې سړيتوبه، بې دينه او بې مروته پوځ جوړ كړي چې 
بيا ستاسو په الس او  او .په خپلو خلكو هېڅ رحم او زړه سوى ونه لرئ
 همدا .خ او بوټى وباسيېستاسو د مټو په زور لدې خاورې د اسالم ب

همدا ستاسې په الس  .اسطه اسالم او مسلمانان ذليل كړيستاسې په و
 طالبان، مجاهدين، نيك خلك، آزادي غوښتونكي ملي مشران او علماء،

 .ل وهيېټورد كفارو سرسخت دښمنان زندانونو ته 
عسكرجانه! دا چې ته افغان يې او ال تر اوسه ځان يو ښه مسلمان بولې، نو 
 !زما دغه خبره به درته عجيبه او مبالغه ښكاري، خو ګوره عسكرجانه

هېوادونو پوځونه په )تركيى(، )الجزاير(،  هغوئ په همدغه ډول د مسلمانو
د هند په نيمه وچه، په عربي هېوادونو، په افريقايې اسالمي  ،ق()عرا

چې هلته د همدغو پوځونو  ورو اسالمي هېوادونو كې وروزلهېوادونو او ن
و عسكرو له السه مسلمانان له ذلت او يهمدوئ په طريقه د روزل شو او د

 .مشقت سره مخ دي
نه! هغوئ په ملياردونو ډالره ستاسې په روزلو ددې لپاره عسكرجا

بيا به ټول هغه كارونه  ښتې ته اړ شي نوېمصرفوي چې سبا ته كه دوئ ت
بيا به همدا تاسې د اسالم د نفاذ  .وسپاري چې پخوا دوئ كول تاسو ته در

دلو مخنيوى كوئ، لكه چې نن يې په ټوله ېحاكم اسالمي نظام د او د
 .كې د دوئ په الس روزل شوي پوځونه كوياسالمي نړۍ 

ستا تنخواه،  .دوئ په واك كې دي عسكرجانه! همدا نن ال ستا هر څه د
تشكيالت، ستا  ستا لباس، ستا خوراك، ستا وسله، ستا مهمات، ستا

دوئ په واك كې او  هر څه د مانده او تا ته د اهدافو تعيينولروزنه، ستا قو
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خو بيا يې هم په تاسو  ،درباندې وژنيخپل ملت  ي.دوئ له لوري د د
 .باندې د )ملي اردو( نوم ايښى دى

عسكرجانه! كه زما خبرې درته بيځايه ښكاري، نو راځه په خپله يوه تجربه 
وكړه چې ته او ستا ملي اردو څومره خپل واك او خپله اراده لري؟ تجربه 

يوځاى  داسې وكړه چې ته او ستا څو ملګري چې كومه ورځ له كفارو سره
او كفارو غوښتل چې كوم  مشترك( عمليات كې ساحې ته ووتلئ) په كوم

كلى او يا كور تالشي كړي، نو تاسې ورته وواياست چې تاسو ته ضرورت 
نشته، تاسو همدلته ودرېږئ او مونږ يي خپله تاالشي كوو، ځكه چې دا 

او كه هغوئ خامخا غوښتل چې د  ،زمونږ خپلې خويندې او ميندې دي
ځكه چې له تاسو سره  په زور يې منع كړئ، مانانو كورته ورننوځي نومسل

معلومه شي چې تاسو د كوم ملت )ملي اردو( درهلته به بيا  .هم وسلې شته
ياست! او هلته بيا درته زما د خبرو ريښتينولي در معلومه شي چې ته او 

ړي او دفاع لپاره تربيه ك د ساتلوحريت ستا اردو يې د اسالم او وطن د
 غالمۍ او بې واكه مزدورۍ لپاره؟ ېاو كه د مطلق ياست

چې د چا  دا چې ته او هغه ،بلې خبرې ته دې پام را اړوم عسكرجانه! يوې
محراب  په خالف جنګېږي هغوئ خو يا د قرآن حافظان دي، يا د مسجد او

دفاع لپاره يې ټوپك پورته  محراب څخه د عالمان دي چې له مسجد او
هېواد او اسالمي نړۍ هغه مخلص  مدرسو طالبان او د د يااو  .كړى دى

لپاره  آزادولو دين د ساتنې او د مسلمانانو د هېوادونو د د بچيان دي چې
په خالف مقاومت شروع كړى دى. ته  او اروپايانو كافرو امريكايانو يې د
هغوئ ورور يې، ته يې بايد ترڅنګ والړ واى، خو  په حقيقت كې د خو

او د كفارو له  ،سر كښيناستې رټانګ پ كفارو د د ېالړ افسوس چې ته
كوې چې همدغو كفارو  ډزې مدافعانو په اسالم د ټوپك صفه په هغه

  .دى دركړى
ژنې! ته چې ېښه پ يې ته خو نو دوئ طالب او مال نه پيژني عسكرجانه! كه

توحيد نعره در واوروله، چې لږ  پيدا شوې همدې مال دې په غوږ كې د
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وښود او په لمانځه يې  همدې مال په جومات كې دين در لوى شوې
 همدا مال دې .دين په احكامو خبروي دې همدا مال د ودرولې، هره جمعه

همدې مال پسې د لمانځه اقتدا كوې،  په .له پردۍ لور سره نكاح درتړي
او كله چې ته او يا  ې.او په سجده يې سجدې ته ځ ،يې ركوع كوې په ركوع

بيا ډاكټره نا اميده شې، نو  او له ،له درد او مرضه وځورېږيدې كوم بچى 
 .او طالب ته ورځې چې دم درباندې ووايې همدې مال

له زندانونو څخه راخوشى شوي ماليان او طالبان وايې چې په زندان كې 
به له يوې خوا ظالمانو دومره وهلو چې هډوكې به يې را مات كړل، خو كله 

او  .ږ ورته دمولېې نو بيا به يې اوبه هم په موشو ښځې ناروغېچې به يې 
ښه او مبارك خلك درته ښكارو نو  وكړه چې كه ترې چې كله به مو پوښتنه

 وهل زمونږ مجبوريت ستاسو ويل: ډبوئ؟ هغوئ بهتړۍ او بيا مو ولې 
 .قناعت زمونږ په تاسې اوبه دمول دى، خو

نو د اسالمي نظام راوستل  !چې دا دومره هر څه د مال منې !ښه عسكرجانه
د دښمن په  ولې يې كفارو په خالف جنګ ولې ورسره نه منې؟ او يا او د

صف كې درېږې؟ همدا نن به دې هم )كور ودانې( او يا )مورجانې( ستا 
بل  بچيان سهار وختي د سبق لپاره مال ته لېږلي وي، خو افسوس چې تا د

 او طالب پسې ټوپك راپورته او د بل چا لپاره دې په مال ،چا الره نيولې
 .كړى دى

پدې دې فكر كړى چې كه ته مړ شې تر هغې به دې څوك آيا عسكرجانه! 
جنازې لپاره  د مالصاحب په مخكې دهم بيا ې نه ښخوي چې تر څو د

 !كښينږدي
عسكرجانه! چې پيدا شوې او دې دنيا ته دې نوې سترګې وغړولې، نو هم 

او اوس چې له دنيا سترګې پټوې  ،ېښودښېهمدې مال ته يې په مخكې ك
 .همدې مال او طالب مخې ته ږدي بيا دې هم د
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تګ او راتګ معاملې دواړه ستا د دين په حكم په  عسكرجانه! ستا خو د
مال پورې تړلې دي، نو دا څه درباندې وشول چې له كفارو سره يو ځاى او 

 هغوئ په وينا په خپل مال او طالب پسې راپورته شوى يې؟ د
كله دې پدې غور كړي چې كه پدې الره كې مړ شې دنيا او آيا عسكرجانه! 

ځكه خرابېږي چې نه به د اهلل تعالى به دې دواړه خرابېږي؟ دواړه به آخرت 
بښنه درته ، دې قبول شي په الره كې مجاهد شهيد شوى يې چې عمل

او نه به  .وكړى او په آخرت كې دې له انبياؤ او صديقينو سره ملګري كړي
خپل ملت د حريت د ګټلو په الره كې  آزادولو او د له كفارو څخه د وطن د

 او ،مړ شوى يې چې خلك درباندې فخر وكړي، نوم دې په اتالنو كې راشي
 .د پالر، وروڼو او قوم شمله دې درباندې هسكه شي

هغوئ ګوډاګى حكومت دې  دى شي چې يرغلګر كفار او دېعسكرجانه! ك
ې مړى په كوم حكومتې امبوالنس كې د او ،ظو لپاره وستايېد يو څو لح

وينې د قيمت )يولك( افغانۍ هم  ستا ددې ته  هم كورته راوړي او پالر
 پسې خلك به په مړي !خپلوان به دې په يادولو شرمېږو وركړي، خو مونږ او

غمجن  او هم به ،يوازې غمجن كېږي، خو مونږ به هم ستا په مرګ شرمېږو
په دولس زره افغانيو يې  ! : مه يې يادوئخلك به هم وايې چېيو. نور 

 .له دنيا الړاو بې ايمانه  ايمان خرڅ كړ
عسكرجانه! خلك به په فاتحې كولو راته شرمېږي، بچيان به دې څوك د 

او  نه بولي.او ښځه به دې څوك د شهيد كونډه  ،شهيد يتيمان نه بولي
 ېكفارو نوكري به يې نه كوله، ول د: غورونه هم راكوي چېېخلك به ال نور پ

 !يې په ډالرو پسې ځان مړ كاوه
چا په ضد جنګېږې  دين او عقيدې خبره درته كوم! ته چې د عسكرجانه! د

ايمان  ځكه چې ته هم په يوه اهلل د !ه ځان له هغوئ سره يو شى هم بولېت
عليه  ي اهللته هم محمد صل .و هغوئ هم په يوه اهلل ايمان لريا ،دعوى لرې

او هغوئ هم د  !كه څه هم چې پر الره يې نه ځې وسلم خپل پيغمبر ګڼې
نافذولو لپاره  شريعت د همدي پيغمبر د او د ،همدې پيغمبر امتيان دي
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ته مخ كوې چې  هماغې قبلې نو لمونځ كوېنا کله جنګېږي. ته هم چې كله 
مه وايې ي( كلال اهلل محمدرسول اهللإله إته هم هماغه د )ال  !دوئ ورته درېږي

او  !او نه عمل پرې کوې كه څه هم چې په معنى او مقتضا يې نه پوهېږې
دوئ هم د همدې كليمې د لوړوالي لپاره خپلې ځوانۍ قربانوي. ته هم په 
همغې عربي ژبې عبادت كوې چې دوئ يې ورباندې كوي، نو بيا يې ولې 

هغوئ له دښمن  د؟ او ولي دې ې؟ او ولې ورسره په جګړه اخته يېپردي بول
 سره الس يو كړى دى؟

دې هر څه په خالف ته چې د چا په صف كې والړ يې او د  خوعسكرجانه! د
چا په ټانګ سپور يې، هغوئ له تا سره هېڅ ډول شريكې نقطې نه لري. 

او دوئ  ،ځكه چې ستا رب يو دى ،هغوئ نه ستا رب مني او نه ستا دين
خپل رب له دريو شريكانو جوړ ګڼي. ستا دين ستا د دين او دنيا دواړو 
لپاره تا ته الرښوونې او قوانين لري، خو دوئ وايې چې زمونږ دين 

زمونږ د دنيا په چارو كې هېڅ مداخله نه كوي. ته خپل چې  )نصرانيت( دې
استازى  هغه پيغمبر محمد صلي اهلل عليه وسلم د اهلل تعالى بنده او د

ه پاهلل زوى وايې. ته د  –نعوذ باهلل _ګڼې، خو دوئ عيسى عليه السالم ته 
ابرهه( په دين دي ) هماغه خو دوئ د !ته درېږې کې کعبې مخامخ هځلمان

بيا ولې په  نو .ورانولو لپاره يې د فيالنو لښكر راوستلي وو د ېكعب چې د
او ولې په رڼا ورځ د حق ته نه ګورې؟  غړېدلو سترګو واقعيتونو او حقايقو

 الر درڅخه ورکه ده؟
خپل ټوپک د  کفارو سينې ته د فرصت لرې ! د عسکرجانه! تر اوسه ال

چې  خپل زړه په يخولو دا ثابته کړه شپېلۍ په وربرابرولو او په هغوئ د
! که رښتيا هم مسلمان او افغان يې. او رښتيا هم ته د دې ملت بچی يې

اکبرخان غوندې به دې بيا د )مکناټن( د وژلو وزير د ژوندی راووتې نو 
حماسه تکرار کړې وي، او که شهيد شوې نو په دنيا به دې له افتخاره ډک 

په آخرت کې به جنت او د پيغمبرانو، صالحينو او  تاريخ پرې ايښی وي، او
 شهداوو ملګرتيا درپه برخه شوې وي.
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مسلح  روي اوتيا دې لپاره عسكرجانه! امريكايان او ملګري خو يې تا د
پدې  آيا .ې د ) تروريزم ( په خالف وجنګيږېچې ته په خپل وطن كدې كوي 

څوك دي؟ تروريزم خو د پوهيږي چې ) تروريزم ( څه ته وايي او تروستان 
ولو رېتاوتريخوالي له الرې د خلكو و حاصلولو لپاره د د سياسي مقصدونو

چې ته په اوس نو تا ته په اهلل قسم دركوم  او په مرګ تهديدولو ته وايي.
، واړه، زاړه ، سپين ږيري او تور خپله ووايه چې زموږ خلك، كلي، كورونه

 روي؟ ېره كې تېپه و چا له السه شپه او ورځ سرې د
وي؟ څوك يې په څوك يې كلي او كورونه ور بمبارآيا پدې پوهېږې چې 

، ښځې يې بې ستره كوي پر كور چاپې غورځوي، سړي يې وژنينيمه شپه 
او ځوانان يې الس تړلي او  رويېو په سپيو يې داړي، ماشومان يې وا

 ؟ سترګې تړلې نامعلوم ځاى ته بيايې
د دې ولس او راته ووايه چې څوك  جدان ته رجوع وکړه خپل وعسکرجانه! 

منځه وړي چې  له بمبارهوايي  دې لپاره په ميزايلو او كلي د پوره پوره
فريادونو او ګواهيو دې  ،كه د خپلو خلكو په چيغو دوئ هلته ورتلى نشي؟
وئ خپلو رسنيو و خامخا ومنه چې هغه بله ورځ د دباور نه راځي نو هغه خ

قندهار په  ځواكونو د يمريكاياو عکسونه خپاره كړل چې ا ورکړ رپورټ
 زمكې له مخه لرې كړ. ارغنداب كې يو كلى د

له د بل چا تروريزم او وراني په هك ،رې اچونېې! كه د دوئ د وعسكرجانه
له ارګ څخه خپور شوى خبر خو غالمې ادارې  د کابل خبرې نه منې نو د

ومنې چې امريكايانو په قندهار كې دومره كلي، باغونه، كشمش  بايد
. سيږيډالرو ته ر وتاوان يې سل ميليون خانې، او كورونه وران كړي چې

چې زمونږ خلكو ته يې ور ا د دوئ هغه ټول تاوان نه دي عسكرجانه د
يوه  يوه واليت په څلورو ولسواليو كې د بلكه دا يوازې د، رسولى دى
دوئ په ټول افغانستان كې هر وخت په هر  .اټكل شوى تاوان دىعمليات 

دا  .وانونه ستا مظلوم ولس ته ور اړويعمليات كې همدې ته ورته مالي تا
له  د سر د تاوان، او د روحي فشارونو، او .مال تاوان دى خو يې يوازې د
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تر اوسه چا مطرح  و روحي ناروغيو خبره خو يې اليشو راوالړو هغو څخه د
 .نه دهكړې 

هم كرزى  دوئ، ذليلوي افغانانې همدوئ دلته عسكرجانه! ته خويې وين
په  و خپلې فيصلې ورباندې په زور مني، هم سياف ذليلوي اوذليلوي ا

تالشۍ لپاره ورننوځي، هم ستا ملي اردو ذليلوي او پرته  كور بې اجازې د
 .كوىترسره و يې په سيمه كې پوځي عمليات له خبرول

 . دوئ د همدې حکومتذليلويهم حكومت ستا  عسکرجانه! امريکایان
رفولو صالحيت او واك يې مص په نامه يې له دنيا څخه پيسې اخلي، خو د

ركوي يې وخو  راوړي ډالر په نامه افغانانو هم د په خپله . دوئنه وركوي
شل فيصده يې دلته په هغو كارونو مصرفوي چې د دوئ په ګټه  . يوازېنه

ه خپلو جيبونو كې پپه بېالبېلو نومونو  رتهېاتيا فيصده بپاتې دي، او 
 .اچوي خو حساب يې ټول په موږ پسې ليكي

ځ ددوئ په يرغمال كړى دى. پوټول ولس عسکرجانه! امريکايانو ستا 
دوئ په يرغمال كې دي، كابينه د دوئ په  يرغمال كې دى، پوليس د

 او د دي وريناممخپل دفتر مامورين د همدوئ  كرزي د يرغمال كې ده، د
همدوئ په يرغمال كې  پارلمان د .يلپاره کار کومدوئ د استخباراتو ه

او نه هم د غور او  شيخوښې خالف نه كومه فيصله كولى  د دوئ د او دي
همدوئ په  . وزارتونه دلپاره كومه موضوع وړاندې كولى شيبحث 

هر وخت يې خواركې ژورنالستان نيولي او ډبولي وي او  يرغمال كې دي
 ؟ مكتب او نصاب در كړى دىېځينو واقعيتونو خبر ت چې ولي يې د

و مشاورينو له موافقې پرته ي د دوئ د او همدوئ په يرغمال كې دى
دلى. ېپه تعليمي نصاب كې نشي داخل مضمون څه چې يوه موضوع هم

چې هر څه  او همدوئ په يرغمال كې دي مؤسسات د يداخلي او خارج
ره اچوونكي ېته ووايه چې كه دوئ و نو .دوئ غواړي هماغه ورباندي كوي

 ؟نو څوك به ترورستان وي او تروريستان نه وي
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كله دوئ پر افغانستان حمله وكړه نو  عسكرجانه! تا ته به نه درياديږي چې
ټولې نړۍ  . دخت كې د رمضان مياشت هم راورسيدهپه هماغه و

مسلمانانو ورڅخه هيله وكړه چې لږ تر لږه د رمضان په مياشت كې خو دې 
خو ته پوهيږي چې  .وي، كلي، او ښارونو بمبارۍ ودرافغانانو پر كور د

، نه اخبره يې چې نه سواد لرېبه ځكه ندوئ يې په ځواب كې څه وكړل؟ ته 
يوټر لرې، او نه هم انټرنيټ ګورې چې د دوئ حقيقت مطالعه كوې، نه كمپ

دوئ د مسلمانانو دې غوښتنې ته دا ځواب ووايه چې  .در معلوم شي
ل په خپلو او ستا پر كلي يې اورو عسكرو يى پر هغو بمبونو چې زما

. يعنې د رمضان تحفه(  gift of Ramadan: ) السونو په غټ خط وليكل
او  ورولېامضان په مياشت كې د بمونو تحفې ور هغوئ ستا پر اولس د

 .خپل ) نصراني( تروريزم اظهار وكړكينې او  ېخپل پدې ډول يې د
مسجد  مال، ستا د ، ستا دطالب يوازې ستا د امريکايان عسكرجانه!

عزت ولس د پت او  د ستا ئاو مدرسې دښمنان نه دي، بلکه دو ،محراب
پت او ناموس قدر  ږي چې دلته تر هر څه دېدوئ پدې پوه .ان هم ديدښمن

و لټولدې هستۍ د  او عزت ډير دى، نو ځكه يې په شعوري ډول د
ئ په كابل او نورو ښارونو آيا همدو .امات وكړل، او ال نور يى هم كوياقد

 ؟ آيا همدوئد فحشاوو مراكز جوړ نه كړل هما( په نسونوګيست هاوكې د )
كې له اتيا كلن سپيڼ  په ارزګان او له ) ډګر واالنو( ) ترجمانانو( ستاسو

ډيا ته ېهمدوئ يې په قصدي ډ ول جريان م ونه كړ؟ او لواطتږيري سره 
 ؟ونه سپاره

 وئتر د .دغه سپكاوي اوسنى ندى دامریکايانو عسكرجانه! دې ولس ته
كې هم د  په هغه وخت نګريزانو افغانستان اشغال كړى وودمخه چې كله ا

 كله چې شاه شجاع مكناټن ته د او .دوئ پوځي مشرانو همدا چارې كولې
ددې پر ځای چې هغه يې  پوځيانو له دې كارونو شكايت وكړ نو انګرېز

هغه ورته شکايت واوري او خپل پوځيان افغانانو ته له سپکاوي منع کړي 
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په ډول ډول مرضونو  ئږ پوځيان دا كارونه ونه كړي هغوكه زمو :وويل چې
 اخته كيږي.

 ، بلكه همدغه حقيقت دموبرې درته زه له خپله ځانه نه كوعسكرجانه! دا خ
تاريخ په مشهور كتاب ) سراج التواريخ ( كې چې فيض  افغانستان د

نه ليكلى پدې الفاظو راغلى محمد كاتب د امير حبيب اهلل خان په غوښت
( بگفت ايما به )سروليم مكناتن جې اجرا را بزبان كنايه وشاه اين مدى: )

 حميت و او كه از عاقبت كار و كه سپاه انگليس را ازين كار باز دارد، و
 : هر گاه سپاهيان ازن ديار آگاه نبود در جواب گفت كهشجاعت مردم اي

شاه  و .ند گرفتار چندين امراض خواهند شدمباشرت با زنان باز داشته شو
يوع و رواج اين كار در حوصلۀ ناموس گفت كه همچنين است، وليكن ش

پرستان افغان گنجيدن بغايت دشوار است، پس ميبايد كه بچوب سياست 
منع خريداران اين بازار نموده آيد، ورنه اين شجرۀ خبيثه فتنه بار خواهد 
 .آورد، سر )وليم مكناتن( گوش به سخنان شاه نداده در زاويۀ نيسان نهاد(

 . (۱۵۶)) سراج التواريح صفحه 
انفرادي  خلكو سپكاوى د ولس د عسكرجانه! غربي پوځيان ستا د

جنراالنو توصيه او تګالره  جناياتو په حيث نه كوي، بلكه همدغه يې ورته د
 ن څخه لدې امله دټهغې زمانې له مكنا هغې زمانې شاه شجاع د ده. كه د

ددې  نه كوله چې خلك به ورپسې راپورته شيدلو غوښتنه ېدې كار د بند
وخت شاه شجاع  ، خوستا ددى یرېناموس ت رمسلمانانو پ لپاره چې دا د

څخه دغه ډول غوښتنه هم نشي  دې زماني له مكناټنانو ( دكرزىحامد )
دلې وي چې خلك يې د ېبه هم په بګرام كې هغه كېسې اور . تا خوكولى

اړه غرب ځپلو افغانو ښځو په  يرغلګرو پوځيانو او د يو شمير بې غيرته او
يې چې ټوپك دې په الس  كوم ملت د )ملي اردو( عسكر دا ته نو د .كوي

ته  ناموس ساتنه وكړې خپل ملت د دې چې په هغه د په ځاى د كې دى او
حفاظت كوې؟ عزت  په سړه وينه والړ يې په خپل ټوپك د يرغلګرو پيره او
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دې ه ؟ آيا دا هر څنيت دې څه شو؟ مسلماني دې څه شوهدې څه شو؟ افغا
 ؟خرڅ كړل پر يرغلګرو په دوه سوه ډالرو

تير  در معلومه وي چې د افغانستان د معسكرجانه! دومره خو به تاته ه
افغانان ورباندې  ږي اوېر يادېريخ په خلكو كې چې څوك تر ټولو ډتا

ر شوي دي ېر تېوزيران خو نور هم ډ .افتخار كوي هغه وزير اكبر خان دى
 .دى چې مكناټن انګريز يې وژلى دى خار وړافت ځكه دوزير اکبرخان  خو

ځكه ښه ياديږي چې هغه  (محمدشاه خان)ټولو  او د هغه په ملګرو كې تر
. كه ته هم كوم امريكايې يا انګريز په وژلو كې مرسته كړې ده ورسره د

انګريز او يا هم كوم بل يرغلګر ووژنې همداسې به ته هم د راتلونكو 
 .يېافتخار وړ  نسلونو لپاره د

مونږ دلته  عسكرجانه! تا ته خوبه دې يرغلګر روزونكي دا هم وايې چې
ږ ورڅخه آزاد كړ. واد تروريستانو نيولى وو او موېځكه راغلي يو چې دا ه

واد نه چا نيولى ېدا ه .ر نه ووځېېګوره عسكرجانه! چې په دروغو يې تخو 
 لكونو پوځونه وودلته د پرديو په . نه دهېدلته د بل چا واكمني چل او نه وو

ي نه دلته چا عسكر .ګونو زره ټانګونه او پوځي وسائلاو نه يې په لس
 .پر كليو او كورونو چاپي غورځولې افغانانو د سونه درلودل اونه هم چاېب

نه  .لدې ځايه بنديان بل ځاى ته وړل نه دلته د چا زندانونه وو، او نه چا
موټرو او كاروانونو مخه  خلكو د او نه هم چا د دلته د شپې تالشۍ وې

غير رسمي حاكم مشاورين  نه دلته چا په وزارتونو كې رسمي او .نيوله
 لته چا شخصي توقيف ځايونه درلودلښودل. نه دېليدلي ول او نه هم چا پر

شخصي امنيتي استخباراتي كمپنۍ، كمپاينونه، مليشې  ااو نه دلته د چ
يس ته د پيسو كڅوړې هور رئ. نه دلته چا جماو اربكيان موجود ول

چا په  . نه دلته چا دمقرر ووچا فرمايشي وزيران  او نه هم دلته د وركولې
، وراګانو، جنازو، خالف خپل سري عمليات كول او نه چا د چا پر ودونو

 .بمبارۍ كولې مكاتبو كاروانونو، مساجدو، مدرسو، او
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كوم اجنبي جهت  طالبانو په پنځه كاله حاكميت كې هيچا دا ونه ويل چې د
خپلو  چا دېهنه دلته  .محاصره كړى وي بازار او دې د چا كور، كلى، ښار

امنيت د  او نورو مؤسساتو د شخصي استخباراتي، تبليغاتي، استعماري
دګشت او ګذر ممنوعه او نه دلته چا  بندكړي ول سړكونه ساتلو لپاره

 ه دلته چا د. نه دلته پرديو خپلې شتمنۍ درلودې، او نسيمې درلودلې
 .ترول او انحصار الندې راوستلي ولخپل كن افغانانو اقتصادي منابع تر

هغو  به تاته د غربي يرغلکر او او دهغوئ د دې ځای ملګري عسكرجانه!
يادوي  واكمنۍ په حيث در څو تنو مسلمانو مجاهدينو شتون د تروريزم د

 ژوند هوساچې خپل كور، كلى، تجارت، تحصيل، كورنۍ، اوالدونه او 
احساس پر بنا ستا د دين  خپل اسالمي مسؤليت د او د يې پرې ايښى وو

او د وطن د دښمنانو په خالف ستا د وروڼو تر قوماندې الندې د افرادو په 
روسانو او كمونستانو په ضد د همدغو رهبرانو په بلنه چې  حيث دلته د

او کله  لي ولجهاد لپاره راغ اوس په پارلمان او حكومت كې ناست دي د
وادونو د ېخپلو ه بلله چې دځينو يې دا غوره و چې دښمن ماتې وخوړه نو

 وحشت څخه ستا د ملت د مهربانۍ او مستبدو حكامو له ظلم او ظالمو او
او خپلې ښځې او بچيان د تا په كور كې د  ې وهږ ې ته پناه راوړېغيرت غ

فغاني حميت ا تا د ښځو او بچيانو تر څنګ ستا د ايماني غيرت او
رې ېر يو څو د آرام شپې تېسيوري ته كښينوي. او دلته د مهاجرينو په څ

ستا د بچيانو وروڼه او ښځه يې ستا د ښځې خور او بچيان يې  .کړي
او دوئ ستا د اسالمي انصاريت او افغاني عاطفې احسانمن  خويندې شي

 وي.
د افغانانو عسکرجانه! ته پوښتنه وکړه چې آيا دلته په هغه وخت کې چا 

زمکه ، تجارت، الره، کلى ، واليت، ولسوالۍ ، دفتر، پوځي قرارگاه، د 
 دخول او خروج الرې او نورڅه ورڅخه نيولي ول؟

ږ مسلمانان يو او ره نشي چې موېڅخه ه ګوره چې دا در عسکرجانه!
اهلل  .وک وي ټول سره وروڼه او يوملت ديرې او هر څېمسلمانان چې هر چ
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 . )دغه ستاسې يو امت دى( .٥/المؤمنون 
په اړه هغه  د شرق مسلمان د غرب د مسلمان ورور دى او دعسکرجانه! 
ين منونکى دى هغه زمونږ ورور ږ د دهر هغه څوک چې زمو .مسؤليت لري

ږ د قوم مربوط نه هم چې زمونږ د ژبې ويونکى نه وي او يا زموکه څه  دى
، نصرانيان، امريکايان، انګريزان، پرنګيان ) فرانسويان ( خو کافران وي.

ديموکراتان، نور يرغلګر اروپايان او دلته دهغوئ غالمان ، کمونستان، 
بې دينه ) سيکولر( خلک، او دخپل ملت په خالف د پرديو په صف کې والړ 
مزدوران نه زمونږ وروڼه دي ، نه له مونږ سره خواخوږي لري، نه زمونږ د 
ننګ ، ناموس، او شرافت پروا لري، او نه هم زمونږ د دين منونکي دي. 

خو  ږږي، ځکه چې موېم زمونږ له ) ملت ( څخه نه ګڼل کدغه ډلې يوه يې ه
ملت يو، او د ابراهيم عليه السالم په هکله اهلل  رد ابراهيم عليه السالم پ

ا()تعالي فرمايي :  ْسِلما
ُ 
ا م
ا
ِنيف
َ
 م
َ
ان
َ
 َ ِكن

َ
ا َول

اِني ا ًَ
ْ
ص
َ
 ن
َ
ا َوال

 ا
اِهيُم َيُهوِدي ًَ  ِإْب

َ
ان
َ
آل  .َما َ

نه نصرانى، بلکه د حق  او ابراهيم عليه السالم نه يهودى وو. )  ٧٦عمران 
، ځيني يې نصرانيان، ځينې يې يهوديان . او دوئ خومنونکى مسلمان وو(

هغه په  او ځينې نور يې ملحدان او له حق دين څخه سرغړوونکي او د
 .دونکي ديېخالف جنګ
 خو اوس تا دغربي اشغالګر پام کې ونيسه چې  دا دې هم په عسکرجانه!

خپل دين او وطن وروڼه درباندې  ، دخپل ملت په خالف جنګوي
خپل  ي،وخويندې او ميندي درباندي کونډشهيدانوي، ستا خپلې 

پلې تور سرې درباندې بې ستره يتيمانوي، او خ ېربانددرونه دې ېور
 ،ر کوي او بسدې هر څه په مقابل کې يوازې يو څو افغانۍ د ، او دکوي
و ته روان وي، دوئ ونوادېر خپلو هېبله ورځ به دوئ هم د روسانو په څخو 

او فرانکفورت په ښارونو کې له  به هلته د روم، پاريس ، نيويارک، لندن
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خو تا به  ،رويېوالدونو سره د عيش او عشرت شپې تخپلو کورنيو او ا
و دلي وطن کې د کونډو، بورو اېاو سوځ شوي دلته دې وران، کنډواله

، بلکه راوېېه يوازې ښ. نيراوو ته پريږدېيتيمانو فريادونو، آهونو، او ښ
 هغه خلک به ټول له تا سره د .سره حساب هم کويدلته به بيا خلک له تا 

ته  خپلو حسابونو تصفيه غواړي چې ته يې د پرديو پر ټانګ سپور کور
کور چاپه  رپهغوئ  ، او له يرغلګرو سره په شريکه دې دورغلي وې

 .و تورسرې دې ورته بى ستره کړې وېغورځولې وه، ا
 د پوهولوستا  پر خپل ځان ماچې په پای کی کې دا درته وايم عسکرجانه! 
 پرېکړی وي. ستا يو څه پورمې هيله ده چې پدې خبرو به  او حق پور ګاڼه،

خو زما ورور يې! څه د ې چې ته ړدا څو خبرې مې ځکه درته وک او
ته  نګرېز ورور خو نه يې! ستا خو مړی او ژوندی دواړه ماااو د  امريکايي

له ماتې بې دينه سيکولر ملګري خو به  د هغوۍ غربيان او راپاتې کېږي.
، د د غالمۍ، له کفارو سره د ملګرتيا ته وتښتي، خو ستا غربوروسته 

مال، طالب، مسجد، محراب  له خپل دين او ولس په خالف د جنګېدلو،
هېواد په تاريخ  به زما د ولس او او مدرسې سره د دښمنۍ تورې کارنامې

کې ثبتېږي! نو عسکرجانه! له اهلل تعالی ووېرېږه! او نور له دې پردي صفه 
او له دې شرمېدلي ناروا کاره راووځه! راځه يا د اهلل تعالی د دين په مالتړ 

الله نفقه پېدا کړه چې ته د ته ح وسله پورته کړه، او يا الړ شه خپلو اوالدونو
 ره.او زه د خلکو له پېغو ،سبا له شرمه خالص شې
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، سياسي عقيدې راپورته شوي شعور اسالمي له د اسالم لپاره مبارزه

او هر كله چې  .ځوانۍ ته ضرروت لري ېبصيرت، ناتمامه صبر او سرشار
الندې د  يعزيمته صالح قيادت تر سيور يوه با عناصر دي دغه څلور ګون

کې ټولي په كار هغه  د تعالی اهلل په ټولي كې موجود شيې مبارز ياسالم
دغه چې كه څه هم ، توفيق او عزيمت پيداكوي حركت كې يې په بركت او

 .وي هم ېډله ډېره وړوك
 ېډل ېيو ېهمدغس د د الکهف مبارک سورت هم په قرآن كريم كې 

هغو  سورت كې اهلل جل جالله د ې. پدحال او سرنوشت بيانوي انانوځو
د كفر په  ېشعور په لرلو ي يحق د سپيڅل چې د ېځوانانو كيسه بيان كړ

 يسياس ایماني اوخپل  د او ،خالف خپله كركه او مخالفت اعالن كړ
. تشخيص كړې ېنظام كړنالر يطاغوت وخت د د ېبصيرت په رڼا كې ي

 .ورسره روغه وكړه ېنه ي او ،حاكميت ته تسليم شول ينه طاغوت هغوئ
 ېځوانۍ ي ېخپلاو  ،ايمان الره غوره كړه د ېپه صبر او استقامت يبلکې 

په  ئهغو د اهللاو  ،ېدلو په الره كې وقف كړېك ېپات ټینګ حق دين د رپ
 قدمونه او زړونه ټينګ كړل. ئهغو دغه قيام د

ايمان د  د يقيام عواقب ورمعلوم و چې د ېځوانانو هم پرته لد کهف د
غرونو او كړاوونو ناهمواره الره ونيوله. هغوى چې د  دیې ساتلو په منظور 

د معنويت د الري ل او ي وپرې ايښټول مادي وسائل یې ژوند ي دنياي
وسيله ې ورته د پايښت داسهم  اهلل  نو وځان تيار كړي و ېقربانيو ته ي

 . وهېڅ ضرورت نه و ېبرابره كړه چې ماديت ته ورك
چې  وته دومره قدرمن و  وسۍ قيام اهلل ېدغه د بځوانانو  د د کهف
په  ېياد يئ هغو داو  .اوهي د يوه امت د ايمان او نجات ذريعه وګرځيهغه 
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د ژوندي مثال په  ېمبارز جماعت دمؤمن وړوكې يوه  ب كې داخپل كت
 را نازل كړ.   رسول اهللر خري امت ته پآحيث 

ئ هغو .لنوي په سلو كې غښتلى ځوانان و تقریباملګري هم  اهلل د رسول 
 ېپه قوت د اسالم يو داس ۍځوانې سرشار ېنصرت او بيا د خپل يپه اله

و سارى نه و ېتاريخ يدهغه وخت رواوه چې دعظيم دولت او نظام په پښو و
هغه ممتاز شاګردان ول چې د ټول بشريت د ي مدرسې ليدلى. هغوى د نبو
ي او انسان ،ېډول سمبال كړ يسار ېپه ب ېي ېچارۍ قيادت او استاذ

ټول  ېزماننړۍ  لوړو مراحلو ته ورساوه چې دې د ارتقا داس ېتمدن ي
 شول. ې فيلسوفان ورته حيران پات

ې افغانستان د ستر جهاد پيل هم د مسجد او مدرسکمونزم په خالف د  د
همدغه د پوهنتون  .وی وپوهنتون له انګړ څخه شود تر څنګ د كابل 

كمونيزم د سره  دې چې تر ټولو دمخه ي لځوانان و متدين بااحساسه او
د پوهنتون د هم افتخار  يمخنيو هغه د داو  ،سيالب خطر احساس كړ

 محروم شول چې دې له هغه سند او شهادتنام ئهغو. ځوانانو په برخه شو
يا غالمه اداره كې وظيفه  يه طاغوتکومپه  ښایي ېاساس به ير پ ېهغ

، ووشهادتونو ونازول چې د انبيا ې په داس اهلل خو  .واىې ترالسه كړ
 وي. شوې اهلل په برخه ءان شا ېاو صالحينو ملګرتيا به يو اوشهد

 هېواد د جهاد د سنګرونو ساتنه هم د روسانو په مقابل کې د كمونيزم او د
پوهنتون د ځوانانو او يا له پوهنتون ډېره همدغه د  نورو اقشارو ترڅنګ تر

جبهو  جهاد د لومړيو كلونو د كه د. دلهېڅخه د فارغو ځوانانو لخوا ك
به وينو چې ګڼ شمېر يې ډاكټران، او قومندانان را په ياد كړو نو ومشران 

افسران، قاضيان، استادان او نور هغه كسان  يانجينران، څارنواالن، پوځ
ې د. تړاو درلودې چاپيرال سره ي ييميك او سياسپوهنتون له اكاډ چې د لو

گاهانه ډول د كمونيزم او الحاد آداللت كاوه چې زمونږ ملت په ې پدهرڅه 
 په خالف جهاد كاوه. 
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او ولس ي كل ځوانو قومندانانو د نويمتداړوندو  ېپه پوهنتونونو پور
او جهاد په سنګر  ېمبارز د كمونيزم په خالف د ېسواده ځوانان هم داسېب
د اهلل تعالی  ېمنظم كړل چې د شوروي روزل شوي زبرځواك پوځ ته ي ېك

 وركړه. ېمات په نصرت
افغانستان د امريكا له تسلط وروسته هم د پوهنتونو ځوانانو د خپل  رپ 

 .كړې ثبوت وړاند او اسالمي عقيدې سره د مضبوط تړاو اسالمي اصالت
الف د پوهنتونونو د ته د سپكاوي په خامريكايانو لخوا قرآن كريم  د

هېواد په اسالمي اصالت ټينګار  سراسري او زړورې مظاهرې او د ځوانانو
 . يد ېلګېاحساس ښكاره ب يد پاخه اسالم ئهغو د

 د ننګرهار د پوهنتون ځوانانوپر هېواد د امريکايي اشغال په اوج کې چې 
 ېد پوهنتون په ماحول كې د ګډا او فحشا د رواجولو په عكس العمل ك

ه ډك غبرګون ښكاره كړ ټول غرب كوم زړور او له غيرت او شهامت
 ده. ېوښور ېورباند

د سپكاوي په خاطر له عناد او  كله چې اروپا د اسالم د پيغمبر محمد
 يد پوهنتونو غيرت ودام په مكرر ډول وكړ بيا هم همدغډك اقه غرور

 دغو مظاهروې. په الر واچولې غرب په خالف لويې مظاهر ځوانانو د
ي يوه سرتاسري مل ره كې كړه چې دېاداره دومره په و ۍگوډاګي دكرز

 پاڅون ژوره انديښنه ورته پيدا شوه. 
بصيرت  يشعور او اسالمي چې د پوهنتون ځوانان له سياس يامريكا غواړ

او شرابو په  موسيقۍ ، غربپالنې،ۍهمجنس باز او د کړيېبرخ ېڅخه ب
 ېپه كار اچول ېپروسې پراخ ئكار لپاره هغوې د د .غرق كړي ېډنډ كې ي
 الريتوب او لنډغرتوب د دروازو خالصون، دې ځوانانو پر مخ د ب دي چې د

فرهنګ رواجول، له نصاب  غربيفرينډ( او )ګرل فرينډ( د  یغرب د)بوا
 اسالميكول، د پوهنتونو له كتابخانو څخه دې اسالمي موادو لر څخه د

بونو اكتابونو ټولول، په بازارونو كې په دغه ډول كتي فكري او تحريك
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اختالفونو مشغولول شامل  په سمتي او ژبنيو وځواناند بنديزونه لګول او 
 . يد

هر څه سره  ېيوه بله خبره چې ډېره د اهميت وړ ده هغه دا ده چې امريكا لد
 خو . او له همدې املهلري وېره ه ځوانانول نوهېواد د پوهنتونو سره بيا هم د

 ير په كابل كې هم خالص امريكايېاو مصر په څ ېداځل د لبنان، تركي ېئ
برابر تر سره  معيارونو يپه امريكاي ېپوهنتون جوړ كړ، چې هر څه ورك

 كېږي.
نومونه يوازې چې  يځوانان وروزداسى کې  په افغانستان يغواړ امريکا

ژوند  خره داو باآل فكر، فرهنګ، عقيده، ژبه، دود خوي و انوافغاند  ېي
افغانستان په د زړه په پوره اخالص  لهوي، تر څو  يامريكاي ېهر اړخ ي
. وو لپاره کار وکړياجنډا يانو د بېالبېلو اهدافو اوامريكاد كې ي راتلونك
د موجودو پوهنتونو د ميعار او ظرفيت د  ېولئ نو هغو ينه وې كه داس

 ؟ينه كو ېمرست ېلوړولو پخاطر له دغو پوهنتونو سره اكاديميك
هېواد  د او ونود پوهنتونونو ځوانان د يرغلګرو په مقابل كې د ملي پاڅون

 مال د تير اهميت لري. ژوند كې د يپه سياس
کال څخه د پوهنتونونو مسلمانو ځوانانو له دوه زره يوولسم ميالدي 

حکامو له  سيکولرو راپدې خوا په ټوله عربي نړۍ کې چې د مستبدو او
پيل کړل چې د ډېرو  لوري اداره کېږي داسې جهادي او اسالمي حرکتونه

 ولړځول او ال نور يې هم لړځوي. طاغوتي حکامو تختونه يې
 ۍهېواد روښانه مستقبل او ازاد خوا د پوهنتون ځوانان د ېكه له يو

له په پوهنتوني محيط کې خوا دغه ځوانان  ېو له بلنضامنان ګڼل كېږي 
 :ډول يادوو ېپه الند ېسره هم مخ دي چې څو ي ستونزوډېرو 
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۵–: 
لو ېالبېب انحرافونو او تنظيمونه دجهادي  يوروسته له هغه چې پخوان

د روسانو او يا  ېووتل او اكثره يې عواملو په نتيجه كې د قيات له صحن
انسجام  ياو خدمت اخته شول په ځوانانو كې تحريك ۍامريكا په غالمد 

ه راواردو شوو او سرچينه هم خپل ځاى له غرب ۍبهتر ياو سازمان
 ي)غرب Westernization د ښود چېېارګانونو او ټولنو ته پر وياخيستونك

 ي. ولو( په كار كې په پوره زور او شور په كار اخته دك
پخه  ېاسالم او هېواد د خدمت لپاره په زړه ك يو د مسلمان ځوانان هر
مواقع په م منظخو د دغه ارمان له چا سره د شريكولو  اراده او ارمان لري

كه كله نا كله يوه نيمه غونډه او يا مجلس له چا سره او  .يالس نه ورځ
او د  ،نامه تورن كېږيبل  په یوه اوتپل شوې ادارې لخوا  د ي نووكړ

 وله نړۍ كې دټحال كې چې په  ېپداس . او داكېږي ېفعاليت مخنيوى ي
 ي. حق لر يقانون واو فكري فعاليتون يسياسد  يمحصلينو اتحادي

۱ 
 

مجلو او  ،فكري او اخالقي كتابونوي، اسالم هم دې هسو کې ژب يافغانپه 
جهاد او  چې دمطبوعات هغه يوه برخه او  .دهېنشراتو كموالى ليدل ك
تنظيمونو او فرهنګي جهتونو له لوري ليكل  ېځين هجرت په كلونو كې د

 يمنف لفينو دؤهغو د ليكونكو او م دهم ته  هغو واو يا چاپ شوي وشوي 
 هر څوك ليكوال دې ده چې اوس يېلويه صدمه ورس دريځونو له امله

 ېكتاب ي رهغه پ نو د يامريكايانو او يا نورو يرغلګرو په خدمت كې وين
لسګونو او ، سياف ي، ربانيد مثال په ډول د شهرانکېږي. هم هېڅ باور نه 

له امله مسلمانو  اسالمي مواقفود نا ئنورو ليكواالنو كتابونه د هغو
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الرويانو ته نور هغه پيغام نشي  ېالر د ۍجهاد او آزاد ځوانانو او د
 . وركاوه ېوركوالى چې يو وخت ي

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په ټولو هغو ې د ادار کابلله بل لوري د
 ېعيبونه ي او الحاد ځپلي فرهنګ يدلېلو كتابونو چې د غرب د

 ياسالم ترڅو ځوانان د دی بنديز لګولىدي مسلمانانو ته څرګند كړي 
 .يخبره وسات ېجو څخه بئمثبتو تجربو له نتا تحريكونو د ياسالم د ۍنړ

ېزونونو او د سلګونو د مطبوعاتو، راډيوګانو، تلو یېخو په مقابل كې 
يو خطرناك  ېمبتذل فرهنګ داس غرب د د و له الرېانټرنټي وېبپاڼ
 اسالم د دى چې كه د ې کړیځوانانو راخوش رپې ټولن يسيالب د افغان

 يراتلونك ېمخه ونه نيول شي نو په نږد ېي يفرهنګ په خپراو يڅلېسپ
 شي.  يپرد ځوانان له خپل هر څه يبه افغان ېك

قرآن  ونو، دټحلقاتو، لكچرونو، نوي خو ځوانان كوالى شي دغه تشه په دين
ويب سايټونو څخه په  ياسالمحديث په اونيزو درسونو او د انټرنيټ له  او

 ي.ډكه كړ ېاستفاد
له بل لوري د پوهنتونونو مسلمان ځوانان د ډېر څه ليكلو او خپرولو توان 

دغه ډول تجربه يو  .مشران كشرانو ته رسوالى شي ېلري چه الس په الس ي
ځل په تركيه كې هغه وخت تكرار شوه چې كله )كمال اتاترك( او ورپسى 

رئيسانو د تركيې خلك له و يكولر تركيې جمهور)عصمت اينونو( د س
 خو هغه وخت د پوهنتونو او مكاتبو ځوانانو او .اسالم څخه محروم كړل

 (النور)رسائل  رسي( دود )بديع الزمان سعيد ن ېنسخ نوپيغلو په ميليونو
سره يو بل ته ې او الس په الس ي ېپه الس ليكل ېرسال ېايمان پالونك

 . ېرسول
۳ -  

ايل  )بيل يى كړهچې وايي:  ېحرب ياستعماري سياس ېزړ ېخپل غربيان د
ماحول كې يو ځل بيا  يد هېواد په پوهنتون يكولو غواړي كړه( په عمل ېي

كار كې له  ېپد . هغوئيخوا ته سوق كړ ېځوانان د نشنلزم او توكم پالن
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ستميانو، پرچميانو، افغان ملتيانو او نورو نشنلستو ډلو څخه كار اخلي 
تر څو  ( نظريه وركويېپه وسيله ځوانانو ته د نشنلزم )توكم پالن ئهغو داو 

 پوهنتونو ځوانان د اسالم او هېواد له عليا مصالحو هېواد د په آسانه د
 اخته كړي.یې اختالفاتو  يپه خپلمنځ غافل او

 اشغالګرو او شل دېو وکخل اساس درونو او قومونو پژبو، سمت د 
نظريې مخالف دى. په اسالم ې د ډول د ياسالم په قطع .يرغلګرو كار دى

ته   اهلل تقوا لرونكى او ېډېرد تر ټولو غوره هغه څوك دى چې  ېك
 ي. وې نږد
او  يځوانان چې د سبا چارواك زده كړوي او مسلك نوهېواد د پوهنتونو د

نږدي ېپراو  ،ينو ښكار نه شفتدغه ډول  بايد د دښمنانو د يحاكمان د
رو كلونو ېځكه افغانانو په ت .يويش په يوه او بل نامه سره و ېچې دښمن ي

 ېوران او واك يې چې هېواد يې وليدل ېپايل ېشونو ترخېدغه ډول و كې د
متوجه ي ډول جدپه موضوع ته  ېبايد مسلمان ځوانان د نور و.پردى ش

 وي.
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له ډېرې مودې راهيسې په نړۍ كې اسالمي امت د ذلت او كمزورتيا لوري 

دې امت ته غوره امت  یپداسې حال كې چې اهلل تعالدا  او یته روان د
 .ويلى دي
 واك او حاكميت امت په پيل كې يو پرمختلونكى، فاتح او د خپلاسالمي 
د  يوه زبرځواك تر تسلط الندې خو اوس يې بچيان كله د، امت وو لرونکی

په  والي رته پاتېېذلت او ب دې لپاره چې د د .ذلت شپې تيروي او كله د بل
هغو د ليرې كولو هڅه وكړو د امت د ذلت او ضعف  علتونو پوه شو او د

له مطالعې د ليکنو  د مفکرينو د اسالمي امت اسباب او عواملځينې 
 :په الندې څو نقطو كې په مختصر ډول تشخيصووڅخه په استفادې 

 امت د بيرته پاتې والي او ذلت عوامل : د
له وفات راهيسې اسالمي امت د  د رسول اهلل  :–۵

م كال ۱۹۱۴او همدغه سلسله تر  ،خالفت ترسيوري الندې ژوند كاوه
 .په امت كې روانه وه کې لو شكلونوېالبېپورې په ب

د خالفت نظام مسلمانان په سياسي لحاظ سره يو كړي او په دفاعي لحاظ 
 سيوري الندېر خالفت ت يې ټول امت د دښمن په مقابل متحد ساتلى وو. د

د وطنونو،  .غړي ګڼل امتنړۍ مسلمانانو ځانونه د يوې ټولې اسالمي د 
ژبو، رنګونو، مذاهبو او قومونو جال والي ځكه دوئ يو له بله نه ووجال 

 او د ،سياسي نظام اتباع ګڼله يو ډېره وخته د ځانونه تر كړي چې ټولو
دښمن به چې له مراكش څخه تر  .مرجعيت يې يو وو سياسي تصاميمو

غوئ څخه به هله يوه امت په حيث كتل نو  دته  واندونيزيا پورې مسلمانان
او مسلمانانو په خالف به يې د څه اقدام جرأت نشو  دهېيې سترګه سوځ

په  هماغه وو چې فيصله يې وكړه چې د خالفت نظام بايدنو  کولی.
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ترڅو مسلمانان له داسې قوته محروم  اسالمي امت كې له منځه يوړل شي
 .کړي چې اوږده موده يې امت د کفارو په مقابل کې ځواکمن ساتلی وو

لو ېالبېلو مرحلو كې له بېالبېله منځه وړلو لپاره په ب د خالفت ددښمن 
 دکې م كال ۱۹۱۴واخيست، تر دې چې په  دسيسو او توطيو څخه كار

مسلمان ډوله پوځي حاكم  هخالفت د يوه يهودي االصلی مسلمانانو وروست
 اعالن شو.ه )كمال اتاتورك( لخوا لغو

اروپا په  ټولې په حقيقت كې برتانيې د ېله منځه وړلو چار خالفت د د
ينو او غدارو حٌكامو هم ااو د اسالمي امت ځينې خ ،ېمالتړ تر سره كړ

ثره أاو له اروپايانو څخه مت اقليتونومرسته ورسره وكړه. نامسلمانه 
او  نشنلستو رهبرانو او مفكرينو هم په دغه ستر جنايت كې ونډه واخيسته

مي امت په نوي نسل كې يې د قوميت، پداسې شكل چې د اسال هغه په
تر دې چې ستر مسلمان ، شعارونه پورته كړل نولتونوېوطنيت او ژبنيو ب

يې يو ه ټوټه او هر ،كړه همدغو شعارونو او معيارونو ټوټه ټوټ هپ امت يې
يې يا خپله مستقيمه واكمني  هغېاو پر  ،هكړالندې بيل اروپايې هېواد 

 غالمان ورباندې حاكم كړل چې د يهغه فكرخپل یې يا  او ،ټينګه كړه
 . همدې كار لپاره يې روزلي ول

 داروپايې استعماري دولتونو په اسالمي نړۍ كې خپل فكري غالمان 
چې نه ده هغه نظريه سیکولریزم او  ،)سيكولريزم( په نظريه روزلي دي

 ژوند چارې دې د الهي وحي پر اساس تنظيم شي. غواړي د انسانانو د
۱–: 

دل د ېحاكم ك (سيكولريزم)كې د  ژوندي لد مسلمانانو په فكري او عم
او هغه ځكه چې  ،یرته پاتې والي يو بل عامل دېاسالمي امت د ذلت او ب

خپلو بندگانو  تل دی او اهلل تعال ،مخلوق ديی انسانان او نړۍ د اهلل تعال
لپاره انبياء او اسماني كتابونه الرښوونې د هغوئ د  اوچارو د تنظيم  د

چارو د  هغو په ذريعه يې بشريت ته د انساني ژوند د رالېږلي دي چې د
 پرمخ بيولو اصول او قوانين ورښودلي دي.
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او هر كله چې بشريت د انبياؤ او اسماني كتابونو د تعليماتو په رڼا كې 
د رحم او كرم مستحق ی عالاهلل ت هم دنو خپلې چارې تنظيم كړې دي 

ی ر شوېهم يې پر زمكه بشري ژوند په عافيت او خير كې تاو  ،دليېګرځ
په ډول ډول اسماني  نوكله يې چې له هغو څخه سرغړونه كړې ده،  وخ ی.د

 اخته شوي دي. او عذابونو  او زمكنيو مصيبتونو
اجتماعي، دې امت مسلمانانو هم چې تر كومه وخته د خپل انفرادي،  د

د شريعت پر اساس تنظيمولې نو  ېسياسي، اقتصادي او پوځي ژوند چار
 .دلېختللي او عزتمند امت په توګه اوسدوئ هم په نړۍ كې د يو فاتح، پرم

له هماغې ورځې له  یانحراف كړ تګالرېچې لدې یې خو له كومې ورځې 
الس  د پرديو هم يېي د ژوند د چارو واګ او ،ذلت او ضعف سره مخ شوي

 . ته ورغلي دي
چې په مليونونو مسلمانان هم د غربي  یډېر دردونكى حالت خو ال دا د

او د  ،كفري نظريې پلوى كوي ډوله تعليم د تأثير له امله د )سيكولريزم( د
 هم اسالمي شريعت پر ځاى يې د حاكمولو لپاره كوښښونه او عملي كار

 كوي.
عناد له امله دا استدالل  سره د دغه ډله خلك د ناپوهۍ او يا هم له اسالم

 كوي چې غرب هغه وخت مادي ترقي وكړه چې د انساني ژوند چارې يې د
د بيلتون يې  دين او دولت تر منځ او د ،دين له تسلط څخه آزادې كړې

خو هغوئ يا لدې خبرې غافل دي او يا نه غواړي دا . نظريه حاكمه كړه
کې ژوند  هنامه د انسانانو پحقيقت ومنې چې په غرب كې چې د )دين( په 

مسلط ول هغه په حقيقت كې )الهي دين( نه ؤ، بلکې هغه د څه چې 
خپل  چې د لشخصي نظريات و (پاپانو)تحريف شوي مسيحيت د منحرفو 

ځکه نو . ومسلط كړي و ېغربي ټولن رحاكولو په مقصد يې پ استبداد د
 (پاپانو)د او  نظرياتوله منحرفو (كليسا)هلته غربيانو حق درلود چې د خو

 . له استبداده ځان خالص كړي
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ڼو ېګحق دين ښ دې پر ځاى چې غربي مفكرين خپله ټولنه د اسالم د خو د
روبولي له خپلو مطلقو مادي او شهواني غوښتنو او له اهلل واو حقانيت ته 

  نظرياتو يې هغوئ ته د شويو والړو را څخه د بغاوت پر اساس له
غربي ټولنې افراد د  او پدې ډول يې د ،ورجوړ كړ (دين) نوی ()سيكولريزم

حق دين  دیې خو په عين وخت كې ، خالص كړل هله استبداد (كليسا)
 . له منلو څخه هم محروم كړل )اسالم(

د  چې ده)پردۍ نظريه( هپه اسالمي نړۍ كې سيكولريزم په ټوله معنى يو
توطيه ده.  هكولو يو پرديځالند تاريخ څخه د  اووياړلي مسلمانو له خپل 

معنى په اسالمي ټولنه كې يوازې او يوازې دا  (سيكولريزم)ځكه چې د 
د  كتاب او د رسول اهلل  د اهلل  ى شي چې مسلمانان دې دکېدل

او په هغه څه  ،خپل ژوند په چارو كې له پامه وغورځوي احاديثو احكام د
دې نظريې منل په  دې فيصله كوي چې د دوئ نفسونه يې غواړي، چې د

 .يدلو په معني دېحقيقت كې له اسالمه د وتلو او مرتد ك
او  ،په ښه ډول تنظيموي ټولې چارې مكمل دين دى چې د ژوند اسالم يو

او  كراه(ايو مسلمان ته دا اجازه نه وركوي چې له ) کې په هېڅ صورت
 پرته دې د اسالم كوم حكم پرېږدي.)اضطرار( 

ثير او يا أتر ت بل ډول د غرب هېوادونه په يوه اوخو اوس چې ټول مسلمان 
همداسې د  تل او غربيان غواړي چې مسلمانان دې ،هم حاكميت الندې دي

 مسلمانانو نه پرېږدي چې د خو نو ځكه ،پاتې وي الندې دوئ تر حاكميت
خپلو  د خو غربله همدې امله  .رته اسالم حاكم شيېپه ژوند كې دې ب

 رپ )سيكولريزم نظريه( د سيكولر پوځونو په زورمانو او فكري غال
 ورتپلې ده.  مسلمانانو

رته ېغرب پدې پوه دى چې هركله چې اسالم د مسلمانانو په ژوند كې ب
غرب له  او د ،په هماغه ورځ به مسلمانان بيا قوي كېږي نو حاكم شي

هېڅكله غرب ته د ملنو نه بیا چې دا  تأثير او تسلط څخه به ځان خالصوي
د مسلمانانو د  نظریه( سيكولريزمد)همدې بنا ويلى شو چې  رپ ده. نو
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پوځي وسيله ده چې ټوله اسالمي نړۍ يې د هغه ناغرب  دتسخيرولو لپاره 
او يوه ډېره  ،غرب تر تسلط الندې راوستلې ده ژوند په هره ساحه كې د

 دي قانع كړي ېله زړه پدله الرې  د هغې برخه اسالم ته منسوب خلك يې
هر او  ،نښودل شيدلو ته پرېېولنه كې نافذچې شريعت بايد په اسالمي ټ

د د غرب له لوري په وضع شوو قوانينو او معيارونو كې ولټول یابخير 
د امت بچيان له يوې رواني )روحي( ماتې نظریې ې دغاو پدې ډول . شي

 سره مخ كړي دي.
۹– : 

 دښمنانو په مقابل كې د او كمزوۍ يو بل عامل دد اسالمي امت د ذلت 
وړاندې د كمترۍ احساس يا د )اقبال(  رهغوئ پ رواني )روحي( ماتې او د

 . له منځه تلل دي (په اصطالح د )خودۍ د احساس
په اسالمي امت كې د دښمن په مقابل كې د روحي قوت احساس او له 

 دپه فضل  اهلل  يې د چې تل دل هغه قوت ووېمرعوب كنه دښمن څخه 
و هم د ډېرو لويو لښكرو او سترو سترو مجاهدينلږو په  هغه په لرلو

 دى. ی يې حاصل كړ یدولتونو مقابله كړې او بر
وه شوي دي چې په مسلمانانو كې تر مادي پاسالم دښمنان پدې خبره  د

نو له همدې امله يې په  .برالسۍ احساس ډېر مهم دىد قوته د روحي 
 غرب په الرښوونه د اسالمي نړۍ كې د ګوډاګيو حكومتونو او د

بنسټونو له الرې په تعليمي او مدني دونكو احزابو او اجتماعي ېچل
چې ی نصابونو، مطبوعاتو، قوانينو او ادبياتو كې دې خبرې ته زور وركړ

ې له او كه غواړي چ ،زوري ديممسلمانان د غرب په مقابل كې ك
برالسۍ باور  او د هغه پر ،كمزورتيا ووځي نو بايد غرب په استاذۍ ومني

 ولري. 
جهتونو د غرب مادي او پوځي پرمختګ اسالمي امت ته  پردي پالو دغو

او دا خبره يې مسلمانانو ته ورتلقين كړه چې  ،له حده زيات لوى معرفي كړ
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مقاومت توان نه لري،  هغوئ هېڅكله هم د اروپايې او امريكايې قوتونو د
 ځكه چې هغوئ په هر لحاظ تر مسلمانانو زور ور دي.

د چې دغه ډول نظرياتو او تبليغاتو د اسالمي امت په هغو نسلونو كې  
دونكو حكومتونو په ېچل دې ثير الندأهغو تر ت اروپايې استعمار او يا د

 ( احساسېتشول د دښمن په مقابل كې د )روحي مای وختونو كې را لو
ل شي هغه ېكې تر دې چې له دښمن سره په جګړه كې ښكخاو م ،پيداكړ

بلکې د دښمن په صف ، چې ورتسليم شول دانه يوازې . ته ورتسليم شول
فاتحانه ماضي څخه  ېله خپلاو  ،ځان لپاره افتخار وګاڼه دل يې دېكې در

انكار يې د تمدن او پرمختګ لپاره ضروري وګڼل. او باالخره له دښمن 
اسالم دښمنان  رې او رعب په هغه مرض اخته شول چې مخكې دېو دڅخه 

چې دښمن له مونږ څخه  يفرمايل ورباندې اخته ول، هغه چې رسول اهلل 
 . يوې مياشتې مسافې په ليرې والي هم رعب احساسوي د
۴ : 

مسلمانانو كمزورتيا هم  علومو كې داو په شرعي او دنياوي جهل 
 . دغه عامل هغه وختیعواملو څخه يو عامل دله اسالمي امت د ذلت  د

تجربوي علوم سياسي او څخه له نصاب شرعي مدارسو  درامنځته شو چې 
ه شرعي علوم وويستل شول، چې په خڅ له نصابتجربوي مدارسو داو 

او  دنياوي علومو نتيجه كې يې د شرعي علومو په درلودونكو كې د
او دغه ډګر داسې خلكو ته  ،سياسي پوهې صالحيتونه رامنځه نشول
 او نه يې هم پر ،ره وهېڅخه و ورپاتې شو چې نه يې په زړونو كې له اهلل 

ټې او شهوت لپاره زده او بيا ېيې د خپلې خه هر څ .بشريت ترحم درلود
دښمنانو په  اسالم د ډېره يې خپل علم او تجربه د استعمال كړل، بلکې تر

 ګټه وكاروله.
علوم حاصل كړل، او سياسي او هغو چې په دنياوي مكاتبو كې تجربوي 

قي، اجتماعي او ملي مسؤليتونو ديني، شرعي، اخال وهغوئ بيا له خپل
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 لو له امله ددينى او ملي احساس د نه درلود داو  ،خبره پاتې شولې ب
 ل.ماشين د پرزو په حيث استعمال شو دښمن د

د اسالمي علومو نصابونه هم له خالصو شرعي علومو لكه قرآن، تفسر، 
دې، مقارنې اسالمى فقهې، سيرت النبي، اسالمي ېعق يحديث، اسالم

تاريخ، اسالمي سياسي علومو او په هره زمانه كې د دښمن په اړه له 
ې ادبياتو، ب يرته پاتې منطقو، خيالېمعلوماتو خالي شول او ځاى يې ب

ګرامري او لغوي ابحاثو، د تصوف په نامه له نورو دينونو او  ضرورته
 و فلسفو او حتى چې كله نا كله حرفوي تعويذيشو نظرياتو څخه راواردو

 (تجارتي روحانيت)خلكو د اموالو د تروړلو لپاره  فالبينتوب او د ۍ،ګر
 ونيو. 

دغه مسخ شوي ديني تعليمي نصاب په نتيجه كې د ماليانو او ديني د 
منسوبې طبقي داسې يو نسل رامنځته شو چې د دين له  لومو ته دع

او له خپل ديني مسؤليت څخه چې د بشريت  ،حقيقې روځ څخه ناخبره
 دغه خلک دې پر ځاى چې او د .رښوونه او د فساد مخنيوى دى غافل ووال

الرې  ېو بيشو او د مفسدو او واردو ،يپه ټولنه كې د فساد مخنيوى وكړ
له او مفسدينو مزاج  نظرياتو په خالف مقاومت وكړى، دوئ هم د ټولنې د
 دين څخه د ناخبره اكثريت رواجونو ته ورتسليم شول.

ې په ټولنه زدغه ډول مسخ شوي شكل نه يوا علماوود روحانيت او ديني 
بنسټه  ېكې د فساد مخنيوى ونه كړاى شو، بلکې په خپلو غلطو كړنو، ب

د دين دښمنانو او  ،كاږه فهم يې اسالم او شريعت هم بدنام كړنظرياتو او 
 برابركړ. ور پر دين د اعتراض فرصت هم ته يې

له بلې خوا مفسدو او مستبدو حكومتونو هم هڅه وكړه چې دغه ډول 
چې پدې كار ، مسخ شوي نظريات خلكو ته د اسالم په نامه ورمعرفي كړي

 حقيقې اسالم د ا چې پدې كار يې ديوه د :سره يې دوه فائدې تر السه كړې
او بله دا چې هر هغه څوك چې د ريښتيني اسالم  ،دلو مخنيوي وكړېنافذ

هغه د نافذولو هڅه يې كوله هغه يې خلكو ته د  لپاره يې دعوت كاوه او د



 

  
 

 
 

222  

و علماؤ په يټولنې له اجتماعي فرهنګ څخه دوتل توندالرو، افراطي، د
هغوئ يې او  ،هغوئ په خالف راوپارول او خلك يې د ،حيث ورمعرفي كړل

پر ځاى يې هغه ئ هغو او د ،څخه تجريد كړل ېلو نومونو له ټولنېالبېپه ب
خلك ټولنې ته د علماؤ په حيث وړاندې كړل چې د غرب له پوهنتونو او يا 

تونونو فار  شوي چې نصابونه يې د غربيانو نهم په شرق كې له هغو پوه
 په خوښه جوړ شوي دي.

ى او لنافع علم او رغوونكو نظرياتو كموا موعي ډول په امت كې دپه مج
 رلى شو.ېاسالمي امت د ذلت له خطرناكو عواملو څخه شم ضعف د

۱–: 
تفرق،  لو اختالفونو له امله دېالبېمخه بشريت د ب د اسالم تر راتګ د

 د .مخ وولو قومونو ترمنځ د كشمكشونو له مصيبت سره ېالبېجګړو او د ب
لو لپاره دېدلو او يو امت كېسره يوځاى ك نړۍ قومونو په خپل منځ كې د
په ډېرو وړو وړو سببونو به د قومونو او  .مشترك مفاهيم نه درلودل
او بيا به يې په لسګونو او يا هم  ،دلېېښېحكومتونو ترمنځ جګړې پ
ځينې قومونو به پر ځينو نورو د تفوق دعوى  .سلګونو كلونو دوام كاوه

چې بايد په  ،په سترګه كتل غالمانو او مخالف لوري ته به يې د ،درلوده
 طاعت وكړي. ئدو هر حالت كې د

د اسالم مبارك دين نازل كړ،  پر محمد اهلل  کېپه همدغه ډول حاالتو
ترمنځ د هغوئ  داو  ،انسان په سترګه وكتل چې ټولو انسانانو ته يې د
 )تقوى( وټاكله.يوازې  تفاضل او برترۍ معيار يې

د تور، سپين، سره او زيړ رنګ  .سالم ټول مسلمانان سره وروڼه كړلا 
عرب، ترك، تتار،  .ړولرونكو انسانانو تر منځ يې تفاوت له منځه يو

له  .د يوه امت بچيان كړل ېياو د بل هر ځاى مسلمانان  ي، اروپاييآسياي
اساس ځان له نورو غوره  رهغه پ پر بل هر څه فخر كول او د )تقوى( پرته

هماغه وو چې ټول مسلمان قومونه چې هغه  .ګڼلو ته يې )جاهليت( ووايه
چې دين يې ، ول په يوه امت تبديل شول مربوط ېژب د هرې سيمې اوکه 
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عبادت ژبه يې يوه، رسول يې يو، قبله يې يوه، سياسي او اجتماعي  يو، د
 حاكميت ممثل او سياسي قيادت يې يو شو. يو او دیې ارزښتونه 

تر ډېره حده د اسالم داخلي او خارجي دښمنانو ونشو  یدغه يو وال
رنګارنګ فتنو په راوالړولو يې  لو توطيو په ذريعه او دېالبېد ب نو، یزغمل

التو قومونو، سيمو او سياسي تشكّ  رپان نړۍ مسلمان يرته د اسالمېب
ار په مخپل استع ړۍ كې اروپايانو دېپه شلمه ميالدي پتر دې چې  .وويشل

راصادر هم خطرناك سرطان  (معاصر نشنلزم)دور كې اسالمي نړۍ ته د 
 .كړ
 او .عرب او ترك باندې سره وويشلر پ انمعاصر نشنلزم لومړى مسلمان 

ل نشنلست حركتونه لكه عربي ېالبېبيا وروسته په اسالمي نړۍ كې ب
نشنلزم، تركې نشنلزم، هندي نشنلزم، فارسي نشنلزم، كردي نشنلزم، 

رامنځته  هاو نور نشنلزمون، مغلي او هزاره ګي نشنلزم پښتني نشنلزم 
 :لريالندې مشترك مشخصات  هټول نشنلزمون هدغ .شول
كمونيزم، افكارو لكه ي يې له اروپايپیروان ټول نشنلست حركتونه او  - ۱

 ثره دي.أسيكولريزم او ليبراليزم څخه مت
او نه  ،ټول نشنلست حركتونه او اتباع يې له اسالم سره دښمني لري - ۱

ځكه چې د  .و كې يې دې اسالمي شريعت حاكم شيغواړى چې په هېوادون
 بيا نشنلزم په خپله له منځه ځي. د حاكميت په صورت كې شريعت

روپايانو په لمسون له خپلو مركزي دولتونو ا ټول نشنلست حركتونه د - ۳
يې له مركز څخه د تجزيې  او هر يو ،سره په اختالف او جګړه كې دي

 .یغوښتونكي د
او  .په تاو تريخوالي باور لري اتباعد هغو  وټول نشنلست حركتونه ا  - ۴

له منځه ی د زور او تشدد له الرې خپل خصم او مقابل لور چې هڅه كوي
ځكه چې په نشنلستانو كې له نورو قومونو سره د مشترك ژوند  .يوسي

 ظرفيت نشته.
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دښمن په  يرغل په وخت د دښمن د يټول نشنلست حركتونه دخارج – ۵
يرغلګر دښمن په خدمت كې  . او خپل ټول وسائل ديصف كې درېږ

 ځكه چې نشنلستان پدې فكر وي چې د بهرني دښمن د .ياستعمالو
 حاكميت په صورت كې له مركز څخه خپله آزادي او دهغه د  شتون او د

بايد د دښمن په قوت  نو .ه اصطالح خپل حقوق ښه حاصلولى شيدوئ پ
، تجسس او نورو ذليلو کولوپه خدمت ته او هغوئ  ،ځان تقويه كړي

 .او باوري كړي ېهغوئ ته ځاى ورنږد نوكارو
شنلست خارجي دښمن هم هڅه كوي چې همدغه متعصب اقليتونه او ن 

 ، تر څو دياو تقويه يې كړ ،ې پاليیو، حركتونه په غېږ كې ونيسي
 له الرې پر قوي اكثريت او مركزي دولتونو غلبه حاصله كړي. ئهمدو

د پورتنيو مشخصاتو مصداقونه په څو څو ځله په اسالمي نړۍ كې په 
، فارسي، تركي، كردي، هندي، ازبكي، هزاره ګې، بلوچي او يعرب
په سيمه كې ټول  هم او همدا اوس .نشنلستانو كې وليدل شول يپښتن

 او د ،نشنلست احزاب او حركتونه د يرغلګرو امريكايانو ترڅنګ والړ دي
 هغوئ مرسته كوي. خالف دپه اسالم د مجاهدينو 

اروپايانو د نشنلستانو پاللو ته ځكه زړه ښه كړ چې هغوئ د اروپايانو ډېر 
 پوره كړ. ور وو ټوټه ټوټه كول  امت پخوانى ارمان چې د اسالمي

مخكي به چې هر ځل اروپايانو پر كوم  دلوېمعاصر نشنلزم له راټوك د
هغه  ه هرو مرو دبمسلمانانو  هېوادونو نو د نورو واد يرغل وكړېاسالمي ه
او  ،اوسيدونكو مرسته كوله، ځكه چې هغه به يې خپل وروڼه ګڼل هېواد د

 .دفاع او نصرت مشترك مسؤليت احساساوهد  به يې وړاندې هغوئ پر د
قومونو، ژبو، جغرافيوي  خو اوس چې نشنلستانو اسالمي نړۍ د

مسلمانانو تر منځ  د ،شلې دهېاساساتو و معيارونو پر موقعيتونو او نورو
ن فكر ته وده زهرج( نشنلزم)احساس پر ځاى د  يې د اسالمي اخوت د

 دين او د اسالم د داو  ،یوركړې ده او هغه يې تر هر څه مقدس ګڼل
ورته د جاهليت د زمانې پاتې  ديني مقدساتو پر ځاى يې مسلمانانو د
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)طنيت( تصور تر هر بل تصوره ارزښتمن معرفي  شوني تاريخي آثار او د و
او ايل ی ، نو ځكه خو اوس كفار هر هېواد په آسانۍ الندې كولیدی كړ
هر هېواد اوسېدونکي  چې د یعلت يې هم دا دد دې کار او  .شي یكول

نه د ټول امت او ټولې  خاوري په اړه ځان مسؤول ګڼي ي د خپلېزيوااوس 
اروپايانو هغه تاريخي ارمان وو چې د پوره  او دا د .اسالمي نړۍ په اړه

 یخو اوس دا د ،وې ېكړره يې هغوئ په سلګونه كلونه هڅې دلو لپاېك
 .ه تر سره كړورت همفتپه ګانو بنده )وطنيت(  د نشنلستانو او
ړۍ كې ښايې نشنلستان او د )وطنيت( ېپ ميالدي ېيوويشتم په شلمې او

چې ي، ځكه ومجرمين  ید عقيدې لرونكي د امت په حق كې تر ټولو لو
چې اروپايانو  كړ ټوټه ټوټهامت دومره كمزوري او  کېهمدوئ په لږه موده 
 . یاو تقسيم كړ یكړ ینه وو كمزورهم دومره په سلګونو كلونو كې 

او  ،پوځيانو حيثيت لري داخلي نشنلستان په اسالمي امت كې د دښمن د
پرمختګ، سرلوړۍ او په نړيواله ې، تقوي په هېڅ صورت د اسالمي امت د

 دلو اجنډا او نظريه نه لري. ېك سره دسيال قوتونو نوروله سطحه 
۶: 

ډېرو مسلمانانو  د اسالمي امت د ذلت او خوارۍ له عواملو څخه يو هم د
رو ېره ده. په تېخالصو مادي تصوراتو خپلول او له مرګ څخه وله لوري د 

 حيثيت دی او نړيوال منل یړيو كې اسالمي امت خپل پرمختګ، برالسېپ
 وو، كه داسې نه وي نو یخپلو معنوي ارزښتونو د لرلو له امله حاصل كړ

تر پخوا څو برابره ډېر پرمختللي دي، اوس  په مادي لحاظ خو مسلمانان
كې  په نړيوالو تصاميمو څوک او نه يې هم ،خو نه خپل واك او آزادي لري

 ي.ږدنه  ته غوږ ېڅوك يې خبر كوي نوهم  خبره وڅه او كه  .يه پوښتيأر
ړيو كې معنوي ارزښتونو او ميعارونو ته ېمسلمانانو په ورستيو دوو پ

او يا يې هم  (مادي كمونيزم)خپله توجه كمه كړه، ګټې او تاوان ته يې يا د 
نتيجه يې دا راووته چې پخوا  .مادي كپټاليزم( له ليدلوري وكتل)ورته د 

او كوم شي ، هغه تاوان وباله نن یې به چې مسلمانانو كوم څه ته ګټه ويله
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ګټې او تاوان د  خپله ګټه و بلله. د نن هغه يې وان وايهته به يې چې تا
حقيقي  ديې ډېر خو نو ځكه  ،پيژندلو او سنجولو معيارونه يې پردي شول

ګټې كارونه لكه جهاد، صدقه، احسان، دينداري، عفت، تقوى، غيرت او 
د ، هغو پر ځاي يې د سرمايې ټولولو داو  ،نور د خير كارونه پريښودل

، بخل، سود، سيكولريزم )بې دينۍ( فيشن )لنډغرتوب( غالمۍ قبلولو
 . رتۍ كارونو ته توجه وكړهیغ ېپه نامه د ب ټګۍ او د شخصي آزاديو

همدغه  جهاد او قربانۍ احساس چې د مسلمان امت امتياز وو او د د
وو، هغه هم په  یامتياز په لرلو يې ځان د نړۍ په ملتونو كې سر لوړى ساتل

ی پر ځاد جرأت لو تلد قربانۍ ميدان ته د ور. شو یمسلمانانو كې كمزور
 رې ځاى ونيو، هماغه وو چې په خپله يې دېيې په نفسونو كې له مرګه و

له مادياتو او د خوندونو له ژوند سره  او ،خپلې دفاع سنګرونه خالي كړل
 بې برخې كړل.  عزت او سرلوړۍ له ټولو اميتازاتو مينې د ېكچ ېب

 او امنيتي جوړښتونو پوځونوې پر ځاي چې د امت بچيان په د حكامو هم د
جهاد او قربانۍ په روحيه له دين او وطن څخه د دفاع لپاره سمبال  كې د

، هغوئ د مسلمانانو په ميليونونه پوځونه او پوځيان د دښمن په یكړي وا
ي تړونونو ځپو واو له كفارو سره يې په مشترك ،نصاب او نظرياتو وروزل

چې دا دى اوس يې وينو چې په لكونو د مسلمانانو زامن ، كې شامل كړل 
و لپاره د خپلو ولسونو او آزادي غوښتونكو ګټ پوځيان د غرب د ناځو

 اسالمي نهضتونو په خالف جنګېږي. له موږه يې خوري او اغوندي، خو د
 بل چا لپاره مري.  او د ،بل چا لپاره جنګېږي
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دليل  باطل لوری د دچې کله  انبياؤ په تاريخ کې تل ليدل شوي چې هر د
په  عليهم السالموو انبيا یې د بيا پاتې راغلی نو ېمنطق په ميدان ک او

په دې نيت مسخرې پورې يې پورې ملنډي وهلي او په هغوي  ونوشخصيت
 .وياړو پامخلکو  څه مودې لپاره د حقانيت څخه دله هغوئ  که د چېکړي 
انبياؤ عليهم السالم په  خالف د پهتوقع  باطل د ه تل دنتيجدې کار  دخو 

قوتونه هالک خلک او مسخره کوونکي  ېاو په انبياؤ پور ده، ګټه راوتلې
 .ذليل شوي دي شوي او

هغه په شخصيت پورې په همدې  زمانې کفارو د د رسول اهلل  کله چې د
ت نازل آي پخاطر دا ۍتسل ورته دتعالی اهلل  ، نونيت مسخرې شروع کړې

کانوا به  روا منهم ماخِسل من قبلک فحاق بالذين سَلقداستهزئ برُ و) :کړ
 .۹نعام آيتاألل سور (ونؤيستهز

بيا  ې،و ېشو ېهم مسخرپورې  مخه په نورو پيغمبرانو ترتا دترجمه :) 
په  پايلو عاقبت او د مسخرو دئ دو نکو عذاب دونازل شو په مسخره کو

 (.ډول
 .هم نازل کړی نبياء کې بيااألل يت په سورآاهلل تعالی کټ مټ همدغه 

به خلک سمدستي په کوم اددغه بې ې انبياؤ په حق ک دای شي چې دېک
هغوئ ته هېڅ به تعالی اهلل ده چې ه ن یپدې معن دا عذاب اخته نشي، خو

 مليتُ أل من قبلک فُسُرلقداستهزئ بِ و) :فرماييتعالی اهلل ، بلکې يينه وا
 .۳۱/ الرعدلسور (.هم فکيف کان عقاب خذتُأ مّ للذين کفروا ُث

هم ملنډې وهل شوې وې، ما پورې  نبياؤامخه په نورو  تر تا دترجمه: ) 
 نو ونيول په عذاب، بيا ېم بيا، او ملنډو وهونکو کفارو ته مهلت ورکړ

 (؟!عذاب څنګه ؤزما 
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دلو ېکې له ذليل ک سپکاوي مرتکبين په دنيا دعليهم السالم  انبياؤ د
اهلل تعالی په سورت الکهف کي  .ن دياعالوه په آخرت کې يقينُا جهنمي

. (هم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواؤذلک جزا) :فرمایې
اهلل  کفر او د دوئ د د جهنم ده جزا ملنډو وهونکو پورې د انبياؤپه ترجمه: )

 .(مسخروله امله پورې د ووياتونو او انبياآپه 
پيغمبر  څو څو ځله او نورې اروپا کې (ډنمارک)کې چې په  وختپه اوسنۍ 

خپاره  صلی اهلل عليه وسلم ته منسوب له سپکاوي ډک کارتونونه جوړ او
 غرب د دليل او منطق په ډګر کې د مقابل کې داسالم په  هم د شول دا
 .ناتوانۍ عکاسي کوي ماتي او

په غرب کې منحرف مسيحيت او مادي الحادي فکر په دليل او منطق سره 
اوس خپله ماتې کله په خپلو پوځي  . غربيانیلاسالم له مقابلې پاتې راغ د

 .پټول غواړي نواسالمي مقدساتو په بريد راو کله هم پ يرغلونو
او بيا  ،استعمال کړ( سلمان رشدي)هندوستانی  مرتد غرب تر دې مخکې 

سپکاوی بل ځل یې  .دلېودر شا هغه تر په يوه خوله دغربي هېوادونه ټول 
قرآن په  یې دياب .ته پناه ورکړه (تسليمي نسرين) مرتدېکوونکې بنګالۍ 

 کفرياتو او له الحادیې په نامه  (ني قرآنيرښت)د او خالف دسيسه جوړه کړه
 .خپورکړ رامنځته اوب ډک کتا

 ېمقدس رجهاد پ پورتنيو جناياتو ترڅنګ ټول غرب په يوه خوله د د
مسلمانانو له ذهنونوڅخه  او د ،او وحشت تور ولګاوه (تروريزم) د ېفريض
په  او ېستلو لپاره په زرګونو طريقېو قدسيت د دغي فريضې د ديې 

 .ملياردونو ډالر په کار واچول
 دې لپاره ترسره کېږي چي په اسالمي امت کې د ډول حرکتونه ټول ددغه 

تناسب په خپلو نورو جناياتو  ههغه پ د، او ديني حميت نبض معلوم کړي
 زياتوالی راولي.  ېک
په خپله اروپايان  ې حلقې اووپلدغه جنايت په هکله ځينې غرب  اروپا د د
شخصي او انفرادي اقدام د دې يکومې جر هڅه کوي چي دغه جنایات د دا
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 دې خبره هغه وخت غلطه ثابتېږي چي د معرفي کړي، خو داپه حيث 
ته  وې ټولنې رسمي دريځونياو اروپا (ډنمارک) خپله د جناياتو په هکله

 . وکتل شي
ې يسپکاوي کارتونونه  له دريځ څخه چي د ويداجر وهغ د اروپا مشرانو د

تر شائې او  ازادۍ په بهانه دفاع وکړه بيان د د په مکرر ډول خپاره کړې ول
دغه جنايت په مقابل کې  اوکله چي په اسالمي هېوادونو کي د .لدېودر

رشو اسالمي ېپنځه د سخت عکس العمل راڅرګند شو او په ډنمارک کې د
هغه  ګوريوډنمارک له صدراعظم سره  دچې هېوادونو سفيرانو وغوښتل 

 د، او سره ئې هېڅ ونه ليدلسفيرانو له  او کړ غورهله غروره ډک موقف 
 رتقريبا يونيم مليارد مسلمانانو پ د دريځ او رمسلمانو هېوادونو پ

 خپل شان سره مناسب ونه بلل.  احساساتو ځان خبرول ئې له
 اروپا د ټولې اروپا په رسمي موقف بدل شو چي د دغه موقف هغه وخت د

 او د ،تأييد وکړدريځ  صدراعظم د د (ډنمارک) اتحاديې رئيس د
ر ېدې هم ورت بلکې تر. وړ وبللې او کرکې تأسف مسلمانانو مظاهرې یې د

حمله  ټولنېاروپائې  ېټولر منافعو حمله پ رډنمارک پ رسما یې د، او شو
 .هوګڼل
غږۍاو هم مغرور دريځ سره د اروپایې اتحاد له دغه رسمي احمقانه او د

 نورې اروپا اخبارونو او کارتونونه دولسي مالتړ په نيت له سپکاوي ډک 
مسلمانانو غبرګون ته یې هېڅ  د، او ډول خپاره کړل په مکررهم جرائدو 

 اسالم او پدې کارسره اروپايانو عمال ثابته کړه چې د، چې اهميت ورنه کړ
ولسونو ترجماني  ډيا چي دېهغوئ حکومتونه او م انو په خالف دمسلمان
 .ي سره مشترک موقف لرييې کو

په دفاع کې مشترک دريځ غوره  دغو جناياتوله خپلو  که له يوې خوا اروپا
هغوئ په  نړۍ کې مسلمانانو هم وښوده چي د ېپه ټول له بلې خوانو کړ، 
سره مينه ژوندۍ او  محمد صلی اهلل عليه وسلم لهکې ال تر اوسه  زړونو
 .ه دهڅپاند
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فرهنګ او په اسالمي غرب بې تهذيبه  هم ثابته کړه چې ددا مسلمانانو 
د محسن محم انسانيت د هغوئ له زړونو د غربي ډوله تبليغاتو د ېنړۍ ک

میليونونو  په هماغه وو چې .ېستلېصلی اهلل عليه وسلم مينه نده و
او  برخه واخيسته ېډول په مظاهرو او الريونونو ک ېمسلمانانو په پرله پس

ټولې نړۍ ته له خپل چې پدې لړ کې افغانانو بیا  ې ومنليشهادتونه 
ميني ثبوت وړاندې  پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم سره په داسې حال کې د

 .تر اشغال الندې ده يرغلګرو همدغو د ې اليچې خاوره  کړ
 زخمونـو داو  مرکزونو په بریدونو ريرغلګرو پ په لويو مظاهرو او د افغانانو

په زغملو دا وښوده چـي افغـاني روح او اسـالمي احساسـات ال  شهادتونو او
 نو داغربیـ کـه څـه هـم چـې، سرشار دي ازاد اود دوئ په زړونو کې تر اوسه 

 ردونو ډالر مصرف کړل.الپاره په میلی بدلولو د افکارو افغانانو د
ــه د د کــرزي او ــه  يرغلګــرو هغــه حکــومتي اجیــرو مالیــانو خــو افغانــانو ت پ
 خلکـو تـه د ېپـه خپلـو وينـاؤ کـ ال کـرزي خـو او وصيي وکړېزغم ت خالف د

بښلو توصيه هم وکړه. پداسي حال چې بښنه هغه وخت کېږي  ډنمارکيانو د
 بښنه وغواړي.له امله له مقابل لوري هغه  د اوچې مجرم خپل جرم ومني 

سـتان لپــاره د ټاکـل شــوي نافغااشــغالګرو لـه لــوري د  پـه هغـه وخــت کـې د
 دا ۍشـرم ېبـ ېپه ډېر خو (فضل هادي شينواري)ضات قاضي الق حکومت

دوسـتان  هغـوئ زمـونږ بلکـېدښـمنان نـه دي، ويل چي غربيـان زمـونږ هم و
 لـس مليـاردو لندن پـه کنفـرانس کـې د ته د او دا ځکه چي هغوئ مونږ .دي

غـرب پـه  فضل هادي شـينواري پـه هغـه وخـت کـې د وعده راکړې ده.ډالرو 
 ته دا کارسره ئې خلکو ېاو پد، خالف کار وبالهاسالم په  خالف مظاهرې د

 تـر ذات او ښه واضحه کـړه چـي نومـوړي تـه د محمـد صـلی اهلل عليـه وسـلم
 .درلودامریکایانو او اروپايانو خوشحالول ډېر اهميت  شخصيته د
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، فرهنګ، مقدسات، وګړي ۍچې هېوادونه، پوځي توانائ پداسي حال کې
 څه جناياتو په اړهغرب د دې  د موږ بايد بريد الندې دي څه مو تر او هر

 وکړو؟دريځ ولرو او څه 
غرب  حکومتونود اسالمي نړۍ  نګه چې دله غرب سره ودرېږو لکه څ آيا

 توصيه کوي؟ راته فکري او فرهنګي ملګريغرب نور  د واکمنان او پلوي
موقف ونه خالف هېڅ  دغه ډول يرغلونو په داو  که بي تفاوته پاتې شو

 نيسو؟
 نه شي؟ هم زړور نورډول دريخ  پدېزموږ  به يا يرغلګرآ
يرغلګرو په  اساس د راسالمي تقاضا پ فطري او د پکار ده چې که او

 ډول ديني، ملي او اخالقي ارزښتونوڅخه د او له خپل هر خالف ودرېږو
 الره کې ځان قربانۍ ته تيار کړو؟صف کې ودرېږو او پدې  دفاع په

داده چي  او افغاني حميت تقاضا خواسالمي  ،عقل، ازاد فطرت سليم د
د خپل ايماني  بلکې .پاتې شو غلي او نه ،بايد نه له يرغلګرو سره ودرېږو

 .فکري يرغل مقابله وکړو هرډول پوځي او ړانه دېپه م مسؤوليت پر بنا
حاالتو له  د ژۍ اوېسترات ېمنظم کار دا ؟مقابله څنګه وکړو دا ېچ دا خو

 به مو ډېر نو بيا او که داسې ونشي .ته اړتيا لري نوتدبيرو وتقاضاسره سم
 .بې هدفيو په سيند الهو شي نظميواوې ب څه د

او د پوځي یرغلونو ځواب له  کليساځواب له مسجده غرب د مونږ بايد د
سنګره ووايو، او د خطرناکو پالنونو دمخنيوي لپاره يې ستراتېژيک تفکير 

بايد په هر لحاظ  ستراتېژيک تفکير ، سنګر، اداره اوزمونږ مسجد .ولرو
، سيستماتيکې جګړې او غرب دمجهزې کليسا چې د کړو يدومره غښتل

 .ولی شووکورباندې  مقابله ستراتېژيکو پالنونو ود غربيانو د هر اړخيز
 په اسالمي عقيده او پوځي وسایلو سمبال چي زموږ په سنګرونو کي ترڅو

 شرابو لوی شوي يرغلګر غرب په آيسکريم او دنو ځوانان ناست وي 
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سنګر خالي  موکې په کوم ځای که  وخ .لته وخت نشي تېرولیپوځيان د
 .ي کویسيمې نيسې او خپل پالنونه به عملدښمن  هلته به هرو مرو کېږي
 اسالمي ارزښتونو په خپرولو او د فرهنګ مقابله د غرب د د يداب موږ

فرهنګ  الحاد ځپلیغرب  دځکه چې ، ژونددود په خپلولو وکړواسالمي 
 .لريه له لنډغرتوب پرته زموږ لپاره هېڅ ن

درناوي پر بنسټ دې  مسلمانانو ته دخپل يرغلونه ودروي او غربيان بايد 
 .کښينيالرې مذاکرې او مناقشې ته ه لدليل او منطق  د

او له بلې خوا  ،کړي ويله يوي خوا زموږ هېوادونه الندې غرب چې  خو دا
 څه د او په اسالمي هېوادونو کې هر قائل نه وي په حق ازاد ژوند دموږ ته 

ږ مو مطابق تر سره کول غواړي، ځان حاکم او او خپلې خوښې خپل مزاج
حاالتو کې اصاًل مذاکره اومفاهمه ې پداسنو ژني، ېدمحکوم په صفت پ

 .لرينه حيثيت  هېڅ معنا او
ي چې په بالمثل عمل الس حاالتو کې مسلمانان مجبوره دپه دغه ډول 
 .ځکه چې لدې پرته بله هېڅ الره او وسيله ورپاتې نه ده .پورې کړي

له دښمنۍ او سپکاوي مسلمانانو په خالف کوم اسالم او  اروپايانو چې د
سنيو شرايطو کې تر وځواب لپاره په ا هغو د ددي عزایم ښکاره کړي  ډک

مصالحو په خالف هراړخیزه جګړه او  هغوئ د اړخيزه الر د هر ټولو غوره او
 .ه دهعله هغوئ سره مقاط

 جنايتکار مونږ بايد د. ډول مقاطعه نه، بلکې هر يوازې اقتصادي مقاطعه
هغه  هر سسو اوؤمنظامونو،  فرهنګ،بې الرې غرب له زینتي توليداتو، 
 .ه لرونید ضرورت ورته دڅه سره مقاطعه وکړو چې ش

ورځو کې څرګند نشي، و يادو ېدغې مقاطعې تأثير په يو شي د دایېک
په هغه زخم  تمدن لپاره د اقتصاد او غرب د دبه خو په اوږده موده کې 

ژوند کولو  د یې زخميچې په کراره کراره وينه تري ځي او باآلخره  څېر وي
 .وړتيا له السه ورکړي
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او  ،جګړه روانه دهماديت او معنويت  غرب ترمنځ د مسلمانانو او نن د
که څه هم  ،معنويت په برخه وي تل لپاره ثابته کړې چې بری تل د تاريخ د

 .کې زورور ښکاري لپيپه به چې باطل 
برحق معنويت په وړاندې  تمدن زمونږ د روسانو مادي فکر او لکه څنګه د
مکار، مغرور او متکبر  شاء اهلل هرومرو د ناهمدا ډول به  ماتې وخوړه

چې یو څو ورځې به زموږ څو خرڅ شوي هم که څه  .سرنوشت هم ويغرب 
تاريک  او کرایي لیکواالن، پوچ مغزي او له اسالمي ارزښتونو پردي شوي

 غرب د طوطي ډوله شاعران پر دې ملت د او(؟!!!روښانفکران) ضميره
ورتپلو په بدل کې یو څو ډالر  دلو ارزښتونو او بې الرې فرهنګ دېلو

اعتراف کوي  الئق په څېرسلیمان کمونيست  دخو سبا به دوئ هم ، واخلي
 جنتونه جوړ کړي ول.کمونيزم  دکاغذ پر مخ خلکو ته  دې چې هسې ی

 



 

  
 

 
 

234  

 
انستان كې يو افغ ه په ټولد حوت د مياشتي له پيل كال هـ ش ۱۳۹۰ د

لو سيمو كې د ټولنې د ېالبېچې د افغانستان په ب وو خونړى پاڅون روان
دې پاڅون د  د وعكس العملون واو توند ومظاهر ولو اقشارو زورورېالبېب

په اتياو  ديې  دغه پاڅون تر اومې ورځې. لتكامل عوامل برابرو
او نا معلوم  ،لشو انزخمينور  ، په سلګونولوژل شووخلك  کېشاوخوا

غې د استخباراتو له لوري ه ې او دركابل د ادا ر مسلمان افغانان دېشم
په فكري او  يې افغانستان او اسالمي نړۍ مسلمانان د او لنيول شوو

پدې ارزي چې معقوله ارزونه يې وشي،  ساتلوعاطفي لحاظ مشغول 
 و دريځونه وركې واضحلوريښكيلو  ړل شي، دېاسباب او عوامل يې وڅ

 شي، معنوي، رواني او ايډيالوژيك داللتونه يې وسپړل شي، د تداوم د
، مشروعيت يې كره او شي ضرورت او يا نه ضرورت دالئل يې روښانه

تر څو دغه  ،موجودو واقعيتونو په رڼاكې وكتل شي راتلونكې ته يې د
ښه ده په مستدلل ېاسالمي مبارزې يوه لويه پ ملي پاڅون چې د افغانانو د

په تاريخ كې توثيق او  سرښندنو او مبارزو هر اړخيز ډول ددې ملت داو 
 ثبت شي. 

او په مسلمانانو كې دهغوئ چې د اسالم دښمنان وشي ځكه دا هر څه بايد 
ولسونو  سيكولر(ملګري تل هڅه كوي چې د اسالمي امت د) منافق

، او مثبت ييجهادونه او مبارزې غلطې توجيه كړي، بې ارزښته يې وښـ
 ملګرو په خالف دد هغوئ  كفارو او د ته د ائج يې چې راتلونكو نسلونونت

 جهاد او سرښندنې الهام او روحيه وركوي له منځه يوسي. 
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ړل شوې وې په ېدې لپاره چې موضوع پر علمي اساس او روښانه ډول څ د
 :شوېالندې څو برخو يې و

 د پاڅون حقيقت.  - ۱
 د پاڅون السته راوړنې.  – ۱
 د پاڅون په اړه دريځونه.  - ۳
 د پاڅون دينې، اجتماعي، فكري او رواني داللتونه.  - ۴
 مشروعيت دالئل. هغه د  د پاڅون د تداوم ضرورت او د - ۵
 ثيرات. أد پاڅون د راتلونكي تګالره او متوقع ت - ۶
ښه روښانه كړي وي تر هر  هرې برخې محتويات مو دې لپاره چې د د 

 الندې موضوع پر نورو فرعي عنوانو په الندې ډول ويشو. ځانګړي عنوان 
 : 

 الندې دري ګوني عناصر د پاڅون حقيقت تشكيلوي : 
  .د پاڅون عوامل - ۱
 .څومره والی اومطالبې ، د پاڅون شعارونه  - ۱
  .د پاڅون ګډونوال - ۳

، كه څه هم ودلل در عواملر خپل حقيقي ېدا پاڅون هم د بل هر پاڅون په څ
هڅه  واو تنخوا خور وملګر وكولريهغوئ س او د وغربيان وچې اشغالګر

پاڅون لپاره څو  او د ،چې خلك د پاڅون له اصلي عواملو اغفال كړي ړهكو
 ،ي عوامل وتراشيل شونامعقول او له خپله ځانه جوړ كړ، ر واقعيېنور غ
 حقائقو بل لوري ته واړوي.پام له  محكومو خلكو چې د شي ىولوك تر څو

 :په الندې ډول ګڼلی شوپاڅون اصلي عوامل ې د د
اسالمي تاريخ په اوږدو  دی چې يو مسلمان ولس دولس : افغان  اول عامل

 زيانو،ېچنګ دده.  خپلې آزادۍ دفاع كړې كې يې تل له خپل دين او
تاريخي دفاع هغه  مبارزې يې د جهادونه اوروسانوپه خالف او  انګريزانو
نه  ،عناصر ورڅخه انكار كوي (سيكولر)ې وپل دي چې نه غرب شواهد

د دښمن په صف كې والړ د مسلمانو پر ضد چې تل  (پردي پال نشنلستان)
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ولس له  او نه يې هم تپل شوي نظامونه د ،پټولى شيې سترګ څخهوي ور
 ستلي شي.ېاو ټولنيزي حافظې وتاريخ 

ور خصوصيت د تداوم په سلسله او غيهمدغه اسالمي  د افغاني ټولني د
چې ددوئ هېواد يې ول بيا افغانان په هغو كفارو پسې راپورته شوي  كې

د ولس بچيان يې ورته  د دوئ د دين سپکاوی يې کړی اواشغال كړى، 
 وژلي، تړلي، شړلي او ذليل كړي دي. 

 افغانانو لپاره داسې : امريكايان او غربيان په تمامه معني ددويم عامل
مذهب  د اونه ورسره د دين . پردي دي چې هېڅ ډول پيوند ورسره نه لري

م او وينې اشترك ورسره لري، قو پيوند لري، نه يې ژبه ورسره يوه ده، نه د
او نه هم ورسره  ،اونډيان ديګمشترك تاريخ ورسره لري، نه يې  یپخوان نه

ګډ نه سره نو ان له امريکايانهمدارنکه افغا په يوه )براعظم( كې اوسېږى.
 او نه هم ورسره متبادل اقتصادي او تجارتي روابط. ،فرهنګ لري

په زور دلته همدغه ټول پرديتوب سره سره امريكايان او اروپايان له 
په افغانانو خپل  په زور او افغانانو هېواد نيولى راغلي، په زور يې د
يرغلګر غربيان دلته  رولو اصول ورتحميلوي.ېژوند ت فرهنګ، اخالق او د

 او كورونو ته ورننوځي، په زور يې تورسرې بې عزته كوي ر د خلکوپه زو
 نارينه يې الس او سترګې تړلي له ځان سره بيايې.

هم دې اعتراف  زموږ له ټول ولس نه داو تزوير  په زور راغلي يرغلګر دلته 
 ( دي.انمريكايان او غربيان زموږ )دوستاموږ بايد ووايو چې اخلي چې 

 چې اشغالګر غربيان له محکومو مسلمانانو او ژوند ل تعاملډو کوم 
 .هم نشي زغملىيې حيوانات  غواړي

 ددآزاد اوسېدلو او له ځانه د دفاع کولو حق يو فطري احساس دی چې  
 کې همحشراتو  دصحرا په ژوو او مرغانو،په هوا  حيواناتو، دپه  ځنګلي

كې  خپله ډله او کور )پردي( پهوجود لري. اسان خو ال څه چې حيوانات هم 
ټول ورپسې راپورته كېږي او ځان ترې  . او که په زور ورشي نونه پرېږدي
 .خالصوي
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له ظالم نه د ځان خالصولو هڅه او كوښښ يوه فطري غريزه او استعداد  
د همدغې  هم افغانان .په ټولو ژونديو كې ايښى دىتعالی دى چې اهلل 
د خپلې  او يكښيننه غلي او دخپل دي د غوښتنو له امله فطري تقاضا 

ير غلګرو په مقابل کې  د آزادۍ او له دين او ناموس څخه د دفاع لپاره
  راپورته شول.
رو څلورو لسيزو كې داسالمي نظام د جوړولواو ېافغانانو په ت دريم عامل :

ته او دحاكمولو لپاره چې اوس يې امريكايان كله دل کريم همدغه قرآن د
په  .شهيدان وركړي تميليونو زيا دوو كله په امريكا كې سوځوي تر

په ميليونو نور زخمي او معيوب  .يليونونو يې مهاجرتونو ته اړ شويم
يې  ېره سختۍ او ناخوالېاو بي شم ،نډواله شوىکواد يې ، هېدي شوي
 .دي يګالل

كړي چې رهبران، پيران، قاضيان او  يدې لپاره نه د ر څه ددا هافغانانو  
جهاد او اولس بيت المال خپل ملكيتونه  يې ددې جهاد قوماندانان  د

له كمونستانو، نشنلستانو،  او ،اسالم او قرآن الر دې پرېږدي وګڼي، د
له غرب نه په را صادرو شويو بې دينه  او و، مرتدانوه ډلنو، ګمرادموكراتا

دې لپاره  وندر( ودرېږي. بلکې دا هر څه دديموكراسۍ په ) ليبراالنو سره د
 حاكم شي. کريم دې د دوئ په ژوند او نظام کې چې قرآن کړي

حاكم ندى، بلکې په  کريم ې دا چې قرآنزافغان ولس وينې چې نه يوا 
او د زندانونو په تيارو كې د  نصاب په كتابونو كورونو، جوماتونو، د

كله افغانان ويني چې ندى. هم محفوظ  زندانيانو په السونو كې مسلمانو
ـ په ټوپكو ويشتل كېږي، كله د امريکايانو له لوري کله  قرآن کريم
ګيو كې غورځول كېږي، كله سوځول كېږي، كله له  په ګنده ـ نعوذباهلل
( رسم جوړېږى، كله يې د سوځولو لپاره په امريكا د )صليب باندېپاسه ور
ډيا په ېم مشر په الس د كليسا د مياشتي كمپاين كېږي او بيا دكې څو 
خپل  هلته مخنيوي څخه هغه له كېږي او سپينه ماڼۍ د سوځولمخكي 

 ولس د قانوني عجز ښكاره كوي، خو دلته بيا زموږ د ټول هېواد او
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له  جوازي څخه قانون یامنيت له شورد ملګرو ملتونو او  اشغالولو لپاره د
تش په  له كله قانوني كولو لپاره خپل اشغال د بيا د راوړي اوځانه سره 

 اوږدمهالي پوځي او كله هم د ولسي جرګو، كله له مشورتي جرګو نامه
اسناد او ضمانتونه ی شتون په نامه له هغه حكومته چې دوئ خپله جوړ كړ

 اخلي. 
 د اشغال( )ګيالني( دغه ډول وضعيت ښايې )سياف( )كشاف( )مجددي

او نورو هغو غټو او وړو ادارې ته د ورتسليم شويو )خدام الفرقانيانو( 
خو افغان ولس ته ، زغملو وي چې دين يې په دنيا خرڅ كړى ته د (پنډتانو)

دغه ډول پاڅون لپاره همت كوي  نو ځكه خو ملت د .منلو نه دى هېڅكله د
 قربانۍ ډګر ته راوځي.  او د

جناياتو مخه ونه  يرغلګرو د چا دېكې ه رو لسو كلونوېپه ت څلورم عامل :
، هغه چا چې ځانته ولسمشر واييحكومت، نه پارلمان، نه  نه. نيولى شوه
ځانته  وروسته هم خلکو چې له کفارو ته له ورتسليمېدلونه هغو 

بشري  دهغو چې ځانته  ملګرو ملتونو ادارې، نه وايې، نه د (مجاهدين)
او دا ځکه چې كومې مرجع او جهت.  ېنه بل او ې وايي،ټولن حقوقو

 همدوئ لپاره كار كوي. او د ،ې دهړك هيرغلګرو جوړهمدې  موجوده اداره
همدوئ په ګټه فيصلي كوي  د او ،پالمان همدې اشغالګرو رامنځته كړى

د مکر ې زولس ته يواخو دوئ ته غالمي كوي ی كرز او قوانين تصويبوي.
 كوي. باو مداريتو اوښكې تويوي

چې اوس له يرغلګرو سره ملګري پخواني مجاهدين  په اصطالح دوئ د
غړي  ټول ملګرو ملتود لګيا دي ځانته په دنيا كې جنتونه جوړوي.  دي

د  مخنيوي لپاره سره ملګري شوي دي. حاكميت د اسالم د د هېوادونه
)  ) بشر ( له حقوقو څخه نه بلکې د بشري حقوقو سازمانونه او ټولني د

 .څخه دفاع كويشر( له حقوقو 
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دلو هېڅ مرجع نه وي، ېاور شكايت د او د،نو چې وضعيت دغه ډول وي 
چې خپلې سينې سپر كړي، د قربانۍ ډګر ته راووځي، ی وره دبملت مج

 پاڅون وكړي.  په خالف ملګرود  ئهغو يرغلګرو او هم د هم د
صليبي  و مجاهدينو ديهېواد رښتين : لس كاله وشول چې دپنځم عامل 

نړيوال صليبي  اشغالګرو په خالف جهاد روان كړى چې دغه مجاهدين د
كمزروي شول، نه  تالف په وړاندې نه تسليم شول، نه ستومانه شول، نهئا

ويشل  و يې له دښمن سره په نظام او حكومت كې شراكت ومانه، نه سره
نه يې له مسلمان امت څخه پرته  .كوله وقعدښمن تچې شول لكه څنګه يې 

تګالرې منحرف  كفري دولت او بالك مالتړ وكړ، نه له خپلو اهدافو اوكوم 
شول، نه په قومي، سمتي، ژبنيو، سياسي او نورو ناروا شخړو كې ښكيل 

 .او نه هم واك ته د رسيدو لپاره له چا سره ايتالف ته حاضر شول ،شول
دښمن په خالف اسالمي جهاد  درايت يې د ړانه اوېبلکې په پوره صبر، م

ولس ټولو پرګنو ته په عمل  او خپل اسالمي مصداقيت يې د ،هبري كړر
يې  غږ جهاد د ،خالصه كړه ورته  نو هماغه ؤ چې ولس غېږ .كې وروښود

عمومي پاڅون او له هغوئ  په خالف يې د اشغالګرو او د، ورسره غبرك كړ
 اقدام وكړ. د اخيستلو انتقام  د مسلمانانو قرآن او څخه د

هم لوري نه تنظيم شوى او نه  مجاهدينو له دغه پاڅون د سمه ده چې دا
 په هماغه الره روان شوى چې ، خو په شعوري ډولوورهبري شوى 

 يې د مجاهديناو هماغه اهداف تعقيبوي چې  .پرې روان دي مجاهدين
 هېواد او هېوادوالو آزادي، د تحقق لپاره راپورته شوي دي چې هغه د

 حاكمول دي.  کريم قرآن او د يرغلګرو شړل
دې مبارك  قربانيو د سرتاسري او د یدې لو شوه دا خبره چې د ېپات

ايران شيعه دولت چې په خپل څنګ كې هېڅكله ديو  پاڅون تر شا دې د
پاكستان  او يا دې د ،ليدلو حوصله نه لري والړ وي نظام د (يّنُس)قوي 

خپل ولس  يې دغوښتلو په سزا كې  حاكميت د قرآن د سيكولر نظام چې د
قرآن نظام  د افغانانو لپاره د په در كړل يرش لكه خلك بې كوره او در د
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قرآني پاڅون تر شا دې ودرېږي هېڅ معقوليت نه  هغوئ د او د ،وغواړي
چې  وېډنډورې  ېتش ملګرو بلکې دا په افغانستان كې د امريكا د لري.

 واړي. خلك پام بل لوري ته اړول غ د پاڅون له اصلي عواملو د
 : 

 هغو له د او هغو له شعارونو، مطالبو د پاڅونونو او مظاهرو ماهيت د
خلکو  ددفاع پدې پاڅون كې  له قرآن كريم څخه د پرخوالي معلومېږي.

هغه يو يا څو تنه امريكايان دې محاكمه شي چې  زېچې يوا دا نه وو شعار
 قرآن كريم يې سوځولى دى، بلکې شعارونه يې په الندې ډول وو : 

 امريكا  رمرګ پ
 غالمانو رمرګ د امريكا پ

 امريكايان دې زموږ خاوره پرېږدي 
 وركوو  قرآن سر موږ په اسالم او

 ژوندى دى وي اسالم 
 له قرآنه قربانوو  هخپل هر څ موږ
 امريكا غالمان نه منو  د موږ

 د افغانستان اوسني اداره غالمه ده 
 افغانان به دوينو په بيه له قرآنه دفاع كوي 

ته ورته نور شعارونه چې عمده مطالبې وركې له اسالم او قرآن څخه ېاو د
بې واكې ادارې له  كابل د خاورې شړل ، دې دفاع كول، امريكايان له خپل

ولس خالصول، د قرآن كريم حاكمول او تر هرڅه يې  شر او شرم څخه د
محترم ګڼل، ديرغلګرو په مراكز هجوم وروړل او دهغوئ شتون نه زغمل 

 وو. 
اندازې په لحاظ مظاهرې دومره پراخې وي چې له شيعه ميشتو سيمو  د

 پرته نور په ټول افغانستنان كې ترسره شوې. 
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 : 
په ټول مسلمان ملت  عوامل داسې څه ول چې او دې پاڅون اسباب چې د دا

ټولو اقشارو  يې ګډونوال هم د ټولنې د پوري يې اړه درلوده نو ځكه خو
  .خلك ول

ټولنې ټولو طبقاتو  دې ترڅنګ چې پاڅون په ټول هېواد كې عام وو د د
 محصلينو، د ونوپوهنتون سوادو، د لكه كليوالو، ښاريانو، باسوادو، بې

وزارتونو كې باغيرته مسلمانو مسنوبينو او  اردو او شاګردانو، پهمكاتبو 
حتى ډېرو هغو خلكو چې يو وخت يې د طالبانو مخالفت كاوه او دا ځكه 

اسالم نه  چې هغوئ به كيداى شي په سياسي لحاظ طالبان نه منل، خو د
بلکې  .ه يې په حق كې دغه خبره وارده دهاو ن يويلوو منل يې هېڅكله نه 

رواغجنو او  چې يو وخت هغو دول همدې مسلمان ولس يوه برخه  وئ دهغ
ستلي ول كوم چې اوس په خپله د امريكا په غالمۍ ېراېمفسدو مشرانو ت

 دښمن په صف كې والړ دي.  كې اخته او د
دې قرآنې پاڅون مظاهره كوونكي هغه ډول كرايې نعرې سورې وهونكي  د

يو  د (وكيل)و يا هم كوم ناكام شوي ا (والي)كوم نشنلست دې نه ول چې يا 
، لستلي وېرو كې راوټلپاره كوم سرك ته په كرايه شويو مونو څو ساعتو

كوم ساختماني  دلو به بيا داسې غائب شول لكه دېوخت په پوره ك چې د
 روي. ېمزدوران چې له خپل ټاكلي وخت يوه لحظه هم چاته زياته نه تت شرك
قربانۍ په عزم راوتلي مسلمانان ول چې په  دې پاڅون ګډون كوونكي د د

 سونو، دېپوځي ب ريرغلګرو پ دخو له ايمان څخه په ډکو زړونو  تشو السونو
قرار ګاوو  رغالمانو پ هغوئ د استخباراتي مراكزو او د پر هغوئ

شهيدان او . دوئ خپل ايمان زور وروښود ښمنانو ته يې د د،او وروختل
چې دا هر څه په ژوندي ، شا نه شول ې پرزخميان شول، خو په هېڅ ځاي ك

ټ كړي دي.نو په همدې اساس دا خبره كره او ثابته ده بډيا ثېډول برقي م
چا لخوا لمسول شوي  دې پاڅون ګډون كوونكي په هېڅ ډول نه د چې د

 ګټو او د بل چا ځكه چې د، او نه يې له بل ځايه پيغام تر السه كاوه ،ول
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دلو او په تش الس ېدلو، بندي كې، زخميكوژل کېدلو شعارونو لپاره خلك
دښمن پرمراكزو ورخلتو ته نه حاضرېږي، بلکې دا هغه ډول قربانۍ دي  د

  .تر سره كېږي د قربانۍ ورکولو په روحيه دين لپاره ې دزچې يوا
 : 

السته راوړنې  ېدفاع دغه افغاني پاڅون الندې در څخه دکريم له قرآن 
 لرلې چې په الندي ډول دي : 

 معنوي السته راوړنې  – ۱
 سياسي السته راوړنې  - ۱
 پوځي السته راوړنې  - ۳

نړۍ تر ټولو  ښوده چې افغانان درودنيا ته يوځل بيا و ېپاڅون ټولــ دې ۱
خلك  والړ ټينګخپلو ديني ارزښتونو او مقدساتو  مسلمانو ولسونو پر

او د دفاع کوي او په هر ډول حاالتو او شرايطو كې له هغو څخه دفاع  ،دي
ولس  ځل بيا زموږ د دغه پاڅون يو .قربانۍ ته حاضر دي هر ډول په الر كې

 ګواهي وركړه. پوخوالي دين دوستۍ او معنوي  د
نسل ولس لويانو او ځوانانو خپل راتلونكې نوي  پدې پراخ پاڅون كې دــ ۱

او دا  ،قربانۍ تلقين وركړ دله هغه څخه د دفاع په الره کې  ته د ايمان او
 هپه سياسي لحاظ كله يو له بلکېدای شي چې وښوده چې افغانان  يې ور

دفاع په الره كې ټول يو  ي، خو له دين او معنوياتو څخه دلرسره اختالف و
 موټى او متحد دي. 

دې پر ځاي  ان ور معرفي كړل چې ددې پاڅون ټول ولس ته هغه منافقــ ۳
قرآن په دفاع كې له خپل راپورته شوي ملت سره خپل غږ ملګرى  چې د

كركې او نفرت نعره پورته كړي، هغوئ په  په خالف د يرغلګرو كړي او د
كفارو دغه  پرديو په لمسون وبللې، د ډېرې بې شرمۍ دغه مظاهرې د

ې ديو څو جاهلو زاسترجنايت او قصدې اقدام يې غير قصدي او يو
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سړلو  غضب د ولس د نه يې دتامريكايانو په غوښ او د ،عسكرو كاروباله
دكابل په  هڅې وكړې، چې پدې كار كې تر ټولو لوى رول ) سياف ( او

 ولوباوه.  مشرانواداره كې نورو بې ضميره 
 دغو مظاهرو مشروعيت په يقيني ډول تر هغو خونړيو بې هدفه جګړو د 

 ،كابل ښار ورباندې وران كړ ملګرو يې د او( سياف)چې يو وخت  ووډېر 
له خپلو خو نن دا دى بيا  و زرو انسانان يې وركې ووژل.شپېتتر  تقريبًااو 

ده والړ دى چې  په صف کې ډيموكراسۍ ځاى د سره يومخالفينو هماغو 
 پرون سر او مال روا باله. يې 
 اوکريم امريكايانو او غربيانو ته ور معلومه شوه چې افغانانو ته قرآن ــ ۴
 دوئ معنوي ارزښتونه تر هرڅه محترم دي.  د
هغوئ له پوځونو،  كې له امريكايانو، دپه زړونو ټول ولس  دپاڅون ې دــ ۵

 ره له منځه يوړه.ېهغوئ له ګوډاګيو څخه و استخباراتو، جاسوسانواو د
خپلو دينې  هر ځاى او هر وخت كې دپه وه شول چې اوس ټول خلك پدې پ

او هېڅ ضرور نده چې  ،شي یدفاع لپاره په خپله اقدام كول ارزښتونو د
 .ييوسغالمې ادارې ته جوړې  امريكايانو په الس خپل شكايت دې د
 په خپل الس كې ونيسي.  واګي او ابتکاراقدام  بلکې نور بايد ولس د

ثير أغربيانو تر ت ښاري خلكو او دو، افغانان عامو پاڅون ديوه  ــ همدې۶
دعوت او  لونوو خلكو ايمانونه دومره تازه كړل چې ښايې كيغلرود الندې 
امريكايانو او  دې پاڅون د همدارنګه او. به دومره نه وو تازه كړي وموعظ

ايمان  افغانانو په زړونو كې د فرهنګي ترجمان )مخدوم رهين( د هغوئ د د
لسګونو  ر لس كاله يې دېكړې چې ت ټولې هڅې په اوبو الهووژنې هغه 
كلتوري  اوي مصرف د لسګونو تلويزوني، راډيويپه ډالرو  ملياردو

پر ځاى يې خلك په  کريم او د قرآن ،سره كړې وې مټ تر په فعاليتونو
راډيوګانو په پوچو او سپكو  F.Mهندي سريالونو، امريكايې فلمونو، د 

 او موسيقۍ مشغول كړي ول. ډيالوګونو، سندرو 
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ته ورزده  ته وهڅول چې هغه قرآن خپلو اوالدونوېپاڅون ډېر خلك دــ دې ۷
قرآن  ځل بيا د نوي نسل يو ډول د ېاو پد ،كړي چې دوئ دفاع ترې كوي

 مجاهد په لوري مخه شوه.  او مسجد، مال، کريم

امريكا هغه خوب په اوبو الهو  تل لپاره دافغانانو دې قوي دريځ د  دــ ۱
 ېپرد )استراتيژيك تړون( تر او د ،حضور لري یمهال كړ چې دلته به اوږد

 ګرځوي.  الندې به افغانستان د تل لپاره خپله يوه قانوني مستعمره
چې عام پدې وپوهول په جدي ډول  يانغربنور  او يانپاڅون امريكا 

پردې سر خالص  غربيانو هم او د زغمي. افغانان هېڅكله دلته غربيان نه
حضور ممكن دى، نه په اردو كې له افغاني  مهال شو چې نه يې دلته اوږد

هغه بڼه خپلولى  او نه يې تړونونه ،عسكرو سره يو ځاى ګوزاره كولى شې
ني نورو آسيايي ياو ځ جرمني(، ځيني عربي هېوادونوپه )جاپان(،) شي چې

او دا ځكه چې هلته فيصلې  خپله كړې ده. او اروپايې هېوادونو كې يې
( ته په پام سره كېږي او )دين اقتصادي او كلتوري ارزښتونو ،سياسي

( د ټولو سياسي، خو په افغانستان كې )دين .وركې هېڅ نقش نه لري
نورو فيصلو لپاره محك او معيار  اقتصادي، اجتماعي، بين المللي او

وي والړ هغه په  دين پر بنسټ نه صله او تصميم چې ديهغه ف هره، او دى
، سيكولريزم نخرې د (امان اهلل خان)ډول تر انجامه نه رسېږي، چې د  هېڅ

 )ثور كمونستانو د پروګرامونه، د ېاو غرب پالن ۍډيموكراس دد ظاهرشاه 
 د ،تنظيمي ښكرورو ملوك الطوائفۍ د (،!!!؟ انقالب نه پرشاتلونكى

 ديموكراسۍ مرګ يې ښه روښانه مثالونه دي. دلته د اشغال او امريكايانو
 

 دا هر څه ځكه په افغانستان كې زرغون نه شول چې نه يې تخم د
 افغانستان له آب او هوا سره توافق درلود.  د او نه يې ،افغانستان وو

يرغلګرو قواوو لوى مشر جنرال ) جان الن( له افغانانو  دې پاڅون دــ ۱
 څخه معذرت غوښتلو ته اړ كړ. 
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دفاع  پوځي او سياسي طاقت د زورور ترټولو دنيا دد دې پاڅون ــ ۳
 بښنې غوښتلو ته اړ كړ.  پينټاګان( له افغانانو څخه دوزارت )

)سپرپاور( مشر ) اوباما( له مظلومو  دې پاڅون )سپينه ماڼۍ( او دــ ۴
 مؤمنو افغانانو څخه د بښنې غوښتني ته اړ كړ. 

 . هبښنې غوښتلو ته اړ كړ مسلمانانو څخه د دې پاڅون امريكا له ټولوــ ۵
دفاع او داخله وزيرانو امريكا ته سفر لغو  ادارې د دې پاڅون دكابل دــ ۶

 كړ. 
امريكا او ټول غرب په پاليسۍ او  افغانستان په اړه د دې پاڅون دــ ۷

هر سياسي او نظامي  ستراتيژۍ كې داسې ژور بدلون راوست چې نور د
ثيرات په حساب أدې پاڅون او راتلونكو پاڅونو ت كې دتصميم په نيولو 

متهورانه  ( د اقدام په څېر) بوشدكې نيسي او هېڅكله به پدې سيمه كې 
 اقدام ته زړه ښه نه كړي. 

دې پاڅون په نتيجه كې امريكا خپل ملكي او سياسي مشاورين له  دــ ۸
 ستل. ېوو ټولو افغاني ادارو

خپل ټول سياسي او ملكي مشاورين  ېفرانسدې پاڅون په نتيجه كې  دــ ۹
 وويستل.  له افغاني ادارو

 ستلو ته اړ كړ. ېخپلو مشاورينو و دې پاڅون جرمني هم دــ ۱۰
مشاورين له  هېواد هم اړ شو چې له ډاره خپل مامورين او يېد برطانــ ۱۱

 . يافغاني ادارو وباس
ته اړه كړه چې له كندز څخه  ېملل متحد اداره هم د دې پاڅون دــ ۱۱

 كابل ته وتښتي. 
 څخه د کريم سياسي السته راوړنې دي چې له قرآن ېدا او نوري هغه ستر

دفاع پاڅون كوونكو او مظاهرينو په يوې هفتې كې السته راوړې، پداسې 
مسلح جدوجهد په ترڅ كې دومره نه  رو لسو كلونو كې دېحال كې چې په ت

د يرغلګرو په خالف د ولس پراخ دې چې  عنىدا پدې م وې حاصلې شوې.
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ونه هغوئ تر فشار الندې راولي او د خپلو سياستونو او تصاميمو پاڅون
  بدلولو ته يې اړباسي.

څنګ لويې معنوي او سياسي السته راوړنو تر دفاع پاڅون د له قرآن څخه د
 چې په الندي ډول يې يادوو.  درلودېپوځي السته راونې هم 

يرغلګرو پوځي مراكز  عسكرو د ځينې افغانيمظاهرينو او په اردو كې ــ ۱
كې بهرني  او نورو والياتو په ننګرهار، كندز، فارياب .ونيول ېتر بريد الند

تر  امريكايانو او افغانانو دا ورته ثابته شوه چې د او ل،پوځيان ووژل شو
. ملګرتيا په قطعي ډول ناممكنه دهکې راتلونكي په منځ پوځي تعاون او 

ناپوهۍ،  د دوئ تر څنګ والړ دي هغوئ څو تنه افغاني عسكر دکه نن 
 و وږي دي، نه دا چې كفرپيسيو څو  دوئ د غريبۍ او بې كارۍ له امله د

هم په شعوري ډول له امريكايي او دې  او يامنلی وي له شوقه  ېيدې 
 كوي.اروپايي كفارو څخه مالتړ 

رغلګرو بريدونه كوي، تر دې وروسته به هره ورځ افغاني عسكر پر ي
ځكه چې  .او له مجاهدينو سره به يوځاي كېږي ،يړوې اسلحي به تر

هغوئ ته ورمعلوه ده چې امريكايان او اروپايان نور افغاني قواوي نه 
سبا  خپل ملت د ښه به دا وي چې د نو. شي یاو نه يې تمويلول ،تمويلوي

 خالصون لپاره همدا نن په عزتمن ډول د د څخه ورځې له محاسبې
امريكايانو د وژلو له  امريكايانو له ملګرتيا پداسې ډول ووځي چې هم د

او هم سبا په هسكه غاړه په خپل كور او كلي كې  ،امله اتالن شي
 شي.  یدلېواوس
اخله ( په دكوونكي ) قاري عبدالصبور سالنګي دې پاڅون يوه ګډون دــ ۱

امريكا او ټول غرب ته په وژلو  د امريکايي پوځي مشاورينو وزارت كې
اوباما ټوله پوځي استراتيژي يې ورګډه وډه  داسې پوځي ګوزار ورګړ چې د

په نتيجه كې  دغه خطرناك ګوزار كړه. امريكا او ناټو مجبوره شوه چې د
مشاورين  )ناټو( ټول پوځي له ټولو افغاني ادارو او وزراتونو خپل او د
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امريكايانو او افغاني ادارو ترمنځ عملي  ډول نور د ېوباسي، چې پد
امريكا لپاره خطرناك عواقب به يې ال وروسته  د او ،همغږي ناممكنه شوه
 نور هم را څرګندېږي. 

خپل له ري ېپاڅون له و له تخاره د ېد پاڅون په جريان كې جرمني قواوــ ۳
د رته تخار ته هېڅ ې، چې بېدېته وتښت واليتكندزڅخه د مركز  یلو
 . ستنې نه شوېور
الړ چې امريكايان او نور ونور په عملي لحاظ دا امكان له منځه ــ ۴

كې  له افغاني عسكرو سره يوځاى په عسكري روزنځايونو ېغربيان د
جګړي  ولس په خالف د خپل دين او او هغوئ دې د ،اوسېږي وبېغمه 

 لپاره وروزي. 
 ېه چې له پاڅون سمدستي وروسته برتانيوله لويه السته راوړنه دا ب هيوــ ۵
منځي آسيا له هېوادونو سره  ستلو لپاره دېو خپلو پوځي وسائلو د د

ډالرو په قيمت خپل جنګي و څلور مليارد تړونونه السليك كړل ترڅو د
افغانانو په الس يا  وسائل مخكې تر هغې له افغانستان څخه وباسې چې د

 هم غنميت شي.  يااو  شي ولوسوځ
ه چې و نو څخه يوه ستره السته راوړنه داددې پاڅون له پوځي السته راوړــ ۶
ټولو سيمو او ښارونو خلك خپله غېږه هغو مجاهدينو ته د هېواد  به د نور

حاكميت  هغه د څخه د دفاع او دکريم ال نوره هم خالصوي چې له قرآن 
مجاهدينو او ولسي خلكو سياسي او  ځكه چې نور داو دا  .لپاره جنګېږي

هېڅ داخلي او  او نور ولسي خلك د ،فكري شعارونه په خپله سره يوشول
دښمن  هغه چاته به د بلکې هر .وځيو رېبهرني جهت په منفي تبليغاتو نه ت

 هغوئ د او يا د ،امريكايانو په صف كې وي په سترګه ګوري چې د
 هه پراخه كړډېرد ساحه نوره هم جها د پاڅون ېد مصالحو لپاره كار كوي.

 . وهډېره زياته ش اندازهتعاون  د خلكو او مجاهدينو او د
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  : 
خپلو معنوي، سياسي او پوځي السته  دفاع پاڅون د له قرآن كريم څخه د
چې په الندي ډول يې  لنور پراخ او ژور داللتونه هم لر راوړنو ترڅنګ خپل
 خالصه كولى شو: 

لكونو خلكو  افغانستان د سرتاسري پاڅون كې د ېپد لومړى داللت :
څه باندې يوه  ېرېت كولى شول د چې غرب ونه وکړګډون پدې داللت 

يوه غرب پلوي او غالم  ملياردو ډالرو په مصرفولو د سلګونو كې ديزه لس
مؤسسو  فرهنګېاو  تعليمي، فكري زرګونو حكومت په رامنځته كولو او د

مصروف ساتلو او  ځوان نسل د په لوبو او فيشن داو  ،رامنځته كولوپه 
 ايمان ډيوه مړه كړي، د كې د افغانانو په زړونو نورو وسيلو په كار اچولو د

 قربانۍ له ډګره يې لرې وساتي.  او د ،واخلي ېحريت احساس تر
 پانګوونېامريكا او غرب فكري او فرهنګي  دې پاڅون ثابته كړه چې د

 افغانانو هغه نسل چې د بيا هم د فائده نده كړې. ننورته مطلوبه  دلته
سيكولرو چارواكو او  وغرب پلو داو  اشغال په كلونو كې رالوى شوى

دلو ادبياتو په ېسندرو او لو هغوئ د او د څارنې الندېمفكرينو تر 
لمن کريم ايمان او قرآن  كې ځوانۍ ته رسيدلى خو بيا يې هم د چاپېريال
كې ورك  غرب په شرابو او سندرو چې دپر ځای دې  د، او ايښي ېنده پر
كې  ولسوالېواو نو دي په هسكه غړۍ او په واز كومي په ټولو ښارو دا شي
 :چې پورته کړې ېنعر
 مرګ پر امريكا. 

 ژوندي دې وي اسالم. 
 موږ په خپل هېواد كې يرغلګر نه غواړو. 

 زموږ هر څه دې تر قرآن ځار شي. 
چې په ټول وشو بګرام له ولسوالۍ  دې پاڅون پيل د دت :دوهم دالل

او سياسي مركز وركي وجود  امريكا تر ټولو قوي پوځي افغانستان كې د
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، پنجشير او اكابل شمال، بګرام، كاپيس يرغلګرو په پيل كې د .لري 
سياسي  ې ځيني اوسېدونکي يې له طالبانو سره دچپروان هغه سيمې بللې 

 .په جګړه كې ولاختالف له امله 
 يادو سيمو كې يې د پهختالف ته نور هم پكى وواهه او امريكايانو دغه ا

 غهاوسيدونكو خپلې شيدې پدې نيت ورپريښودې چې د رسيمو پ ېد
بايد هڅه  او .تمركز سيمي شي دايمي شتون د سيمې د امريكايانو د

بيا  هماغه وو چې هم يې هلته د وكړي چې خلك يې خوشحاله وساتل شي.
او هم يې خپل فرهنګي او استخباراتي  ،ودانولو كارونو ته زور وركړ

 فعاليتونه وركې ډېر كړل. 
ملګري  يرغلګرو ښار خلك د كابل د پاڅون په ډاګه كړه چې نه د دېخو  

هغه  ام، پنجشير، كاپيسا او پروان خلكشمال، بګر او نه هم دكابل د ،دي
. انو ملګري معرفي كړي ولامريكاي شورى ډلګۍ د نظار د خلك چې د

 جنايت او د امريكا د دکې خلكو مخ ټولو نورو تر په دې پاڅون کېهغوئ 
 اشغال په خالف خپل غږ پورته كړ.  هغې د

دې سيمو خلك پرون هم  وضعيت ښه په ښكاره پدې داللت كوي چې د غهد
او اسالم  کريم او سبا به هم له قرآن ،مجاهدين ول، نن هم مجاهدين دي

 شمال د دا هم ور معلومه شوه چې ددې خلکو ته  ځان قربانوي. څخه
اسالم او  دوئ مشران دي او نه هم د خرڅ شوي مشران اصاًل نه د تالفئا

ده  دې مشرانو تر ټولو لويه هڅه دا بلکې د افغانستان څه غم ورسره دى.
 او بيا یې غالمۍ په بدل كې سرمايه ټوله كړي چې څنګه امريكا ته د

 ته انتقال كړي.  نورو اروپايى هېوادونو اماراتو، تركيې، روسيې او
تر ټولو لويې مظاهرې په لويو ښارونو لكه كابل، د دې پاڅون  دريم داليت:

 غهد نورو ښارونوكې وشوې. هرات، ننګرهار، كندز، خوست، لغمان او
يرغلګرو تر مستقيم اشغال او څارنې  دې ترڅنګ چې ددټول ښارونه د

الندې دي، په هغو كې يې افغاني بې ضميره نشنلستان، غرب پلوي 
كرايې ژورنالستان هم په  او مفكرين، بې بندوباره شاعران، سيكولراديبان
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كزو كې ځاى پر ځاى كړي دي ترڅو ولس دولتي ادارو او نورو فكري مرا
ولس ځوانان له جهاد  او د ،اشغال مشروعيت ورتلقين كړي امريكا د ته د
په محفلونو، ګډاګانو، تياترونو، اجتماعي د ساعت تېرۍ څخه ې بارزاو م

راډيوګانو په مبتذلو پروګرامونو مشغول  F.Mټولنو، كركټ او د او مدني 
نه ومصؤ هفعاليت يو اشغالګرو لپاره د او پدې ډول ښارونه د ،وساتي

ځوانانو په  ښارونو د ي. خو وروستي پاڅون وښودله چې دوسيمه وګرځ
غرونو په  ايمان جذبه هماغسي څپانده ده لكه څنګه چې د كې هم دزړونو 

هغو ځوانانو  او پر دې يې هم روښانه داللت وكړ چې د ځوانانو كې ده.
هماغه پوهنتونو كې دي كټ مټ  سو اوېښارونو په ل شعارونه چې د

زمزمو  تكبيرونو له كې دد جهاد په ډګرونو يې  دينشعارونه دي چې مجاه
او دا خبره دروا  وخلته  دراكټونو له كړنګهار سره يوځاى پورته كوي. او

زده كړې له  هغه ځوانان جنګېږي چې ديوازې غربيانو په خالف  چې د
 دي.  شويبهيره ليرې پاتې 

غه اندازه زورور او اهېواد په شمال كې هم په هم پاڅون د :پنځم داللت
دا  .جنوب او غرب كې ووهېواد په مركز، شرق،  څپاند وو څومره چې د

ر مليشه او ې)دوستم( په څ ماضي كې د ېپه نږد چې وو پداسې حال كې
خلك او درانه ازبك ميشتو سيمو  شمال د دانو كمونستو جنګ ساالر

بدوخلكو، سړيخورو،  افغانستان په تاريخ كې تر ټولو د اسالم او ځوانان د
( په حيث وړاندې كړي اومعرفي كړي فرهنګه )ګلم جم مليشوې ب او ورتاالګ
 ول. 
قرآن  دا چې هغوئ مليشه او )ګلم جم( ندي، بلکې دزې نه يوا اوسخو 

وئ په دهم ساتنې او حاكميت لپاره تر ټولو لويې مظاهرې هم د كريم د
چې  ړېئى په لوړ غږ نعرې پورته ك واو خلك، سيمو كې ترسره شوې

 (. ازيمميس ن را قبرستان امريكاييها)افغانستا
خلكو قوي پيوند دهغو خلكو غورې  شمال د سره د کريم له اسالم او قرآن

يا هم  درالي سيستم اوف د ښتل يېچې غوړې ې کاو هڅې هم پوچې ثابت
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ې تر شعار الندې په شمال كې يو داسې سيكولر )پر دين نه یښكاره تجز
ډلې ې افغاني بې الرې غرب تر حمايې الند والړ( حكومت جوړ كړي چې د

 دونكو ليبراالنو ژوندېتښت د څخهاو له دين  پالي نشنلستان ټپلې، پردي
 وركې خوندي وي.

چې د شمال خلك هم ښه پاخه  اوهال كې د پاڅون قوت پردې داللت كپه شم
 او هم دا چې د. يرغلګرو پر شتون خوښ ندي مسلمانان دي او هېڅكله د
بې هسې  خبرېجوړولو  سيكولر حكومت د تجزبي او په شمال كې د

 . او ولس يې تر شا ندی والړ حقيقته دعوی ده
 : 

لو جهتونو ېالبېفغانستان په داخل او خارج كې د بد پاڅون په اړه دا
 : ولهم يې په الندې ډول خالصه ل دريځونه رامخته شول چې څو مېالبېب

د  ولسپكاوي او سوځولو اصلي مجرمين  قرآن كريم د امريكايان چې د 
جنايت په عكس العمل كې له راپورته شوو مظاهرو او پاڅون دومره  دوئ د
 پوځ مشر )جان الن( د هغوئ د ره كې شول چې په افغانستان كې دېپه و

د امريکا جمهور رئيس دفاع وزارت، سپينې ماڼۍاو په خپله  امريكا د
څو ټكو  ي دزاو له افغانانو يې يوا ،دغه جنايت غير قصدي وباله (اوباما)

او د غړو كانګرس  خو وروسته چې په امريكا كې د په ويلو بښنه وغوښته.
هش ۱۳۹۰همدې نورو صليبي حلقو تر فشار او مالمتۍ الندې راغى نو 

 سړولو او غوسې د هغوئ د نهمه يې وويل چې:)ما له افغانانو د پهحوت  د
يعنې  ژغورلو په خاطر بښنه غوښتې ده(. ژوند د يكايې عسكرو دامر د

هغه لدې امله بښنه نه وه غوښتې چې پوځيانو يې كوم بد كار تر سره كړى 
 دى. 
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راتلونكي رياست لپاره كانديد)ريك سنټورم( وويل چې اوباما  امريكا د د
كا بښنه نه نه واى غوښتې، بلكي افغانانو بايد له امريښبايد له افغانانو ب

 غوښتې واي چې امريكايې پوځيان او افسران يې وژلي دي. 
بښنې  دكار  كانګرس ځينې غړو وويل چې دا امريكا د دې تر څنګ د د

ده، ځكه چې بښنه په هغه وخت كې غوښتل كېږي چې ېپه غوښتلو نه ارز
 چا كوم بد كار تر سره كړي وي. 

محلي چارواكو په شروع كې هڅه كړې وه چې موضوع ادارې  كرزي د د
 دلې چې دېهغو كاريګرو خبرې هم نه وې اور پټه كړي، ځكه خو يې د

فات دانيو څخه ورته اامريكايانو له كث سوځيدلې نسخې يې د کريمقرآن
 وروړې وې. 

يو څو تنو جاهالنو كار وباله  امريكايانو جنايت غير قصدي او د كرزي د
حكومت عكس العمل يې د پاڅون كوونكو په وړاندې دا وو  او بس، خو د
يې ووژل، تر دوو سوو زيات يې مظاهره کوونکي تو زيات ېچې تر شپ

چې تر او نامعلوم شميرخلك يې زندانونو ته ورواچول،  ،زخميان كړل
 .ېرې کړېتعذيب الندې شپې ورځې ت
پوځ لوى  اداري د كرزى د دپه همدې ورځو کې تر ټولو بد ال دا وو چې 

په خوږياڼيو كې له )جان الن( ننګرهار  ددرستيز جنرال )شيرمحمد كريمي( 
امريكايې پوځيانو اډې ته ورغى او هغوئ ته وويل چې ستاسي  سره د

 ځايه نه ځي.  قربانې به بې

 ژورنالستانو اتحاديو، د ټولنو، دپه نامه بشري حقوقو  ټولو هغو ادارو، د
حقوقو ټولنو، د لوبو او ځوانانو په نومونو ټولنو، ادبي او فرهنګي  ښځو د

غرب هغو كرايې  ټولنو، محلي نادولتي رسنيو او راډيوګانو او د
په نامه په رسنيو  كارپوهانو د ټولنيزو چارو د سياسي اوچې ډنډورچيانو 
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خپل  ښې داسې توجيه كوي چې دېه ګټه تبيلغات كوي او پكې د دښمن پ
 جهتونو د امريکا پلوودغو ټولو  ولس خلك مالمت او غربيان تبرئه كړي
په  ونلمس د پرديو هغه يې د، او دې پاڅون په اړه منفي موقف وښود

 هغوئ دد ماتولو او  حوصلو د پاڅون كوونكو د او د ،وبالهنتيجه کې 
 او په دغه ډول دريځ يې ثابته كړه چې د. وكړه سړولو هڅه يې غضب د

همهغوئ له  يرغلګرو له لوري رامنځته شوي، د دوئ ټول تشكيالت د
دافغانستان له  نه . د دوئهمهغوئ لپاره كار كويد لوري تمويلېږي او 
 خپل ملت ترڅنګ درېږي. او نه هم په سخته ورځ د ،آزادۍ سره كار شته

 دښمن اجنډا ته كار كوي چې تر څو يې د تر هغه دلته ددغه ټولنې به 
 ېسره لرله او كله يې چې دغه سيوري  .دښمن طيارې پر سر سيوري كوي
او يا به غرب او ګاونډيو هېوادونو ته  ،كېږي دوئ به هم يا بڼه بدلوي

 تښتي. 

وخت جهادي تنظيمونه  منحرفو تنظيمونو چې يوهغو  دې پاڅون په اړه د د
هغو اشخاصو دريځونه چې په ټولنه كې چې په درواغو  او هم د ،دلېبلل ك

په  حجة اهلل او ځان د پير، حضرت، قاضي، جهادي رهبر، حجة االسالم
كو او هم پاللو په نامه هم له خل يت دننومونو ځانونه مطرح كړي او د روحا

دوئ  لنګ( اخلي دريځ هم منفي وو.قل )له راغلو يرغلګرو خپ
پدې هڅو كې ول چې ال يې خو و ځينې اټولوخاموشي اخيتار كړي وه، 
دوئ  يرغلګرو په شتون كې د ترڅو د څنګه دغه پاڅون سوړ كړي

پاڅون  او تنظيمونه د ي تلويزونونهمنظيدربارونه، شخصي پوهنتونونه، ت
 له څپو خوندي پاتې شي. 

 افغانستان د يدكړ او هغه يې دأيتيې چې پاڅون  دا زېطالبانو نه يوا
غيرت او ارادې مظهر وګانه، بلکې له پاڅون سره همزمان  مؤمن ولس د
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پر ولس يې غږ  او ،دښمن په خالف زياتې كړې يې خپلې حملې نورې هم د
ته اړ  تر هغه دوام وركړي چې دښمن لدې خاوې وتلو وكړ چې دې پاڅون ته

 شي. 
 : 

تالف ئغربي ا دګاونډيو هېوادونو نظامونو چې په خپله په يو نه يو ډول د
غړي او يا مالتړي دي كوښښ وكړ چې مظاهري او پاڅون په افغانستان 

ټولو مسلمانانو كتاب دى او ټول  دکريم وګڼي، نه دا چې قرآن ې تړل ېپور
كفارو په  ددې يوه امت په حيث  راپورته شي او ددې يې بايد په ننګ 

 . يوړاندې مشترك دريځ ونيس

ړنې او ژور تاثيرات وليدل نو خپل پاڅون لويې السته راو چې افغانانو د دا
 ،بل شكل همداسې متداوم پاتې شي په يوه او چې دغه پاڅون پکار ده
تداوم لپاره يې ټول هغه اسباب او علتونه پر ځاى پاتې دي چې  دځکه چې 

نور دالئل يې مشروعيت لپاره  تداوم د بلکې د .ولموجود په پيل كې يې 
 : هم رامنځته شوي دي لكه

 وژل شويو مظاهر چيانو محاسبه.  له حكومت سره دد اشغال  ــ۱
 . ساتلمان ا په څخهدښمن له هغوئ زخميانو درملنه، پوښتنه او  دــ ۱
 نيول شويو ځوانانو راخوشي كول.  دــ ۳
مظاهره چيان  هتعقيب چې په خالي الس هغو پوځي او امنيتې افسرانو دــ ۴

 داسې نور. او  يې وژلي دي
هم مظاهري د ښارونو ترڅنګ ليرې پرتو ولسواليو ته دغه ډول  که چېرې

سره د كار مفسدينو، مجرمينو، له يرغلګرو  ولس خلك د خورې شي، او د
داسې راپورته شي لكه په هم  كوونكو په خالف په كليو او ولسواليو كې

چې ځينو يې  سوريه او مصر كې چې راپورته شول ليبيا، تونس، يمن،
لړزيدو په حال  مفسد او تپل شوي نظامونه رنګ كړل او ځينې نور يې د
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د مفس .وضعيت بدل شيهم  كې افغانستان ډېر ژر به په ټولنو كې دي 
 ،يرغلګو مراكزو ته وتښتي يرغلګرو ملګري به ښارونو او د د چارواكي او

ملګرو له شر څخه  هغوئ د يرغلګرو او د او خلك به په يومخيز ډول د
 خالص شي. 

 بنديان بايد د او ښې صحنې، شهيدان، زخميانېدې پاڅون ټولې پ دــ ۱
فرهنګې ټولنو لخوا توثيق مسلمانو باضميره ځوانانو او  اصيلو او هېواد د

 او راتلونكي ته وساتل شي. 
انټرنټي  عكسونو البوم بايد هغوئ د د شهيدانو بيوګرافي او دــ ۱

 وكړي. داني شهيدانو قدر خپلو ولس د ترڅو سايټونو ته راوويستل شي
پوهنتونونو مكاتبو او  داو علماء، مجاهدين، مخور مشران  هېواد دــ ۳

خلكو شخصي شتمنيو  دپه مظاهرو کې بايد ځوانان پوه كړي چې  استادان
زموږ خپل  زېاو لدې كاره يوا ،ته په هېڅ صورت ضرر رسول روا نه دي

 ولس ته تاوان رسېږي. 
يرغلګرو په صفونو كې دننه شوي مسلمان ځوانان بايد دا خبره نوره  دــ ۴

يوه ولس په اندازه دښمن ته تاوان  د يو فرد دوئ هر هم ښه درك كړي چې د
پر دښمن خپل  نو بايد چې فرصت له السه ورنكړي او .رسولي شي

دا وې د افغانانو د قرآني پاڅون په اړه كړي. رونه نور هم كارى او توندګوزا
چې په هيله ده  ،ه خپل مسلمان ولس سره مې شرکې کړېڅو خبرې چې ل

تر يوه حده د دې ولس په تاريخ  ردې کار مې د دغه سپېڅلي پاڅون يادګا
 کې خوندي کړی وي.
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خلكو بې  دل، دې، دكورونو او كليو ورانېرو لسوكلونو جګړې، وژنېد ت

دل، زندانونه، د شتمنيو له منځه تلل، د لسګونه زره انسانانو ېكوره ك
دل چې ېسلګونو مليارده ډالرو ضائع ك پداسې حال كې ددل او ېوژل ک

هغه كانفرانس نتائج دي چې په  هېڅوك ورڅخه خوښ ندي، دا هر څه د
کې په افغانستان كې د يوه  بن()م كال كې امريكا د جرمني په  ۱۰۰۱
څو د هغه له الرې د كومت د جوړولو په نيت جوړ كړ ترح تحميلي

 قانونيت بڼه وركړي.  افغانستان اشغال ته د
د لومړي كانفرانس چارج ختم شو او ( بن) خو كله چې لس كاله وروسته د

دې جګړې اوږدولو ته برق نشو وركولى نو امريكا او ورسره  یې د نور
كې پدې ( بن)م( تاريخ په هماغه  ۱۰۱۱/  ۱۱/  ۴)ملګرو يې يو ځل بيا په 

رو لسو ېخپلو ت الرې دهغه له  د هم اراده يو بل كانفرانس جوړ كړ چې
او هم دغه جګړه په  ،معرفي كړي په بڼه کې برياليتوبونو د كلونو ناكامۍ

نوي شكل او نويو وسايلو تر نوي شعار او پلمې الندې د سيمه ييزو 
جګړې له ميدانه پښې سپكې  لوبغاړو په وسيله روانه وساتي خو خپله د

 كړي.
هڅه وكړه چې د لسو نورو كلونو د دوهم كنفرانس له الرې ( بن)امريكا د 

تمويل ضمانت ترالسه  د دې جګړې لپاره له اروپا او نورو ملګرو څخه يې د
شي، دا  هاو هم د كابل ادارې ته مشروط اطمينان وركړي چې ټينګ ،كړي

رو لسو كلونو السته ېت امريكا د نږدي چې د او پرې ،جګړه پر مخ بوځي
 شي. الهو راوړنې په اوبو
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له ماتې سره مخ  ونه نورامريكا پالن دا دي چې پدې سيمه كې دخو حقيقت 
جهاد او مجاهدينو د بري مخه نور د شګو په بندونو نه نيوله  او د ،دی

 كېږى.

درې مهم او  په ذريعه الندېيرغل د  ريكا غوښتل پر افغانستان باندېام
 :و ته ورسېږيطرناك هدفونخ

ين المللي بد  د سياست، حاكميت، ديپلوماسۍ او طالبانواو دا ځكه چې 
او قوانينو چې غرب وضع  لوټولو هغو اصو تعامل په ډګرونو كې پر

اسالم  وو اړ کړي منلو ته او د نړۍ هېوادونه يې د هغو متعارف كړي،كړي
 او شرعي نظام ته ترجيح وركړه. 

ړۍ يې په مسلسل او هر اړخيز ډول د مسلمانانو پر ېپ غرب چې څو
فكرونو كار كړي وو او د زرګونو ملياردو ډالرو په مصرفولو يې حقيقي 

له د اسالمي نړۍ په هېوادونو کې اسالم د سياست، قيادت او حاكميت 
اسالمي نړۍ كې يې داسې يو نسل روزلى و چې ستلی وو او په ېصحنې ا

د غرب سياست، مفكورې او نظام ته يې پر اسالمي شريعت او اسالمي 
اسالمۍ  ح وركوله او عماًل يې په اسالمي نړۍ كې ديفكر او عقيدې ترج

د اسالمي  طالبانو خو د واى غربي ډوله نظامونه حاكم كړي ونظام پر ځ
سياسي غرب فكري او  انستان كې دنه يوازې په افغ قيام هپ نظام

ته ېاسالمي نړۍ نور ولسونه هم د بلکې د پانګوونه په اوبو الهو شوه
 دلى شي او شريعت اوس هم دېدل چې اسالم اوس هم حاكمېوهڅ

نو بايد  حل صالحيت لرى ستونزو دهرې زمانې د  نافذيدلودی او د بشر د
په طاغوتي نظامو  د ر په خپلو هېوادونو كېېهغوئ هم د افغانانو په څ

 اسالمي نظام حاكم كړي. خالف مبارزه وكړي او هلته هم
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منلو وړ نه وو، ځكه چې كه  خو غرب ته دغه وضعيت په هېڅ صورت د
ماډل په حيث تبارز  ځل د يو كامياب اسالمي امارت يوطالبانو  رې دېچ

بل ب پلوي نظامونه يو په كړی واى نو بيا به په ټوله اسالمي نړۍ كې غر
اسالم غېږې  ډيموكراسۍ د غرب له دل او مسلمان ولسونه به دېپسې پرځ
دل، چې دا به بیا په ټوله اسالمي نړۍ كې دغرب د سياستونو د ېته راګرځ

 ده.ېناكامۍ او دهغه دملګرو نظامونو د زوال سبب ګرځ
له  .انو په وړاندې د دښمنۍ موقف ونيوهماغه وو چې غرب له پيله د طالب

هغوئ د نظام  ل بنديزونه ولګول، دېالبېيې پر طالبانو ب يوې خوا
هغوئ  او له بل لوري يې د .دكمزوري كولو ټول فرصتونه يې استعمال كړل

جګړه يې تمويل  ېاو د هغللـه، اپيې و ،وپيژندله په رسميت مخالفه جبه
 كړه.

خپلې واکمنۍ په وخت کې د  دې جبه ېخو دا چې د طالبانو مخالف
تر ټولو فاسد او بدرنګه تاريخ پرې ايښی وو  سياست او ادارېحکومت ، 

په نتيجه کې  طالبانو په مقابل کې ونه درېد چې نو عام ولس ورسره د
خپل مخالفت ولسي كړي او په ټول افغانستان كې د چې  نشو كوالىو

غرب په خپله الس  هماغه وو چې نو .ت ايجاد كړيقاومپه خالف م طالبانو
 ر افغانستان يې خپل پوځي يرغل وكړ. په کارشو او پ

دې لپاره چې غرب د طالبانو اسالمي تجربه په مكمل ډول له منځه  د
د سيمې هېوادونه او خپل غربي ملګري يې له ځان سره په دې نو يوسي 

 او ، مستبدواو هم يې د اسالمي نړۍ مفسدو ،جګړه كې ورشامل كړل
تجربې  طالبانو د افغانستان كې دويل چې كه په  غرب پلوو حاكمانو ته و
دوئ سره شريك نشي نو ډېر ژر به په خپلو ه په له منځه وړلو كې ل

 ويني. همدې ته ورته تجربې او مثالونه وهم هېوادونو كې 
 



 

  
 

 
 

259  

: 
ارزي ورته دغه هدف امريكا او ټول غرب ته ځكه اهميت لري او په جګړې 

نفتي ( عربې نړۍ)منځني ختيځ  ړۍ كې به دېپ او يا راتلونکې چې په روانه
جهادي او پوځي بدلونو له امله  او يا به په عربي نړۍ کې د منابع وچېږي،

نوره نه  د امريکا برالسيي چې هلته به له داسې يوه وضعيت سره مخ کېږ
كسپين( د بحيرې په )او د ( منځنۍ آسيا)په بيا خو له بل لوري  چلېږي.

 دبه ړيو لپاره ېڅو پ د ښايې حوزه كې دومره نفتي ذخاير كشف شوي چې
 پوره كړي.  خلكو ضرورت نړۍ د

د درلودلو له امله  روحيېامپرياليستي  نظاو او غرب د خپل پانګه وال
دوئ په سيمې نفتي منابع د دغې وي بايد دچې غواړي چې په هر ډول 

ولكه كې ورشي، تر څو يې پر ټولې نړۍ نفتي كنټرول او برالسى ثابت 
او په بين المللي ډول د نفتو ماركيټ داسې وچلوي چې نرخونه او  ،شي

و كمپنيو ته د ې هغو لويزدې ډګر كې يواه او پ ،شرائط يې غربيان وټاكې
ګټې هم او يا يې  ،غربيانو دي فعاليت زمينه برابره كړي چې يا خو د

 غربيانو ته رسېږى.
دلى شو چې يا يې ېغرب خپل دغه هدف ته يوازې هغه وخت رس

يو غرب  هم يې دلته او يا ،افغانستان په مستقيم ډول اشغال كړى واى
د ( کسپین)ځكه چې غرب نه غواړي د  ،پلوى حكومت تأسيس كړى واى

د روسيې له الرې دې منځنۍ آسيا د نفتو او ګازو ليكه  بحيرى او د
ره شي، چې پدې كار ېته ت او يا هم د ايران له الرې د هند سمندر( بالتيك)

دونكي ايران په الس کې ېسره به يې خپله مرۍ د روسانو او اټومي ك
غربي ملګرو يې لومړی افغانستان په  وركړې وي. له همدې امله امريكا او

د او بيا يې دلته خپل اشغال ته د مشروعيت  ،پوځې ډول اشغال كړ
 حكومت جوړ كړ. تپل شویوركولو په مقصد يو 
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: 
 نه لريره ېو شي دومرهاوسني عصر په اسالمي نړۍ كې له هېڅ  غربيان د

اسالمي نړۍ له  د څخه يې چې لري. غربيان لکه له جهاد او جهادي فکر
 د ئهمدو په خوښه او د ئهمدو د ټول ځكه چې هغه رېږى،ېونه پوځونو 

. هغوئ د اسالمي نړۍ له ځوانانو او يمين لپاره جوړ شوى دأمصالحو د ت
پرورۍ، ، ځكه چې هغه يې هم په لوبو، تن يره نه لرېو نوي نسل څخه هم
او پداسې ډول زده كړو مصروف كړي چې  ، بې حسۍعشرتونو، فحاشۍ

او  ،ځاى نشته، يوازې مادي اهداف لريهېڅ دين او معنويت ته وركې 
 دنياوى مناصبوته رسول يې سترهدف دى.

مسلمانانو له شتمنيو، معادنو، نفت او ګازو او اقتصادي  غربيان د
خپلو  دې هر څه يې در ځكه چې پدي، ه ره كې نېفعاليتونو څخه هم په و
كمپنيو او ګوډاګيو حكومتونو له الري ( ګڼ ملتيزو)قوانينو او ملټى نشنل 
داسې شكل مهار كړي چې په هېڅ ه او هر څه يې پ ،كنټرول حاصل كړی

 دلى.ېمصالحو په خالف نشي استعمال صورت د دوئ د
ي جهاد ره لري هغه دېخو غربيان چې په اسالمي نړۍ كې له كوم شي و

او مجاهدينو شتون دى، ځكه چې جهاد او مجاهدين د مسلمانانو د  فکر
 حاكميت لپاره الره هواروي. اسالم د د او ،خپلې عقيدې تمثيل كوي

مجاهدينو له تجمع  غربيان لدې امله هم په افغانستان كې له جهاد او د 
 دټول او ورره كې دې چې لكه څنګه چې جهاد دكمونيزم ټغر ېڅخه په و

اسالمي نړۍ هېوادونه  هغه فلسفه يې ورباطله كړه، همداسې كولى شي د
 .يغرب له تسلطه هم خالص كړ د

دا هم غرب ته ور معلومه وه چې په اوس وخت كې افغانستان يوازينۍ 
اسالمي  او هم د ،ټول ملت له جهاد سره بلد دى ېهغه خاوره ده چې هم ی

 مجاهدينو او مهاجرينو لپاره خوندي ځاى دى.  مقهورو او مظلومو نړۍ د
فيصلي د صادرولو مراجعو ته دا  غرب د فكر تحقيقاتي مراكزو او د د

تر قيادت او حاكميت  طالبانوورمعلومه شوې وه چې كه افغانستان د 
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غرب لخوا د  ده چې افغانان به ده همداسې پاتې شي نو لرې ن الندې
 د الهام يو قوي مثال اويرغمل شوي اسالمي نړۍ د ولسونو لپاره د آزادۍ 

 مصدر وګرځي.
جهاد او  او بيا يې د ،نوم وركړ( تروريزم)نو ځكه يې لومړى جهاد ته د 

 مجاهدينو په خالف په ټوله نړۍ كې نړيواله جګړه اعالن كړه.
ييز اهداف هم  سيمهدريو لويو هدفونو ترڅنګ نور پورتنيو  د امريكا

هغو له جملې څخه د سيمې په هېوادونو كې تر خپلې څارنې  درلودل چی د
جوړول او بيا هغوئ د ( دولت ګوټيو)اقليتونو لپاره د وړو  پالنې الندې د او

 ميشتو اكثريتونو په خالف جنګول هم وو.
خو آيا امريكا د خپلې لس كلنې جګړې او سلګونو مليارده ډالرو په 

نانو په وژلو پوځيانو او د لسګونه زره افغا ومصرفولو او د خپلو زرګون
 ده؟ېخپلو هدفونو ته ورس

 ؟پديده له منځه الړه( سياسي، نظامى)طالبانو  د آيا
 ډيموكراسي په افغانستان كې حاكمه شوه؟ غرب آيا د

ي األصله آيا له غربه راصادر شوي ليبرال او له خپل ملته پردي شوي افغان
 افغانستان پر كليو، ولسواليو او ولسونو مسلط شول؟  د غربيان
رش كلن جنګ ټغر يې ټول كړ؟ او كه يې جګړه د نامعلوم وخت ېآيا د د

 لپاره نوره هم وغزوله؟
لو منابعو ته الره ېحوزې د ت د (كايانو د منځنۍ آسيا او د )كسپينآيا امري
 پيداكړه؟

 ېشو ېرېافغانستان له الرې ت نډو دپه ل ېنل ليك او ګازو لوېآيا هغه د ت
 وينې شريان ګڼي؟ چې غرب يې د خپل راتلونكى ماشيني ژوند لپاره د

آيا امريكا په افغانستان او سيمه كې په پوځي او امنيتي لحاظ دومره 
 فعاليت لپاره زمينه برابره كړي؟پراخ  خپلو كمپنيو د مسلطه شوه چې د

 امريكا تسلط ټينګ شو؟ انرژۍ په نړيوال ماركيټ د آيا د
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او كه يې د يو  آيا په افغانستان كې يې جهاد او مجاهدين له منځه يوړل؟
دلو حاالت برابر كړل چې په هېڅ صورت له ېراټوك بل داسې مجاهد نسل د

جنګ لپاره يې داسې الرې چارې  او د ،غرب سره جوړي ته نه تيارېږي
ژۍ ته يې ماتې غرب پوځي او معلوماتي ټكنالو انتخاب كړي چې د

 وركړه؟
او كه  ه افغانستان پورې محدود پاتې شولآيا جهاد او مجاهدين يوازې پ

غرب  ورڅخه دکې هېڅ ځاى په په ټوله سيمه كې داسې خواره شول چې 
 ؟مصالح خوندي ندي

تونه په اقتصادي لحاظ پياوړي شول او كه يو غرب ولسونه او حكوم آيا د
 روان دي؟ لوري ور رپه بل پسې د افالس پ

امريكا اقتصاد وده وكړه؟ او كه يې د بوديجې كسر تر ټولو لوړې  آيا د
 د؟ېاندازې ته ورس

غښتلى شو؟ او كه د زوال او شړيدلو له تهديد سره ( يورو زون)اروپا  آيا د
 ؟او روسان بيا ورته سترکې برګوي مخ دى

دى. او دى ټولو پوښتنو ځواب منفي  كه له حقايقو سترګې پټې نشي نو د
غرب او امريكا ټول پالنونه دلته په افغانستان او سيمه كې له داسې  د

 ماتې سره مخ دي چې كنفرانسونه يې نشي جبيره كولى. 
دل، ېغرب پدې جګړه كې نه يوازې خپلو هدفونو ته ونه رسټول امريكا او 

بلكې خپل ډېر څه يې داسې له السه وركړل چې هېڅكله به يې بيا اعاده نه 
 ي.ی شاكړ
پدې جګړه كې غرب هم خپل پوځيان له السه وركړل، هم يې خپل اقتصاد  

او هم يې خپل د  ،كړ، هم يې خپل نړيوال هيبت له السه وركړزيانمن 
هغه غولوونکي  ډيموكراسۍ، بشري حقوقو، آزادۍ او نوي نړيوال نظام

 هغو په پورته كولو خپل شعارونه له السه وركړل چې تر ډېرې مودې يي د
 تفوق ساتلي وو.
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: 
غلبې ټولې الرې او وسائل تجربه كړل،  امريكا په خپلې روانې جګړې كې د

نو جنګي ټكنالوژي زور تجربه كړ، د پوځيا خپل پوځي قوت او دهغې 
اردو او د خپل ځان لپاره له افغانانو جوړه کړې  وازمايل، ډېرول يې

امنيتي قواوې يې وازمايلې، اربكيان، قومي مليشې او د شخصي 
ل، تر دوو سوو د په کار واچويې  بې مسؤوليته جنګياليامنيتي كمپنيو 

حكومتي ونډو  قومونو پر اساس د سياسي احزابو تأسيس يې وازمايه، د
تقسيم يې وازمايه، د سولې لپاره تش په نامه ارګانونه او شوراګانې يې 

پيرانو يې كار کمرشل سيکولرو  اوتجربه كړې، له اجيرو ماليانو 
او اسالمي او جهادي  کړ، څو ځله تبديل واخيست، تعليمي نصاب يې څو

 نوی نسل له جهاد سره نا آشنانيت ورڅخه لرې كړل چې  مفاهيم يې پدې
د رسنيو، مطبوعاتو،  شي او د آزادۍ او قربانۍ انګيزه وانخلي،

پر يوه كم سواده ولس راسپور  كانالونو سيالب یې اډيويېتلويزيوني او ر
له منځه وړلو لپاره يې د ګاونډيو هېوادونو او په هغو  كړ، د مقاومت د
ځينو سياسي او قومي احزابو مرسته حاصله كړه، پر سخت  هېوادونو كې د

او پدې الره  ې،شلو ډېرې هڅي وكړېدريځو او معتدلو يې دمجاهدينو د و
وشيندل، نړيوال كانفرانسونه يې جوړ كړل، خو نه يې  ډالركې ښه ډېر 

نه يې هم پر ټول  او ،او نه يې مقاومت له منځه يوووړ ،مجاهدين مات كړل
 .ای شوافغانستان خپل تسلط ټينګ كړ

حل ريښتنې  حل لپاره ټولې كږي الرې وازمايلې، خو د امريكا د قضيې د
يواځينۍ الر دا ده چې غرب  حل د او واقعي الرې ته ځان نه وربرابروي.

 او ،خپلې قواوې له افغانستانه وباسي، خپل اشغال پاى ته ورسوي باید
، خپل فرهنګ او خپلو معتقداتو پر اساس خپل دين پرېږدي چې افغانان د

او همدغه يواځينى حل دى او بس. او  ،خپل ځان لپاره نظام جوړ كړي د
څه هم چې ډېره موده  امريكا به آخر هم همدې حل ته رجوع كوي كه

 وروسته وي.
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دې ه حل ل خپلو امپريالستي مقاصدو د تحقق په مقصد د خو امريكا د
هغه بايلونكي قمارباز  او پدې جګړه كې يې مثال د ،واقعي الرې مخ اړوي

دی چې خپل اميدونه يې په خپلې وروستۍ روپۍ پورې تړلي وي او فكر 
مال د  به او خپل ټول بايللىورسره ياري وكړي به كوي چې ګوندې چانس 

وروستۍ  كولو راګرځوي. خو چی کله هغه( ودَ)همدې وروستۍ روپۍ په 
ملګرو لعنتونه هغو  خپلو نو بیا غمجن پورته شي او پر يروپۍ يې هم بایل

 وايې چې دی یې دې تاوان ته سوق كړي وو. 
د روانې جګړې يواځينى حل د اشغال ختمول دي او بس، ځكه چې پدې 

راشنه هم شي ډېر ژر بېرته که  ، اوېږيراشنه کنه  يپردي بوټ کې خاوره
 ،وچ شول، دلته د روسانو بوټي هم وچ شول زانو بوټيېانګر . دلته دوچېږي

امريكايانو بوټي هم ريښې ونه غزولې. نو  او دا دى له ورايه ښكاري چې د
ډالرو د  ر كنفرانسونه يوازې د وخت اوېپه څ( بن)خبره ده چې دښكاره 

 ضائع كولو په معني دي او بس.
: 

 الندې اهدافو د تحقق لپاره ترسره شوي وو: د بن دوهم كنفرانس د
ز ته راكاږل او د كابل له ادارې سره يې په يوه ېمجاهدين د مذاكراتو م - ۱

 نظام كې شريكول.
امريكايې پوځونو تر وتلو وروسته دې د  دې ضمانت حاصلول چې د د –۱

دوئ اساسي قانون،  لكه د روړنېوالسته  امريكايانو او اروپايانو
ډوله آزادي، سياسي پلوراليزم، د  ښځو غربي ديموكراسي، اجيره اردو، د

تأثيرات له منځه نه وړل  او د غرب نور( ارتداد آزادي )ديني پلوراليزم
 كېږي.

پورې د ( م۱۰۱۴يتالفيان دې تر )امريكا نور ا دناټو هېوادونه او  د – ۳
 افغانستان جګړه تمويل كړِي.

د افغانستان ګاوندي هېوادونه دې په افغانستان کې د امريكايې  - ۴
 پوځي اډو په شتون قانع كړل شي.
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پورتني هدفونه يو هم حاصل نه شول، ځكه چې طالبانو چې د قضیې  خو
كنفرانس په  ځكه چې داو دا نه كړ، يو اړخ دی په کنفرانس کې مشاركت و

 اجنډا كې د قضيې اساسي حل هېڅ ځاى نه درلود.
وړنو دنه له منځه تللو ضمانت هم ځكه حاصل نه روخپلو السته  امريكا د

امريكا  او نه ورته د ،كړ چې نه په قضيه كې مخالف لوري شتون درلود
 منلو وې. مطالبې د

پوره كول يې دكابل  وتړل شو چې پورې جنګ تمويل هم په داسې شرايطو د
موافقې  ادارې له توانه وتلی كار دى. او د پوځي اډو په اړه د ګاونډيو د د

 ټولو ګاونډيو منفي موقف وښود. چې پوره نشو ارمان يې هم ځكه
 نو ويالى شو چې په افغانستان كې امريكا ماتې خوړلې، د سيمى او

 او كنفرانسونه نور د ،شوي ديافغانستان لپاره يې ټول پالنونه ناكام 
امريكا مشكل نشي ورحل كولی. نو ښه به دا وي چې امریکا پر خپلې 

او د قضيې پر اساسي او واقعي حل  ،استراتيژۍ بيا له سره غور وكړي
 تمركز وكړي. 
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هغې په الس د  د رو څو كلونو راهيسې د امريكا او په افغانستان كېېت له

او  ،خبره كېږي (د تړون جوړ شوي حكومت تر منځ د)ستراتيژيك مشاركت
رسنۍ او هم په  يامريكايهم د همدغه تړون د رامنځته كولو لپاره 

افغانستان كې د امريكا په الس د جوړې شوې ادارې مطبوعات د عامه 
 كار كوي.  مسلسلذهنيت د تيارولو په مقصد

زې به ې؟ او اغييقت څه شى دى ؟ اهداف يې څه ددې تړون حقد دا چې 
 وخپل د څه وي؟ پدې هكله ي کېيې د افغانانو او افغانستان په راتلونك

 :الندې څو كرښې ليكم دا  په خدمت کې هېوادوالو ومسلمان
امريكا هغه زورواكى امپريالست هېواد دى چې غواړي پر ټولې نړۍ يې 

نړۍ كې ښكيل دى او د ټولې نړۍ په واك وچلېږي. له همدې امله په ټوله 
پوځي او اجتماعي  سياسي، حقوقي، اقتصادي، كلتوري، تعليمي،

 .لريدخالت  مستقيم او غير مستقيمقضاياوو كې 
هغې له مستقيم او  ده چې د نړۍ هېوادونه دې ده دا دزغملو نامريکا ته 

د همدې مقصد لپاره يې يوازې له  .يا غير مستقيم تاثيره ليرې پاتې شي
او په لكونو  ،ې دي( لويې پوځې اډې جوړې كړ۸۶۵امريكا څخه د باندې )

پوځيان يې وركې ځاى پر ځاى كړي چې هر كال په سلګونو مليارده ډالر 
 . ورباندې مصرفوي

ړيو او په فضا كې د ېامريكا نه يوازې دا چې د خپلو پوځونو، جنګې ب 
دلو هڅه كوي، بلکې په ېمسلط ك له پر ټولې نړۍ ديسټياليټونو په وس

زرګونو ناپوځي دولتي او نادولتي موسسې يې هم په ټوله نړۍ كې په كار 
ى شي پر ټولې نړۍ د امريكا د ادېتر څو په هره وسيله چې ك دي اچولي

 لپاره كار وكړي.  برالسۍسياسي  پوځي، اقتصادي او
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ړۍ كې ډېره مهمه سيمه ېه پره يوېدا چې افغانستان په نړۍ كې په ت
او د ټولې نړۍ په سطحه د لويو سياسي تحوالتو پيل له همدې  ېدلېګرځ

شوروي اتحاد او د  ځايه شوى، لكه د انګريزي امپراطورۍ د زوال پيل، د
د زوال پيل، په اسالمي هېوادونو كې د اسالم د  ملګرو هغه د نورو

او د لومړى ځل لپاره د ټول غرب د  ،مسلح جهاد پيل حاكميت لپاره د
پيل ټول له او نورو لويو حادثو دلو ېناټو د متالشي ك پوځي ماتې او د
 همدي ځايه وشو. 

او دا اهميت به يې  ،ستراتيژيك( لحاظ هم افغانستان ډېر مهم دى په )جيو 
همدغو ټولو اهميتونو ته په پام سره  .په راتلونكې كې ال نور هم ډېرېږي

امريكا له تاثير  نه غوښتل او نه اوس غواړي چې افغانستان دې دامريكا 
او تسلط څخه ليرې پاتې شي، نو ځكه خو يې دلته خپل په لكونو پوځيان 

 ډالر يې مصرف كړل.  ډېر ومليارد زرو تراو  ،راوستل
خپلو پروګرامونو د  خپلو ګټو د خوندي كولو او د د دلته امریکا

په سلګونو سياسي او اجتماعي تشكيالت،  اوږدمهالي عملي كولو لپاره
او دلته يې يوه داسې جګړه روانه كړه چې  ،احزاب او ټولنې رامنځته كړې

 يې وركې ښه نه وو درك كړى. ی خپل مقابل لور
پدې جګړه كې كه څه هم چې امريكا په پوځې لحاظ له ماتې سره مخ ده، 

جګړې  لپاره د خپلو اوږدمهاله اهدافو د تحقق خو هغه هڅه كوي چې د
او په يوه بله مناسبه بڼه دلته خپل حضورته دوام  شكل او شعار بدل كړي

)ستراتيژيك  او خپل دغه پوځي او ملكي شتون ته دلته د ،وركړي
 مشاركت( د تړون په چوكاټ كې مشروعيت وركړي. 
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:  
چې  دي دليېړنو مراكز دې نتيجې ته رسېپه امريكا كې د ستراتيژيكو څ

ربي عضرورت د پوره كولو لپاره له  امريكا او ټول غرب بايد د انرژۍ د
او له همدا اوسه بايد ورته ځان  ،و په لټه كې شينابعنړۍ پرته د نورو م

دلو ېرمې مخ پر وچېلو زېعربي نړۍ د تكه چې له يوې خوا د ورورسوي، ځ
عربي نړۍ سياسي، پوځي، امنيتي او اجتماعي  لوري د لاو له بل ،دي

سياستونو د  به د امريكا د وضعيت داسې لورته روان دى چې ښايې نور
 پلي كولو لپاره يو خالص ميدان پاتې نشي. 

خپله  نفتو پر عربي منابعو نو له همدې امله بايد غرب هڅه وكړي چې د
حوزې بډايو نفتي  )كسپين( داو د منځنۍ آسيا او د ،تكيه كمه كړي

 ړيو لپاره كار وركړي الره پيدا كړي. ېپ منابعو ته چې ښايي د راتلونكو څو
امريكا د پانګوونې لپاره ځكه په زړه پورې ده چې له يوه  دغه سيمه د

او له  ،پيداكړيخپلو منابعو لپاره ماركيټ  لوري يې هېوادونه غواړي د
بل لوري ال تر اوسه په دې سيمه كې د امريكا او غرب په خالف هغه ډول 
اجتماعي كركه او نفرت نشته لكه په نوره اسالمي او عربي نړۍ كې چې 

 وجود لري. 
، او يرېږېخو دا چې دې سيمې ته تر ټولو لنډه او آسانه الر له افغانستانه ت

غرب ډېره لويه سرمايه او د نفتي  دا الر بايد دومره خوندي وي چې د
دل په خطر كې ونه لوېږي، نو ځكه خو امريكا او ټول ېضرورت پوره ك

بيا يې دلته خپل اشغال ته د  او غرب لومړى افغانستان اشغال كړ،
بيا يې له  او ،كمزورى حكومت جوړ كړ مشروعيت وركولو په مقصد يو

هالي پوځي شتون دې تپل شوي حكومت سره د خپل دايمي او يا اوږم
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 ترڅو دلته خپل پوځي حضور دومره قوي وساتي چې د ،خبري پيل كړې
خپل پوځي حضور  داو ،صادي او سياسي ګټو ساتنه وكولى شيتخپلو اق

يا او د سپه قوت دلته پر هر ډول نظام دا خبره ومني چې د منځنۍ آ
پرانستې طو ئشراهغو او  کيفيتې ته دې ددوئ الر په هغه حوز)كسپين( 

او كه هر وخت دغه مصالح له كوم خطر سره  .پاتې وي چې دوئ يې غواړي
 دې خطر دمخنيوي توان ولري.  مخ كېږي نو دغه پوځي اډې بايد د

خطرونو په  مين په دومره درنو مصاريفو او دأدې الرې ت امريكا ته د
نه يل دنفتو بل ب دزغملو ځكه ارزي چې غرب تر اوسه پورې د انرژۍ لپاره 

دا ګڼي چې  غرب نوي دې لپاره چې حركت يې په ټپه ونه درېږ او د ،لري
منابعو خيټه واچوي، او  رپه هره وسيله او هر قيمت چې وي بايد د انرژۍ پ

ته ضرورت پيښ شي  او كه پدې الره كې دي. يا ورته پراخ الس رسى ولري
 هم نو هغه دې، ولسونه يې يرغمال كړي او چې پردي هېوادونه اشغال

 كړي. و

: 
دلې چې په راتلونكي كې يې جګړه ېول غرب او امريكا دې نتيجې ته رسټ 

يوازې له اسالم سره ده. ځكه چې كمونيزم د يوې حاكمې او فعالې نظريې 
نور دولتونه او نظريات لدې امله له غرب سره ټكر  ،په حيث له منځه تللى

نه غواړي چې له غرب سره ديني، فرهنګي، اجتماعي مشتركات او 
 متبادلي ګټې لري. 

او نه هم له  ،خو اسالم يوازينى هغه دين دى چې نه غرب ته تابع كېږي
دې لپاره چې  او د. غرب سره فكري،كلتورى او اجتماعي پيوندونه لرى

اقتصادي  غرب په خالف د پوځي، فكري، سياسي او دمسلمانان 
بايد داسې آزاد هېواد او يا هېوادونه ولري چې  نو مقاومت وړتيا ولري

هغه اسالم چې د معاصر كفر له هېڅ ډول . ريښتنى اسالم وركې حاكم وي
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دينونو تر منځ يو  لكه ډيموكراسۍ، ليبراليزم، نړيوالتوب، هيومنيزم، د
نظرياتو سره چې د معاصر غربي او يا شرقي جاهليت او نورو هغو  يوال

 زېږنده دي هېڅ پيوند نه اخلي. 
بل  دلو امكان ترېدغه ډول يوه ريښتني اسالمي حكومت د رامنځته ك د

غرب د  دا ځكه چې افغانان داو  ،ځايه په افغانستان كې ډېر دىهر 
دي، ريښتني ډېره ځايه ليرې پاتې  ثيراتو ترأمعاصر جاهليت له زهرجنو ت

دفاع په  او له دين او آزادۍ څخه د ،اسالم يې د ژوند طبيعي بڼه تشكيلوي
جهاد، هجرت، قربانيو، شهادتونو او هر ډول تكليفونو د  الره كې د

 ګاللوله مفاهيمو سره په عملي ډول آشنا دي. 
كله چې طالبانو د ځيني مشكالتو او نيمګرتياوو سره سره اسالمي 

و پدې كار يې د اسالمي نړۍ ټولو ولسونو ته دا خبره ور شريعت پلى كړ، ن
مسلمانانو د  تلقين كړه چې په نظام او سياست كې د شريعت تطبيقول د

ته متوجه شول چې  ستونزو يواځينى حل دى. د نړۍ مسلمانان هم دي
هغوئ هم بايد خپل هېوادونه د غرب له سياسي، فرهنګي او فكري تسلط 

 ريعت وركې پلى كړي. څخه خالص او اسالمي ش
هماغه وو چې غرب په افغانستان كې ديوه ريښتني اسالمي حكومت له 

رحمه پراخه هغه په خالف يې يوه بې  ره كې شو، او دېقيام څخه په سخته و
هرې نوې مرحلې په  او د ،چې ال تر اوسه روانه ده نړيواله جګړه پيل كړه

څو د خپلې جګړې  تر خپلې جګړې بڼه او شرائط بدلوي دلو دېرارس
د امريكا او د كابل د ادارې ترمنځ پدې لړ کې  مؤثريت وساتي، چې

سلسلې يوه  شكل د بدلولو د جګړې د د)استراتيژيك مشاركت تړون( هم د
په هېڅ ډول بايد  نوې كړۍ ده او اصلي هدف يې دا دى چې مجاهدين

 اسالمي حكومت جوړ كړي چې د ینښودل شي چې يو داسې ريښتنېپر
 پاك وي. دې  ثيراتوأآزاد او د معاصر جاهليت له ته غرب له تسلط

ې چې د اسالمي حكومت قيام ثابته کړپه معاصر تاريخ كې دا خبره تجربو 
جهاد له الرې ممكن دى او بس. او دا هم په هغه  (في سبيل اهلل)يوازې د 
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پر ځاى يې اسالمي  او ،وخت كې چې د باطل حكومت وپرځول شي
تل شي. نه دا چې د باطل له نظام او نظرياتو سره د )پيوند حكومت راوس
ځينې ډيموکراسي پلوه اسالمي احزاب او لكه چې  دې وشي كارۍ( له الرې

 يې غواړي.  حرکتونه
تجاربو دا هم وښودله چې په ډيموكراسۍ كې د مشاركت، انتخاباتو، 

دعوت  د سياسي فعاليت او له سيكولرو احزابو سره د ايتالفونو او يوازې
 . له الرې اسالمي نظام هېڅكله نشي راتالى

همدغه تجربه څو څو ځله په اسالمي نړۍ كې په ډېرو هېوادونو كې ناكامه 
شوه، او په قطعي ډول يې په اسالمي نړۍ كې كاميابيدل ناممكن دي. او 
دا ځكه چې په اسالم كې بايد دين پر مسلمانانو حاكم وي، خو سيكولر، 

ښته احزاب او ېنشنلستان، ليبراالن او نور له اسالمه په تديموكرات، 
عناصر په هېڅ ډول دا نه مني چې اسالم دې د مسلمانان د ژوند په هر اړخ 

 حاكم وي. باندې
همدغو اسالم مخالفو ډلو ټپلو او عناصرو تر  غرب هم په خپل ټول قوت د 

ت الندې ژوند او نه پرېږدي چې افغانان دې د اسالم تر حاكمي شا والړ دى
وكړي. بلکې غرب د ريښتني اسالم پر ځاى چې )وحيه( يې مصدر او 

هغه غربي ډوله بې  مسجد او محراب يې تر شا والړ دى مسلمانان د
حاكميته اسالم خپلولو ته تشويقوي چې سيكولر )تركيه( او نور د غرب په 

 وړاندې كوي. ونه الره روان هېوادونه يې مثال
: 

د خپلې دلته  رو لسو كلونو كېېامريكا له خپل يرغل سره سم په ت
اوږدمهالې اجنډا د عملي كولو په مقصد په لسګونو سيكولر، غرب 

او سياسي  پلوي، له دين څخه آزاد ليبرال او نشنلست ګوندونه، ټولنې
څنګ يې په سلګونو دولتي او نا هغو تر  تشكيالت ايجاد كړل. او د

دولتي مؤسسې چې په سياسي، اجتماعي، تعليمي، فرهنګي او نورو 
افغاني  تر څو په شريكه د و كې فعاليت كوي په كار وګومارلېډګرون
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لپاره  روانولو ده د هغې الر  رغرب پ ټولنې د سيكولر )بې دينه( كولو او د
 كار وكړي. 

بنسټونو پر ايجاد او فعالولو په سلګونو دغو تشكيالتو او  د امریکا
خو دا چې دغو  ،كې مصرف كړل وليارده ډالر په پوځي او ملكي ساحم

سيكولرو احزابو، ټولنو او عناصرو التر اوسه په افغاني ټولنه كې خپلې 
او نه هم افغاني ټولنې هغو ته خپله غېږه خالصه كړې  ،ريښې ندي غځولې

او بنسټونه د يرغلګرو په الس او د هغوئ ده، ځكه چې دغه ټول تشكيالت 
تر څارنې، پالنې او حمايت الندې رامنځته شوي دي، نو امريكا او ملګري 

وتلو  يرغلګرو تر او د ،يې لدې ويره لري چې دغه احزاب به )شنډ( شي
او هغه په سلګونو مليارده ډالر يې چې د دوئ  وروسته به له منځه والړ شي

نو  هدر الړ شي ېه الره كې مصرف كړي دي خوشپاللو پ او ولوايجاد د
خپل اشغال او پوځي  د کې )ستراتيژيك تړون( په نوې بڼه ځكه خو امريكا د

و سياسي، يوجود پر دوام اصرار كوي، تر څو د غرب په الس د رامنځته شو
 هغو دلو اوېقوي ك تعليمى، اجتماعي او فكري بنسټونو او تشكيالتو د

هم خپلې ټولې هغه او  ،مناسب ماحول تضمين كړيودې كولو لپاره  ته د
خپلو اوږدمهالو مصالحو  السته راوړنې له زوال څخه خوندي وساتي چې د

 كړې دي.  حاصلېمين لپاره يې دلته أد ت
امريكا پدې پوهېږي چې په اسالمي نړۍ كې افغانان يوازينى هغه ولس 

 ،خپل دين تر اوسه پر ال او ،دى چې د غرب )رنګ( يې ندى اخيستى
اسالمي دودونو ټينګ پاتې دي، چې دغه خصوصيت په خپلو اخالقو او 

دوئ كې د هر يرغلګر په مقابل كې د مقاومت وړتيا پيدا كوي. او همدا 
خپل رامنځته كړي  وجه ده چې امريكا د مذاكراتو لپاره افغانانو ته د

و دلېمنل ك راساسي قانون او د ښځو د غربي ډوله حقوقو او وضعيت پ
لو تضمين دې تلنه له منځه  هغو السته راوړنو د او غواړي د ،ټنيګاركوي

رو يوولسو كلونو كې رامنځه شوي دي. او دا ځكه ېوشي چې د اشغال په ت
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چې اوسنى اساسي قانون چې كفر او اسالم دواړه وركې خلط شوي دي د 
 كوي. ورغرب د ټولو لنډمهالو او اوږدمهالو اهدافو د تحقق ضمانت 

دې هر څه ورهاخوا امريكايانو د لومړي ځل لپاره په افغانانو كې  تر
يوه برخه پخواني كمونستان او ځيني  او ،)مسيحي اقليت( هم ايجاد كړ

خپل نوي دين  نور اقليتي ډلې يې مسيحيت ته ورواړولې، هغوئ ته يې د
ت وركړ، په ميليونونو ډالره مصاريف يې پرې أ)مسيحيت( د اظهار جر

هغوئ د حمايت په مقصد يې د استراتيژيك تړون، په متن كې  وكړل، د
 د )ډېرو دينونو لرونكى( هېواد معرفي كړ. د (كثرت ګرا)افغانستان يو 

هغوئ لپاره يې تبليغاتي وسايل مهيا كړل، راډيوګانې يې ورته جوړې 
كړې، په خپلو پوځي اډو كې ورته ښكاره او په ښارونو كې پټې 

 كليساګانو اتحادې او ټولنې يې د او د نړۍ د ،كليساګانې جوړې كړې
لو نومونو د غربي پوځونو تر ېالبېهغوئ د مرستو لپاره راوبللې، چې په ب

 حمايې الندې فعاليت كوي. 
چې د )مسيحيت( لپاره نور هم په افغانستان كې په ډاډه زړه  خاطر دېپ 

 رو پپوځي اډ امريكا د)ستراتيژيك تړون( او اوږدمهالو ،فعاليت وشي
 مجبوروي.  منلود هغه پر او د كابل بې واكه اداره  ،شتون اصرار كوي

: 
په اسالمي نړۍ كې د ريښتني اسالم د له منځه وړلو، له ژوند او نظام 

او د )بى دينه( نظامونو د رامنځته كولو په  ،څخه د شريعت د ليرې كولو
الره كې د غرب تر ټولو كاميابه او خطرناكه پروژه د )سيكولر( او )دين 
دښمنو( پوځونو ايجادول، روزل، واك ته رسول او بيا هغوئ په نړيوالو 

 پوځي تړونونو كې ورګډول ده. 
او بې  هغو کې بې رحمهپه په اسالمي نړۍ كې )دين دښمنو( پوځونو او 

منسوبينو مسلمان ولسونه د  عاطفې پرديپالو سيكولرو جنراالنو او
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او د غرب غالمۍ ته يې مجبوره كړي  ،شريعت له حاكميته محروم كړي
 دي. 

دغه ډول يو غالم او پردي پال  دا چې افغانستان پدې ورستۍ لسيزه كې د
نو پوځ له وجوده پاك شوي وو او ځاى يې په لكونو هغو مؤمنو مجاهدي

اسالم او آزادۍ په الره كې هر ډول قربانۍ ته حاضر  ډك شوى وو چې د
ځكه خو  زغملو نه وو. نو غرب او امريكا لپاره د دي، نو دغه وضعيت د

 رسواده او داسې پوځ پ ېيې له خپل يرغل سره سم دلته د يو اجير، غالم، ب
همدغه پوځ  مجاهدينو په خالف وجنګېږي كار پيل كړ. او د جوړولو چې د

او سلګونه  ،خپلو كارونو په اولوياتوكې ځاى وركړ جوړولو ته يې د
 مليارده ډالر يې ورباندې له خپلې پوځي بوديجې څخه مصرف كړل. 

هويته پوځ ته د )ملى اردو( نوم انتخاب كړى تر څو  ېامريكا دغه اجير او ب
و په مقابل اسالم او مجاهدين څو ډالرو په بدل كې د د ولس ځوانان وركې د

 كې ودروي. 
 خو پوښتنه دا ده چې هغه اردو به څنګه )ملي اردو( وي چې : 

 سيس شوې وي، أد يرغلګرو لخوا ت
 ديرغلګرو لخوا ورته افسران او منسوبين غوره كېږي، 

 د يرغلګرو لخوا روزل كېږي، 
 د يرغلګرو لخوا ورته وسله وركول كېږي، 

  ف تعينېږى،اهداد يرغلګرو لخوا ورته 
خپل ولس او هېوادالو پر  د يرغلګرو تر پوځي او هوايې حمايې الندې د

 ضد جنګېږى، 
 د يرغلګرو لخوا ورته تنخوا وركول كېږي، 

له يرغلګرو سره يوځاى په پوځي اډو كې دهغوئ تر قوماندې الندې 
 اوسېږى، 

او ديرغلګرو لخوا تل تر دې تعقيب الندي وي چې دخپل ولس له 
 مجاهدينو سره خو به خواخوږي او ارتباط نه لري؟ 
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يوه اردو چې تر دې حده پردۍ او مزدوره وي، څنګه يې )ملي اردو( بللى 
دا خو د صليبي ايتالف افغاني برخه ده چې دغربيانو د اهدافو  ېشو؟ بلك

 ولس په خالف جنګېږي. دتحقق پخاطر دخپل دين او
دا چې دغه پوځ التر اوسه هغومره ندى قوي شوي چې ديرغلګرو له مرستې 
پرته دې هم د مؤمنو مجاهدينو او خپل ولس په خالف وجنګېږي، نوځكه 

او دلته  ،خو امريكا غواړي پر افغانانو )ستراتيژيك تړون( تحميل كړي
 وكړي. دهمدغې )پردۍ( اردو دتقويې لپاره دوامداره كار 

: 
امريكا پدې هم پوهېږي چې د سيمې دهېوادونو اوسېدونکي ټول مسلمان 

اقتصادي ، ولسونه دي او تر منځ يې ددين، فرهنګ، ژبې
 مشترك د (غرب دښمنۍ) د تر منځ ټولو دوئد متبادلومصالحواو له

سره نږدې كوې. او همدغه پخپلو کې  وحدت عوامل شته چې دوئ
او قوانين رامنځته كړي  همسلمان ولسونه كوالى شي چې داسې حكومتون

چې ددغو اسالمي هېوادونو ترمنځ د سياسي او پوځي يووالي سبب شي، 
دلو په صورت كې ورڅخه يواسالمي ېچې دمناسبو شرائطو د رامنځته ك

 پوځي، سياسي او اقتصادي بالك جوړ شي. 
دلو سخته ېامريكا پدې سيمه كې ددغه ډول يو وضعيت له رامنځته ك

ره يې هغه وخت نوره هم زياته شوه چې په عربي نړۍ ېاو دغه و ،ره لريېو
مشران  يكې ولسونو خپل استبدادي رژيمونه او دغرب ملګري ګوډاګ

انانو ته له خپل مسلمانانو رانسكور كړل. له همدې امله امريكا افغ
او له غربه راغلي سړي خواره صليبي  ،ګاونډيانو څخه )بَبَو( جوړ كړى

پداسې حال كې چې  ،پوځيان ورته د نجات د پريښتو په حيث معرفي كوي
غربيانو زمونږ هېواد اشغال كړى، ولس مو وژني، ددين سپكاوى مو 

 . او اداره مو له خپله واكه محروموي ،كوي
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خو ددې په مقابل كې افغانانو ته دګاونډيو له لوري هېڅ كوم واقعي خطر 
متوجه ندى، بلکې همدغه اشغالګر غربيان او دهغوئ خرڅ شوي غالمان 
دي چې زموږ مسلمان ګاونډي ولسونه او پر هغوئ حاكم نظامونه راته 
ددې لپاره د دښمن په حيث معرفي كوي چې دسيمې ولسونه او هېوادونه 

 ل پرضد ودرووي. يو د ب
سيمي هېوادونه په خپلو  له همدي امله خو امريكا اجازه نه وركوي چې د

امریکا  دژي عملي كړي، چې ښكاره نمونه يې وكې سره قوي اقتصادي پر
دلو ېعملي ك نل ليكي د پاكستان ترمنځ دګازو د د ايران اوله لوري 

 دى.  خالفتم
هغوئ  غرب پلوي اقليتونه او ددي ترڅنګ امريكا په دغو هېوادونو كې  د

يوالي له  مسلمانانو ترمنځ د او د لووه کهېوادونو تجزي كينه ګر مشران د
او  ،معنوي مرستي كوي مادي اوله هغوئ سره  هڅوي، هم منځه وړلو ته

 يې په نړيواله سطحه مطرح كوي.  ېغوښتن
 دغو اسالمي هېوادونو تر منځ د سياسي، لپاره چې امريكا د ېد نو د

غواړى په افغانستان كې  و اقتصادي نږديوالي مخه نيولي ويپوځي ا
خپل پوځي حضور او دائمي يا اوږدمهاله پوځي اډوته د)ستراتيژيك تړون( 

وخت  هر شي د یتر نامه الندې مشروعيت وركړي، تر څو لدې الرې وكول
 لپاره دغه هېوادونه تر مستقيم تهديد الندې وساتي. 

تحقق لپاره په افغانستان كې  هدفونه دې چي امريكا يې ددا هغه څو مهم 
او د )ستراتيژيك تړون( په وسيله ورته د  ،پر خپل پوځي حضور اصرار كوي

مشروعيت وركولو هڅه كوي. خو حقيقت دا دى چې افغانان په هېڅ ډول 
او د وروستي  ،خپله خاوره پردي پوځونه نه مني رپ کې او هېڅ صورت

دوئ تاريخ هم  همدې خبره د راو پ ،يې په خالف جنګېږيپوځي تر وتلو به 
ګواهي وركوي.
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صليبي  بهاو التر ډېره وخته  ده، صلیبينن هم  صلیبي وه، پرون هم اروپا
ي )دين،ۍ(ډیموکراس)،(آزادۍ)ره موده د ېدا هغه حقیقت چې اروپا ډ. وي
پټ ساتلی ې تر درواغجنو شعارونو الند (انسانیت)او ( بشري حقوقو)،(زغم
 .شو رهېخو آخر رابرس وو،
له مسلمانانو پټ  وختهړې کې تر هغه ېیوه نیمه پ رهېداروپا )صلیبیت( په ت 
عسکري او فکري استعمار په د غرب  کې د ۍچې ترڅو په اسالمي نړ وو

وادونه مستقیما ېاو اسالمي ه کړي، وونه  مقابل کې مسلمانانو پاڅونونه
مسلطو شوو حکامو په الس  هغوئ له لوري د غربیانو په الس او یا هم د د

وادونو ېخو کله چې د اروپایانو په خالف د اسالمي نړۍ په ه دل،ېاداره ک
اروپا هم خپله  رامنځته شول،حرکتونه  غوښتنې او جهادونو ۍکې د آزاد
مسلمانانو په مقال کې بیا ره یې د ېاو خپله اصلي صلیبي څکړه رویه بدله 

بشري )او ۍ( ډیموکراس) ،(مساوات) ،)زغم( ،(آزادۍ)او د  ښکاره کړه،
او بیا یې د  ،ر کړلېخپل ټول معاصر غولوونکي شعارونه یې ه (حقوقو

 بیر  الندې هراړخیزه جګړې پیل کړې.  تر (صلیب)اسالم په خالف د 
د  .وقف لرلیمصلیبي اروپا په تاریخي لحاظ تل د اسالمي نړۍ په خالف 

او بیا ور پسې د ابوبکر صدیق  ته(، )تبوک(ؤپه زمانه کې د)م  رسول اهلل
 تر ننه یې د او بيا  په زمانه کې د)یرموک( له تاریخي جګړو رانیولې

 غربد اسالم او  .دي ېروانې کړا ړې لپاره لښکرې رګج اسالم په خالف د
همدغې سلسلې سره  په تاریخ کې څو سوه کاله مسلسلې صلیبي جګړې د

د امريکا م( کال کې ۱۰۰۱په )  ېجګړه ی ۍوې چې وروست ۍنښتې کړ
په  (crusade war)ش( هم د صلیبي جګړې وبجورج ډبليو )جمهور رئيس 
 . په افغانستان کې يې تر سلو زرو زيات انسانان ووژلچې  نامه اعالن کړه
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او اسالمي  د اسالمي فکر ډولي جګړو ترڅنګ اروپا په پرله پسې بصلی د
تبلیغ( په شکل  ي( او )مسیحپه خالف خپله بله جګړه د)استشراقمفاهیمو 

)مسیحي  چې په لکونو ختیځپوهان )مستشرقین( او کې هم روانه کړې ده
کې په او امریکا  اروپا کلیسایي مبلغین( یې ورکښې په اسالمي دولتونو،

د او په مسلسل ډول په فکري لحاظ د مسلمانانو  ومارلي دي،ګ کار
 تحریفولو چارې پر مخ بیایي. د اسالمي مفاهیمو د  او منحرفولو

 د ،بلکه له اسالم ،ره کې نه دهېصلیبي غرب له مسلمانانو څخه په و
ځکه چې  ره کې ده،ېاسالمي شعایرو څخه په وله  او شریعت له مصادرو

لو وختونو کې ېالبېبه او دریځونه یې پ، اوړيمسلمانانو اوړي را 
او د اسالم دغه  اتې وي،پخو اسالم به په خپل ځای ثابت او تل ږي،ېتبدیل

ه له اسالم نړاېداسې نوی نسل رامنځته کوي چې په پوره م ځل یو ثبات هر
 .او د اسالمي مفاهیمو د تحریف مخه نیسي څخه دفاع کوي،

يم تحريف او اسالمي شعائر توهين غرب تل هڅه کوي چې اسالمي مفاه
مسلمانانو  مؤثریت دد هغو او  هغو په اړه خلک شکمن کړي، د ترڅوکړي، 

ي کې الندې ږدې ماضيچې په دې لړ کې یې په ن ،په زړونو کې کم کړي
 : اقدامات ترسره کړي دي

دونکې ېړیو کې نه ستړې کېرو اتو پېپه ت کزواد اروپا )استشراقي( مر 
دې پرځای چې  او د ي،ين کریم یو مشکوک کتاب وښآقرې کړي چې څه

له لوري نازل شوی کتاب وګڼي تل یې کوښښ کړی چې هغه  هغه د اهلل
چې په دې ترتیب  لیف شوی کتاب معرفي کړي،أله لوري یو ت محمد د

بشر په الس جوړ شوی  د ېبلک ) وحې( نه، داهلل تعالی له لوري کريم قرآن
 کتاب معرفي کړي. 

ه منفي تبلیغاتو بسنه نه ده پې زقرآن کریم په خالف یوا صلیبي غرب د
شر څخه  او ګمراهیو فسق، د)حقیقی قرآن( په نامه یې له کفر،ې بلک ،ېکړ

 کې یې د انټرنیټ له الري خپور کړ.  نياډک کتاب هم ولیکه،او په ټوله د
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 شخصیت او رسالت په خالف هم د ستر پیغمبر صلیبي غرب د اسالم د
کړۍ یې د ډنمارک  ۍچې وروست لیفات او تبلیغات وکړل،أپراخ ت

 وادونو له لوري د رسول اهللېبیا وروسته د نورو اروپایي ه او دمطبوعاتو
 چې ټولې اروپایي ټولنې هغه و و عمل د جوړولوکارټونونو  په خالف د

تر  ۍڅخه د بیان د آزاد هاو په شریکه یې له هغ، هلاوب عمل خپله مشترک
او نه یې له  نه یې له اسالمي نړۍ بښنه وغوښته، .دفاع وکړه عنوان الندې

 ړن کار څخه الس واخیست. ېدغه ګرغ
 صلیبي اروپا له اسالم سره د خپلې دښمنۍ په لړ کې د اسالمي حجاب د

خپلو ټولو ډیموکراټیکو دعوو  داو  ،په اړه هم سخت دریځ غوره کړ ېقضی
رمنې پړونی ېې د مسلمانې مزپه ټوله اروپا کې یوا يې له لرلو سره سره

ره وښوده چې د ېله هغه څخه یې دومره و بلکې )حجاب( ونه زغملی شو،
ر دولتونو په دولتي سطحه د پړوني په خالف ېفرانسې او جرمني په څ

 او هغه یې د اروپا د اسالمي کولو استازی وباله.  وه،نيموقف و
د اسالم په خالف خپلې جګړې ته د  زېیوانه هم امریکایانو همدارنګه  
کعبې ) د نیویارک په ښار کې یې د ېبلک نوم ورکړ، ې(صلیبي جګړ)

او د )مکه ( نوم  په ډول او رنګ یوه لویه شرابخانه هم جوړه کړه، (شریفې
زمکې د او  قبلې مسلمانانو د په دې ډول د څو تر ښود،ېیې ورباندې ک

 وکړي. م سپکاوی هپرمخ د تر ټولو سپیڅلي ځای 
د صلیبي اروپا د اسالم دښمنه اقداماتو په لړ کې تر ټولو وروستی اقدام په 

 ۱۰۰۹)منارو( د بندیز د لګولو غوښتنه ده چې په  راروپا کې د مساجدو پ
ګوند په  اړخي واد د مسیحي ښيېتاریخ د )سویس( د ه ۱۹/  ۱۱/ 

 ټولپوښتنهکې یوه  (سویس)واد حکومت په ټول ېدغه ه غوښتنه د
واد اکثریت خلکو په ېدغه ه چې په نتیجه کې یې د ،هکړ )ریفرنډم( اجرا
خلکو  (سویس)د  .جوړولو د بندیز مالتړ وکړ رپ (نارونو)م مساجدو کې د

اسالمي کولو هڅه او د مسلمانانو د قدرت نښې  د )سويس( د )منارې(
 وبللې.
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واد ېهد )هالنډ( ده په )سویس( کې د ټولپوښتنې په تعقیب یوه ورځ وروست 
واد کې هم پر ېګوند له لوري په دغه ه د ۍد مسیحي ښي السي د آزاد

 بندیز غوښتنه وشوه.  د (منارو)
کې همدا  نوغرب په رګو دې څرګندونه کوي چې د دغه اقدامات ټول د 

دې زغم نه لري چې په خپلو  او د ږي،ېوینه چل (صلیبیت)اوس هم د 
لته له میشتو په لکونو مسخه هغرب  .ووینيوادونو کې د اسالم نښي ېه

یې په خپل رنګ کې رنګ  ئځکه چې هغو ره نه لري،ېشوو مسلمانانو و
عظمت او لوړوالي  خو د مساجدو له څو )منارونو( چې د اسالم د ،کړي دي

 .ره لريېنښې دي سخته و
او  ره لريېنښو و او خوا له اسالمي شعایرو ېصلیبي غرب که له یو

صلیبیت( ) )صلیب( او خوا بیا هڅه کوي چې د ېله بلنو  یې کوي یمخنیو
معاصرې اروپا  ته د ې)صلیب( نښ د. نښې په ټوله دنیا کې خپرې کړي

وادونو پر ملي ېرو اروپایي هېدرناوی له دې هم معلومیږي چې د ډلوی 
په عراق او  .دلې دهېلو شکلونو لګېالبېنښه په ب (صلیب) بیر  د

 ېنښ (صلیب) بي فوځیان په خپلو مراکزو او کمپونو دافغانستان کې غر
تسخیرولو لپاره چې کوم  د عراق د)فلوجه( دښار داو ،ړېپورته ک

غټ غټ  ې یېرو ټانګونو په میلونو پورېد ډ ولامریکایي ټانګونه ورروان 
 صلیبونه ځوړند وو. 

)صلیب( نښه په پراخه  اره چې په اسالمي نړۍ کې هم صلیبیانو دپدې ل د
تونه او صلیبي کمپنۍ د اسالمي نړۍ په هپیمانه خپره کړې وي صلیبي ج

ریکو ته درانه رشوتونه بدلو فاباود  انووادونو کې د ټوکرېلو هېالبېب
او  بنیانونو په ټوکرانو،مختلفو شکلونو کې  (†)صلیب نښه  د چېورکوي 

له  (صلیب) ترڅو هر مسلمان د ل ډول ډیزاین کړيېبالېکې په ب اکټونوج
وادونو کې ېدغه کار مخکې په ځینې عربي ه .نښو ډکې جامې واغوندې

اوس په پاکستان کې چې افغانستان ته هم ټوګران جوړوي  او ،هدېترسره ک
 .ږيېترسره ک
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د پام وړ بله خبره دا ده چې د )صلیب( نښې اکثره په هغو ټوکرانو او 
دې لپاره  د ر خوښوي،او دا کارېرنګونو کې ډیزاینوي چې ځوانان یې ډ

)صلیب( نښې په پراخه  ږي چې د ځوانانو او تنکیو زلمیانو په منځ کې دېک
څ حساسیت ېهد هغوئ په زړونو کې او له لیدلو سره یې  پیمانه خپرې شي

 ي. پاتې نه ش
سره په لویه پیمانه د اروپایانو مخالفت  (منارو)مساجدو له  په اروپا کې د

 مرتدانو و( سیکولرډولهکې د )مسلمان  نه زغمل په اسالمي نړۍ او د هغو
رې سپین سترګۍ ېهغه سیکولر چې په ډ .ړه دهېپر مخ یوه بله څپ

یو ډول  سره د ژوند لپاره د ئله هغو اوۍ اروپایانو پیرو مسلمانان د
اروپایان په ټوله  او دا په داسې حال کې چې.ولېبرومعیارونو خپلولو ته 

 (سیکولر)خو د هغوئ  زغم نه لري سالمي شعایرو د لیدلوا اروپا کې د
فلسفې  او بڼېژوند مسلمانان د اروپایانو د ملګري په اسالمي نړۍ کې

 ي. تشويقوه تخپلولو 
او په اسالمي  ه چې ریښتني مسلمانان باید د صلیبي غربد ااوس خبره د
 ه مقابل کې څه ډول دریځمرتدو حکامو پ وغرب پلوو سیکولر نړۍ کې د
او آرام  هغوئ په مقابل کې چوپه خوله پاتې شي، هم د آیا نور؟غوره کړي
اقتصادي او  فکري، سیاسی، ،او که د صلیبي غرب له حاکمیت کښیني؟
ثیراتو څخه د خالصون لپاره په ټوله اسالمي نړۍ کې د صلیبیانو أپوځي ت

 يیوه انقالبي جهادي پاڅون الره غوره کړ ملګرو په خالف دد هغوئ د او 
ظالمانه تسلط څخه خالص  له ناروا او ئهغو وادونه دېترڅو اسالمي ه

 کړي؟ 
 ييبهیر دا ښ ښوېم کال څخه را پدیخوا په نړیواله سطحه د پ ۱۰۰۱له 

صلیبي غرب الرې په ټولیز ډول یو له بله په جال  چې د اسالمي نړۍ او
ه یوه الره بهغوئ مرتد ملګري  غربیان او په اسالمي نړۍ کې د. دو ديېک

مسلمان ولسونه به د انقالبي جهادي قیادتونو تر مشرۍ الندې او  نیسي،
 نيسي.  یوه بله الره
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مسلمان ولسونه نور پدې پوهېدلي دي چې غرب پلوي )سيکولر( حّکام 
. نور بايد هغوئ په زور يانور نه د دوئ د قيادت حق لري او نه یې هم وړت

د داسې څوک او پرځاې یې  منصبه لرې کړای شي،د قيادت او حاکميت له 
 ږي،ېچارې سمبال کړي چې هم په اسالم پوهمسلمانو ولسونو د اداره کولو 

 هم یې د دښمنانو سیاسي، فکري، هم ورڅخه دفاع کوي، مني، اسالمهم 
سطحه د دې وړتیا لري  هاو هم په نړیوال او عسکري هویت پیژني، عقیدوي

 ه کړي. لپچې د نړۍ له نورو ولسونو سره د بالمثل معاملې الره خ
مسلمانانو ته په دې لړ کې په کار ده چې په اسالمي نړۍ کې د )صلیب( او 

کوم چې صلیبي  ځ غوره کړييقابل درت)صلیبیت( په خالف هماغه ډول م
 غرب د اسالم په مقابل کې غوره کړی دی. 

 ر ترئځاې کې د اسالم شعا او که داسې نه شي نو بیا به صلیبي غرب په هر
ږې ېهغوئ ته خپلې غکې به یې په مقابل  خو مونږ، پښو الندې کوي

او نظامونه  خالصې کړې وي،او هغوئ به راباندې خپل افکار، نظریات
 تحمیلوي.
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کفار د تل لپاره کوښښ کوي چې د اسالم په خالف په جګړه کې د تورې او 

پل سیاسي او فکري فرهنګ کې یو څه داسې خټوپک تر څنګ په 
شا خپل د اسالم  هغو تر د چې يغولوونکي اصطالحات هم رائج کړ

هغو ته په رواج ورکولو د کفارو په خالف د او  اهداف پټ کړي ۍدښمن
عواطف ساړه کړې، او په دغو  کرکې او نفرت څپاندد مسلمانانو 

جهاد او مبارزې له الرې  غجنو او غولوونکو اصطالحاتو مسلمانان دادرو
 ې وربدل کړي. يمنحرف او فکري قناعتونه 

د )نړیوالو  (International Community )پدې لړ کې د )نړیوالې ټولنې(
 International)او )نړیوال قانون(،  (International Forces)( ووقوا

Law)  دي.اصطالح ګانې هم 
یا هر  وي چې هر څه اود نړیوال ټکی په لغوي لحاظ دا مفهوم افاده ک

ږي په هغو کې باید د نړۍ ټول ملتونه ېتصمیم او تړون چې نړیوال ګڼلی ک
ې ورکې په يوي، حقوق دې  هليې په هغو کې دخيیه دې أشریک وي، ر

اصولي شکل مساوي وي، او د نړۍ ټول ملتونه دې په هغه کې برابر 
هغه په هلکه  ږي چې تر څو دېم داسې نه کهڅ اقدام دې ېه .حیثیت ولري

کوم  د مثال په ډول د .وادونو او ملتونو نظر نه وي پوښتل شویېد ټولو ه
، چین، يهاقدام په کولو کې چې امریکا، روسکوم  دتصمیم په نیولو او یا 

هماغه حق دې مالدیف، مالي،  ږیېاو فرانسې ته کوم حق ورکول ک يابرتان
 هم حاصل وي.  ، لبنان، موریتانیا او افغانستان تهرونډا، یمن

غرب  نګه دڅپه وضع کې چې  ، لوائحو، او دستاتیروهمدارنګه د قوانینو
نظریات مراعات  برالیزملاو  ۍزیم، ډیموکراسي، صهیونصلیبیتد  لپاره
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 د اسالم دین او شریعت هم د د اسالمي نړۍ لپاره ږی، همداسې بایدېک
 .ت شياهغو په وضع او تصویب کې مراع

)نړیوال( اصطالح یوه درواغجنه او غولوونکې  دخو په عمل کې دغه 
تحقق او خپلو  ې د خپلو مقاصدو ديوادونه ېزورو هي اصطالح ده چې کفر

 جواز ورکولو لپاره کاروي.  اقداماتو ته د
سسې هم ځان ته ؤیرغلګر او استعماري م يبهرن يافغانستان ته راغل

 نو او مسلحوې خپل وجود چې د بمویدلته  ې، اويټولنه( وا ه)نړیوال
او هم  ،ويټولنې( په وجود تعبیر ېپوځونو په زور تثبیت کړی د )نړیوال

ې د څو نورو ياو کرایه  ته چې په زور، تهدید، تطمیعوو غربي صلیبي قوا
( وووادونو خلک هم له ځانه سره ملګري کړي دی د )نړیوالو قواېکمزورو ه

بليو )جورج ډ نوم ورکوي، پداسې حال کې چې د امریکا جمهور رئېس
ټولې نړۍ ته د تهدید دا اعالن کړ  يل کېنيولو په پ افغانستان د بوش( د
و سره يو ځای دښمنله  ېي، او یا به يده ملګرتیا کو چې یا به دی وو 
 . هدېنه لیدل ک څ ځایېدریمې نظریې او موقف ته ورکې ه کېږي.

ونو وادېټولو هد نړۍ د به معنی خو دا ده چې په هغو کې ( نړیوالو قواو)د 
تر قیادت الندې  ېصالحیت پر بنسټ د داسې یوې ادار يمتساو د ېقواو
 ،نه ويبه واد تر تاثیر او کنټرول الندې ېوي چې د یو خاص هې شو ېراټول

ي، يايوادونو تر منځ سوله ییزې چارې پرمخ بېد نړۍ د هبه او دغه قواوي 
اشغال کړي، پر په واسطه عسکری قوت د  ېوادونه دېه ينه دا چې کمزور

، ولسونه يوژنر وویې خلک دې  نو، په لکويجنګ مسلط کړ ېهغوئ د
نظامي،  ،څخه محروم کړي، د هیواد د سیاسيواک او اختيار له خپل  ېد

په يې امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او تعلیمي چارو واک او اختیار دې 
هت دې که څ جې، او هينه من ېځ قانون دېخپل انحصار کې ونیسي، ه

هر څه  ېده او ل ،محاکمه کولی يهغوئ نش ياو که بین الملل يو يهغه مل
 قواوې( وي.  ېنړیوالې بیا هم نوم )د امنیت ساتنې يسره دې 
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و نلومطرزالعاو  هغو لوائحو، ضوابطو همدارنګه )نړیوال قانون( هم د
 هغوئ اساس د روادونو د فرمایشاتو پېه نړۍ د زورورو مجموعه ده چې د

د دغو قوانینو په  .ده ېمصالحو د تحقق لپاره جوړه شو يبین الملل د
الم دین ته ورکښې او نه هم د اس ،وضع کې نه مسلمانان پوښتل شوي

پانګه وال  يغرببراليزم، ل ې ديټول احکام او لوائح  بلکې. پاملرنه شوې ده
 يڅخه راخیستل شو ېمنکر کمونیزم له فلسف او یا له دین څخه د نظام

وادونو تر څنګ په نړۍ کې تقریبا یو نیم ې، او د دنیا د نورو کمزورو هيد
چې د  ېده منلو مجور کړل شوي دي، پرته لپر هغو  ن دناملیارد مسلما

 شوی وي.  ېورک ېڅه رعایت د ېدوئ د دین او عقید
 زېوادونه په یواېه ياسالم ېروسي وادونو اوېه يدا چې مخکې غرب

ې هغه تر خپل پوځي ې هاو په لسګونو کلون لوې ځان اشغال کړی زیوا
، خو بیا هم خلک د اشغالګرو په خالف په هر لو ياستعمار الندې ساتل

ته اړ  ېښتېوادونو څخه تېې له اسالمي هيځای کې راپورته شول او هغوئ 
ې زې یوازوادونه بیا په یواېپر ځای چې استعماري ه ېد دا ځل د .کړل
ې خپله اراده په يملتونو  رپ وادونه اشغال کړي اوېل مسلمان هېبالېډول ب

ي په يدا ځل  نووګرځي  خلکو د کرکې وړ زوره ورتحمیل کړي او بیا د
خالف اقدامات پیل ه وادونو او مسلمانانو پېاجتماعی ډول د کمزورو ه

 ې دياو قوانینو چې دوئ  او پر هغو ادارو مؤسساتو، پوځونو ،کړی دي
دارو، نړیوالو اترالسه کولو لپاره ایجاد وي د )نړیوالو د خپلو اهدافو 
پداسې حال  .، او نړیوالو قوانینو( نومونه ږديووړیوالو قوانمؤسساتو، 

د زاره دي، او ېالمانه اقداماتو څخه بظاو  هبې رحم دغوه نړیوال ل چې کې
 . يبول يېعوامل  ياصل ۍتباه ېخپل
ي، تېرباسږی تر څو خلک ېورکول ک دې لپاره د )نړیوال( نوم د هر څه ته ېد
ورواکو زې په زاو اقدامات یوا ېورکړي چې دغه ډول ادار دا قناعت او
او  وادونوېولسونو، ه نړۍ د ېدا د ټول ېوادونو پورې اړه نه لري، بلکېه

، او په مقابل کې يې باید په سړه سینه ومنيخلک او  ،دینونو غوښتنه ده
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قت دا دی چې )نړیواله ټولنه( د کفري خو حقی .ييڅ حساسیت ونه ښېې هي
او )نړیوال  کفري اشغالګرو قواو قواوی( د ې)نړیوالاو وادونو د ټولنې ېه

غو ټولې اې په درويکه څه هم چې دوئ  کفري قوانینو نومونه دي قوانین( د
.ينړۍ ته منسوبو
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ر کې ګندی پاتې چې امريکا په افغانستان کې په پوځي ډ پدې کې نور شک
خو يو بل حقيقت هم  .دې خاورې به خپل پوځونه باسيه ماتې خوړلې او ل

غربيانو لخوا  ړۍ کې چې دېچې په تېره يوه پ او هغه دا ،هېرولو ندی د
ترې آزادشوي بېرته څومره اسالمي هېوادونه اشغال شوي او بيا په ظاهره 

ځکه چې  او دا .په يوه کې هم بيا اسالمي نظام ندی قائم شویهغو  دي د
وي چې هغوئ تر اصلي داسې خلک پر ځای پرې ايښي  غربيانو هلته

سخته سر پلي کېدلو اسالمي شريعت د غربيانو ډېر )غربيان( او د
په دغو  او په هېڅ ډول نه پرېږدي چې اسالم دې بيا ،مخالفين وي

 هېوادونو کې حاکم شي.
ي يسي، اجتماعي او نظامي وضعيت دا ښهېوادونو اوسنی سيا دغو د

خپل  ې يې هلته دزبلکې يوا ،ديه چې غربيانو دغه هېوادونه پرې ايښي ن
حضور شکل بدل کړی او لنډمهالې پوځي جګړې يې په دائمي سياسي، 

 بالواسطه نظامي تسخير اړولې دي. فکري او
همدې  او د ،رول غواړيهمدې تجربې تکرا غرب په افغانستان کې هم د 

 افغاني مجاهدينو مشکل دا خو د .ید ینيول تياریکار لپاره یې پراخه 
پوځي جګړې لوري  وي چې له دښمن سره يې په مقابله کې توجه يوازې د

 ناپوځي جګړې د دښمن د او له پوځي جګړې د وروسته مرحلې او د ،ته وي
 نو ځکه خو تقريبا هر ځل تر .نه وي او تدابير تياریمقابلې لپاره یې 

جهاد اهداف او  دچې آزادۍ وروسته داسې یو دولت او نظام منځته راشي 
 ملت ارمانونه ورکې نه وي تمثيل شوي.  د

الندې عواملو له امله له افغانستانه  داسې ښکاري چې اوس امریکا هم د
پوځي دواړو خو خپله جګړه دلته په پوځي او ناخپل پوځیان وباسي، 
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پرمخ يې ښودل غواړي چې د امريکا ملګري به ېشکلونو کې دوامداره پر
او دا کار به ځکه  .پر غاړه اخليیې او قومانده او تمويل به غرب  ،بيايي

 هغه او ،اوږدې مودې اهداف لري کوي چې امريکا پدې سيمه کې د
 مستقيم اشغال په شکل کې حاصل نه شول. داهداف یې 

 جګړې له ميدانه وباسي: الندې دالئلو له امله خپل پوځونه د امریکا د
جګړې په ډګر کې یې  او د ،امریکایي پوځ دلته خپله جګړه بایللې ده -۱

دې سبب ګرځي چې امریکايي پوځ او امریکایي جنګي  دل دېنور پاتې ک
چې پدې کنالوژي په نړۍ کې خپل ګټلی هیبت او برالسی له السه ورکړي، ټ

تل  خپل پوځي تفوق له امیتاز څخه د کار سره به امریکا په نړۍ کې د
 لپاره محرومېږي. 

 او ،جنګ له الرې افغانستان او عراق تسخیر کړي امریکا غوښتل د -۱
نفتو پر دولت داسې صنعتي او  بیا دمنځنۍ آسیا او منځني ختیځ د

په اخیستلو کې لو ېت ټولې نړۍ خلک د چې د يرول حاصل کړټتجارتي کن
 لو پر منابعو دېت او د ،شرطونو منونکي وي هغې د ته محتاج او د امریکا

تسلط له الرې روسیه، چین، اروپا او نوره نړۍ تر خپل فشار الندې 
 ونیسي.

ایران نیول ځکه شوني ګڼلي  امریکا د افغانستان او عراق او بیا ورپسې د
او  ،دلېدولتونو سره نه درهېڅوک له دغو  امریکا په مقابل کې ول چې د
 ( دښمنې پرغاړه اخیسته. یوازیني زبرځواک )امریکا دوئ لپاره د نه یې د

 امریکا دغه ستر پالن د خو اوس چې په افغانستان او عراق دواړو کې د
د په دونکي جهاېمجاهدینو د نه ستومانه ک یوې نامتوقع جګړې او د

دې پالن اضافي مصرف ر پ نو امریکا نور نتیجه کې له ماتې سره مخ شو
حکومت  افغانستان د ښود، دېاو همدا علت ؤ چې عراق یې پر ،نه کوي

او هوایې مدافع وسلې او  قواوې پوځ ته یې درنې وسلې، ټانګونه، هوایي



 

  
 

 
 

289  

دې نظام د بقا لپاره یې هېڅ مالي تضمین ته هم  بلکې د وسائل ورنه کړل.
 زړه ښه نه کړ. 
جګړې له الرې  صادي اهدافو ته د اوس لپاره دخپلو اقتنور دا چې امريکا 

په افغانستان کې نه پوځي او نه هم ملکي ادارې  نور ځکه خونو نه رسېږي 
 تقویه کوي. 

دواړو په  ړو ګوندونو جمهوریت پلوو او دیموکراتانواد امریکا دو – ۳
امریکایي ولس له  امریکا جګړه روانه وساتله او د افغانستان کې د

ړه اودې جګړه ولګول خو اوس دغه در څخه یې ښه ډېر ډالر پمالیاتو 
 يګوندونه له دې جګړې څخه داسې څه په الس کې نه لري چې امریکای

السته راوړنې په  درنو مصاریفو د د ېجګړنې ولس ته یې د دیارلس کل
 حیث وړاندې کړي. 

دې جګړې لپاره لرل یو  هغه مقاصد او مبررات چې دې دواړو ګوندونو د
 مثال په ډول :  یی هم تر سره نه شول، د

 نه په افغانستان کی غربي ډیموکراسي حاکمه شوه. 
 نه په دې وطن کې یو مستحکم غرب پلوی حکومت جوړ شو. 

لو ېت هند سمندر ته هغه د نه د افغانستان له الرې له منځنۍ آسیا څخه د
 . ر شو چې ټول غرب ورته په بې صبرۍ انتظار باسيېپایپ الین ت

او نه یې پوځي او بشري  ،نه طالبان له منځه الړل، نه یې نظریه ختمه شوه
 ځواک کمزوری شو.

رهبر له شهادته وروسته یې په عراق،  القاعده هم ختمه نه شوه، بلکې د
پاکستان او  ،یا، الجزائر، صومال، مالي، سوریهیمن، مصر، تونس، لیب

له ر یې ېمجاهدینو شم او د ،نورو هېوادونو کې نوره هم زوروره شوه
د، پراخې سیمې او ښه ډېر پوځي ېسلګونو څخه سلګونو زرو ته ورس

 وسائل او مادي امکانیات په الس ورغلل. 



 

  
 

 
 

290  

نو  .مهارولو ارمان یې هم ترسره نشو ایران د همدارنګه د چین، روسيې او
ځکه خو اوس امریکایي رهبران خپل ولس ته د دې جګړې د دوادم لپاره 

 ه لري. هېڅ دلیل ن
درانه خپلو ملګرو پر جګړو  دو ړۍ کې پر خپلو اېرې پېامریکا که په ت – ۴

 او هغه د ،ف کول نو په هغه وخت کې یې یوستر هدف درلوديمصار
غوښتنې مخنیوی وو چې باید په هر قیمت تر سره  پراختیا شوروي اتحاد د

مصارف خو نن امریکا د داسې چا په مقابل کې پر جګړه درانه  شوی وای.
او نه هم د دې کار لپاره  ،کوي چې اصاًل نه د پراختیا غوښتنې اجنډا لري

 نو ځکه خو امریکا نور .لري ر پوځي او مالي توانایيېد شوروي اتحاد په څ
نه غواړي خپل پوځ او ولس د داسې چا په خالف په اوږدې جګړې کې 

 ښولی. ېا او امریکا لپاره کوم خطر نشي پاروپ مصروف وساتي چې د
افغانستان هغه اداره چې امریکا ورباندې مصرف کوي په فساد کې  د –۵

اوږدې مودې لپاره خپله  دومره غرقه ده چې په هېڅ صورت نشي کولی د
دلو او داخلي ېویجاړ هره ورځ د پخپله هغه حکومت چې بقا تضمين کړي.

څه  اختالفاتو پر لور روان وي او خپل ځان نشي ساتلی نو امریکا ته به
 پوځي خدمت ترسره کړي؟ اقتصادي، سیاسي او

همدغو او نورو عواملو له امله امریکا غواړي خپل پوځونه له  د 
خپل  او نور پر یوې الحاصله او بایللې جګړې د ،افغانستان څخه وباسي

رکود او مالي  لګوي چې ال له وړاندې له اقتصادی هغه ولس مال ونه
د دې جګړې دوام نو ځکه خو امريکايان فکر کوي چې  بحران سره مخ دی.

 شوروي اتحاد له سرنوشت سره مخ کړي. به امریکا د
 دې جګړې اقتصادي توان نه لري، که طالبان جګړه وکړي او امریکا نور د

 دې خاورې وباسي.ه که یې ونه کړي امریکا به خپل پوځونه ل
څه نور  مودې لپاره ښايي امريکا دکابل د ادارې پر اردو يو ديوې خو

دلي چې دغه اردو ېچې امریکایان دې نتیجې رس دامصرف هم وکړي، خو 
زې او تر ډېره حده پر قومي ګرایشاتو ېيوه بيسواده، بې تخصصه، بې انګ
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مسلکي توب پر الره  ملیاردونو ډالرو په مصرف هم د او د ،والړه اردو ده
 نشوه، نو ځکه خو هغوئ اوس پر دې اردو د ډېرو مصاريفو کول دروانه 

او هڅه کوي د اردو په نسبت هغو مليشو او  ،دل بوليېخپل مال ضائع ک
په آني ډول د د ډېرو لږو پيسو په بدل کې اربکیو ته خپل پام ورواړوي چې 

هر ډول جنایاتو ترسره کولو ته زړه ښه  مقاصدو د تحقق لپاره د دوئ د
 کوي.

دغه مليشې نه باسواده کولو ته ضرورت لري، نه ټکنالوژي کاروي، نه د 
ر درنو ېاو نه هم د اردو په څ ،پوځي دسپلین په مراعات کولو مکلف دي

 مصاریفو او پوځي تسهیالتو ته ضرورت لري. 
لو ځایونو کې د سیاسي، تنظیمي او ېالبېله بل لوري همدغه اربکیان په ب

امریکایانو په اختیار کې ورکول کېږي چې هم  قومي جهتونو له لوري د
او هم به له دغو  ،راړويوورباندې سمدستي د امریکایانو توجه ځانته 

خپل محلي مسلح ځواک په حیث استفاده  سبا ورځې لپاره د شو څخه دېلم
 خپل مصالح به ورباندې حمایه کړي.  او ،وکړي

اربکیو د  جهتونو په مالتړمطرحو  کابل په اداره کې د امریکایان ښایې د
وغځوي، ترڅو  ۍزېهم د یوې مودې لپاره په ته پروژه په راتلونکي کې نور

انتقام  مقابل لوري د دهغوئ د وحشیانه فعالیتونو او له هغوئ څخه د
عکس العملونو له الرې جنګ په افغاني ټولنه کې ښه خپور  اخیستونکو د

غاني ټولنه له استقرار څخه نوره او پدې ډول له خپلو وتلو وروسته اف ،کړي
 ي.پرېږدل ېهم محرومه او په داخلي جګړو کې ښک

 طالبانو په مقابل کې د الندې دالئلو له مخې په افغانستان کې د امریکا د
 افغانانو په الس جګړه دوامداره ساتل غواړي: 
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دې لپاره چې په افغانستان کې بيا يو اسالمي حکومت جوړ او  د – ۱
 :ق نشيشريعت تطبي

زمکې پرمخ یوازینی دولت  په وخت کې افغانستان دطالبانو د حکومت  د 
 په سیاسي او تقنیني لحاظ د او ،ورکې تطبیق شوی وو وو چې شریعت

 غرب پر معیارونو روان نه وو.
دولت او نظام داسې نشته چې په همدا اوس هم په ټوله دنیا کې یو 

غرب پر معیارونو نه  سیاسي، نظامي، اقتصادي او تقنیني لحاظ دې د
 چلېږي.

تنظيمولو  ټولنې د طالبان چې خپل سیاست، نظام، اقتصاد، قوانین او د
جاړی  پدې الره کې له چا سره جوړ او ،اسالم مطابق غواړي څه د لپاره هر

ه یې په خالف جګړه روانه ساتي، تر څو نه کوي، نو طبیعي ده چې غرب ب
 او داسې یو نظام جوړ کړي چې د ،استقرار پیدا کړي شيونه کولی 
 اسالم پر معیارونو والړ وي. کفري معیارونو نه بلکې د نړیوالو پر

نو هغه به په اسالمي نړۍ کې  ،ري دغه ډول یو نظام رامنځته کېږيېکه چ
هم له خپلو سیکولرو حکومتونو  نورو مسلمانانو لپاره چې همدا اوس د

او دا به هم خلکو ته  ،یوې نمونې او ماډل حیثیت ولري په تنګ دي د
 ورتلقین کړي چې د ریښتني بدلون یوازینۍ الر رښتیا هم یوازې جهاد دی

غرب په هېڅ ډول نه پرېږدي چې دغه ډول یو مثال او ماډل دې په  .او بس
 نړۍ کې قائم شي. 

هغې  ت او درامنځته شوی وضعي کا لخواامري ددې لپاره چې  د – ۱
 :السته راوړنې دلته دوام وکړي

افغانستان تر اشغالولو  رو درېو لسیزیو کې او په خاص ډول دېامریکا په ت
افغانانو ډېر مصاریف کړي چې په نتیجه کې اوسنی  ځينې وروسته پر

 امریکا او ملګرو سیاسي، نظامي او فکري وضعیت رامنځته شوی دی.
داسي یو اساسي قانون  او ه په لسګونو سیاسي احزاب جوړ کړيیې دلت

او د هر ډول مذاکراتو  ،هر څه مهم دی غرب لپاره تر یې جوړ کړی چې د
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هغه منل او په هغه کې تغیير نه راوستل اساسي شرط ګڼي، ځکه  لپاره د
 غرب ټولې غوښتنې او ارمانونه نغښتل شوي دي. چې په هغه کې د

ته سیاسي او پوځي جوړښتونه جوړ کړي دي او په زرګونو خپل امریکا دل
همدارنګه یې په سلګونو  پلویان یې په هغو کې ځای پرځای کړي دي.

په  سیاسي او مدني ټولنې، مؤسسې او تشکیالت رامنځته کړي دي.
او په سلګونو  ،لسګونو راډیويي او تلویزوني سټیشنونه یې جوړ کړي

ملګرو په  هغه د غرب او د کړي دي چې دچاپي مطبوعات یې رامنځته 
تطبیق  لنډمهالو او اوږدمهالو پالنو د غرب د خلکو ذهن سازۍ او د ګټه د

 لپاره زمینه سازۍ کوي. 
همدارنګه امریکا دلته داسې تعلیمي نصاب او نظام جوړ کړی چې 

 راتلونکی نسل په هغه ډول تربیه کړي چې غرب یې غواړي.
او عمومي زده کړو  يپوځي، مسلک وادونو دلته دامریکا او نورو غربي هې

، پوهنتونونه، اکاډمۍ او نورې مؤسسې کړو لوړو زده لپاره په لسګونو د
کړې دي چې دوئ یې فارغان په افغانستان کې خپل ملګري  ېجوړ ېادار

 ګڼي. 
 زرګونو مؤسسو له الرې هڅه وکړه د رو دیارلسو کلونو کې دېامریکاپه ت

 ،دیني، فکري، اخالقي او اجتماعي جوړښتونه تبدیل کړيافغانې ټولنې 
 او افغاني ټولنه د غربي اجتماعي او اخالقي معیارونو مطابق تنظیم کړي. 

خصوصي سکتور  اقتصادي چارو یوه زیاته برخه د افغانستان د امریکا د
خپل  يانوغرب کمپنیو ته ورسپارلې چې هغوئ د په نامه داسې اشخاصو او

واړي چې افغانستان په داسې یو اقتصادي حالت کی اوغ ،خلک دي
او تجارتي  يهغه په بانک وساتي چې په هرڅه کې غرب ته محتاج او د

 لومو کې راګیر وي. 
چې افغانستان له غرب سره په امنيتي، استراتيژيکو،  دې لپاره د – ۳

 :مي او فرهنګي تړونونو پورې تړلی ويسياسي، تعلي
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دوئ ترکنټرول الندې  یې له هر چا سره هر ډول تعامل د ېک ياو په راتلونک 
 پاتې شي.

دې لپاره چې طالبان له نامنظمو چريکي مجاهدينو څخه په يو منظم  ـــ د۴
ايډيالوژيک عسکري ځواک بدل نشي

 چې بيا به دغرب مصالحو ته په سيمه کې لوی تهديد وي.  
  

امريکايان په خپله له افغانستانه وځي او جګړه افغاني خوا که له يوې 
دوئ د پوځونو وتل قطعًا پدې معنی  ه دافغانستانله کوي نو له بلې خوا 
 افغانانو او مجاهدینو په خالف خپله جګړه دروي. ندي چې امریکا به د

ؤثریت له خپلې عسکري جګړې د نام بلکې امریکا په افغانستان کې د
له  به تسخیرولو لپاره افغانستان او افغانانو د رېږي او دېامله له هغې ت

فکري، فرهنګي او تعلیمي وسائلو څخه  سیاسي، استخباراتي، اقتصادي
ترڅو خپل پوځي  لې اوږدمهالې جګړې ته دوام ورکويب کار په اخيستلو د

شکست له ناپوځي الرو جبیره کړي او خپلو هغو اهدافو ته په لږو مصارفو 
رسېږي چې په پوځي جګړه کې د سلګونو ملیاردو ډالرو په مصرف ور ر وو

 دلی شول.ېونه رس
نورو اسالمي  دې لپاره چې امریکا په راتلونکي کې افغانستان هم د د

او پدې سیمه کې خپلو سیاسي،  ،ر په ځان پسې روان کړيېهېوادو په څ
دلو لپاره زمینه سازي ېاقتصادي اهدافو ته د بي مقاومته رس عسکري او

ځای سیاسي فکري، رواني او اقتصادي  پوځي جنګ پر وکړي امریکا د
 جنګ ته دوام ورکوي، چې پدې الره له الندې وسائلو او اسالیبو کار اخلي:
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۱–

امریکا داسې خلک، سیاسي جهتونه، احزاب او ټولنې واک ته رسوي چې  
نه بدلولو ضمانت ورکوي،  حاکم وضعیت داوسني  امریکا ته به د
او  ،نظام په حیث مني )عقیدې( او ډیموکراسي به د فکر او سیکولرزم به د

انتخابات او سیاسي د امريکا په خوښه به  دلو یوازینۍ الرېرس واک ته د
 جوړ جاړی ګڼي. 

 ي، دو)ډیموکرات اسالم( یا)امریکایي اسالم( پلویان غه خلک به د د 
 باوربه عملي وحدت پر مفاهیمو او نظریاتو  امت د جهاد، والء او براء او د

مشترک  هیو نړۍ له کفارو سره د په سیاسي پلورالیزم، وطنیت او د .نه لري
ځای  د اسالم د اقتصادي نظام پر .وال نظام په چوکاټ کې ګوزاره کوينړی
 په نامه د (ګلوبالیزیشن) او د ،نظام چلېږي يکاپیټالیزم پر اقتصاد دبه 

فکر او عقیده والړ  رد اسالم پبه په مقابل کې  يامریکا د نړیوال برالس
 موقف نه لري.

یعت به نه دغه خلک به غرب ته دا ضمانت ورکوي چې اسالمي شر
ستلو ېر اېت خلکو د څو ظاهري شکلیاتو به د تطبیقوي، بلکې یوازې په یو

 هڅې کوي. له امریکا، ملګرو ملتو، ناټو، نړیوال بانک او په مجموع کې د
دار وي، افولنې سره به خپلو التزاماتو ته ودوئ په اصطالح له نړیوالې ټ

 یې وکړي.  مرسته په رسميت وپېژني او مالتړ او ئترڅو یې هغو
دې لپاره وروسپاري  امریکا به هڅه وکړی دغو خلکو ته د چارو واګي د

خوښې مطابق حکمرانې وکړي، له امریکا سره  چې دلته د امریکا د
مجاهدینو په خالف جګړې ته ژمن پاتې شي،  امنیتي تړون امضاء کړي، د

راوړنې رو دیارلسو کلونو سیاسي او فکري السته ېت اشغال د امریکا د د
ښځو لپاره غربي ډوله آزادي، غربي  لکه ډیموکراسي، سیکولریزم، د
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غرب لپاره د  وضعي قوانینو تنفيذ او د شریعت پر ځای د بشري حقوق، د
 افغانستان تابعیت وساتي. 

افغانستان  دغه خلک باید دیته هم ذهني او عملي تیاری ولري چې که د
و په الس سقوط وکړي جاهدينم غرب، جنوب او شرق په اوله مرحله کې د
غرب تر حمایې الندې بله داسې  نو دوئ باید دافغانستان په شمال کې د

نشنلزم او سیکولریزم پر بنسټ  د به یوه اداره جوړه کړي چې تر ډېره حده
دوئ  پدې وېروي چې که د او په منځنۍ اسیا کې به حکومتونه ،والړه وي

 اسالمي فعاليت د هغوئ ته د افغانستان لخوا به حمايت ونه کړي نو د
 دلو خطر ورپېښ شي.ېورغځ

۱ : 
امریکا له سیاسي او استخباراتي الرو نوره هم هڅه کوي چې هغه خلک او 

خپلو  منځالرو طالبانو په حیث رامنځته کړي چې یو وخت یې د کړۍ د
بانو په تحریک طال کولو لپاره د خوندي یا تنظیمي مصالحو د شخصي او

جهاد  قیادت په ټینګه د خو وروسته چې د طالبانو کې ځان ځای کړی وو
او د اسالمي شریعت پر سر له چا سره د نه جوړجاړي الره ونیوه نو دغو په 

 ،لې کړېېسياسي لوبغاړو خپلې الرې ب فرصت طلبهطالبانو کې ورننوتلو 
 ،او په یوه او بل نامه یې دیرغلګرو تر وزرو الندې ځانته ځالې جوړې کړې

 ګریوانونو سرونه راووتل. له  پردیو دپه بل پسې یې  او یو
ځکله نه غواړي ېسیمې هېوادونه او ګاونډیان ه متحدین یې، د ،امریکا

چې په افغانستان کې یو واقعي اسالمي حکومت قائم او په رښتنې معنی 
نورو مسلمانانو لپاره  به بيادسيمې د ورکې پلی شي، ځکه چې داشریعت 
غربي ډوله فاسدو سيکولرو نظامونو له فساد او استبداد څخه  چې د

چې هغوئ به یې هم په خپلو هېوادونو کې  ،کړېدلي دي يو ماډل جوړ شي
دوئ ټول به هڅي کوي چې یا  نو پلي کولو مطالبې او هڅې شروع کړي. د

نافذولو له دعوی څخه  طالبان د اسالمي حکومت او د شریعت دریښتني 
ر او په داسې یوه نظام یې قانع کړي چې یوازې نوم یې اسالمي وي او ېت
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 راو که ریښتني طالبان پ غرب په خوښه ترسره کېږي. نور هر څه ورکې د
)جهادي حل( ټینګار کوي نو په مقابل کې به یې له  او ېتګالر ېخپل
معتدلو طالبانو په نامه بله سیاسي  اشخاصو د خرڅو شويودلو او ېېښو

 جبهه تشکيلوي چې پخواني )جهادي( او نني )دیموکرات( تنظیمونه، د
نړۍ او سيمې  روحانیت درواغجن مّدعيان، يو څه معتدل سيکولران او د

او د اوږدې مودې لپاره به هڅه  ،استخباراتي کړۍ به يې تر څنګ درېږي
کړي لبان او د)جهادی حل( پلویان کمزوري، بدنامه کوي چې ریښتني طا

دې الرې ه شکمن کړي، ترڅو ليې جهادي مقاومت په افادیت باندې  د او
پالنې، سیکولریزم او نیمه مسلمانۍ په مقابل کې غرب په افغانستان کې د

 جوړجاړي ته اړ کړي. يې او له غرب سره  کړي مقاوم ځواک کمزوري
۹–: 

ملګرو یې په افغانستان کې خپلو پلویانو ته وظیفه ورکړې چې  امریکا او
جهاد او مقاوم فکر په خالف دومره ډېرې لیکنې او تبلیغات وکړي چې  د

وحشت، جنایت، وراني،  ته د د اسالم ستره فریضه )جهاد( خلکو
 ولو په معنی ور معرفی کړي.تمدن د نه خپل رته پاتې والي او دېاقتصادي ب

حاصلولو لپاره امریکا او ملګري یې په افغانستان کې  همدې مقصد د د
هغه فکري او فرهنګي اشخاص او جهتونه تمویلوي او وسائل په الس 

مسلح  مخنیوي په منظور د فساد د عملي لحاظ د ورکوي چې په فکري او
 جهاد مخالفت کوي.

پراخ مالي او تخنیکي مالتړ کوي، هغوئ ته  ودغو خلکد  امریکا
مطبوعاتي ادارې، مؤسسات، پوهنتونونه او نورې تعلیمي ادارې 

غربي افکارو او مفاهیمو د  جوړوي ترڅو په پراخه پیمانه په ټولنه کې دور
 خپرولو لپاره کار وکړي. 
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۴–: 
مقاومت روحیه له  یې هڅه کوي په افغانانو کې دامریکا او محلي ملګري 

مقاومت روحیه په افغانانو کې موجوده وي  منځه یوسي، ځکه چې ترڅو د
 د ېروحي مقاومت د نو د پردیو په مقابل کې به مقاومت هم موجود وي. د

هغوئ محلي ملګري له هرې  اروپایان او د ،له منځه وړلولپاره امریکایان
وان نسل په لوبو، فیشن، موسیقۍ، اخالقي الرې کوښښ کوي چې ځ

همدا اوس یې لوبو ته  .وف کړيخپلولو مصر رغربي افکارو پ فساد او د
مسابقو په ورځو کې یې  دومره زورور کړی چې د)کرکټ( او )فوټبال( د

او  .هغو په کتلو مشغول کړی وي ډیا له الرې دېتقریبًا ټول افغانستان د م
دلي کوڅه ېبيسواده لنډغر، له زده کړو تښت که په کومه لوبه کې یو څو

له کومې بلې ډلې لوبه وګټي  کويملي اتالنو نوم ور ډبي چې دوئ ورته د
سورنیو، بې  نو په هغه ورځ یې بیا نیم افغانستان په ګډاوو، ډول او

او ولس ته داسې روحیه  ،مسرفانه لمانځنو مصروف کړی وي بندوباریو او
ستره معرکه کومه دفاع  وطن څخه د دین او لهچې ورکوي لکه افغانانو 

 ګټلې وي. 
م، کېږی چې ځوانان او نوی نسل له تعلیتر سره دې لپاره  دا هر څه د

ژندلو او مراعاتولو څخه په داسې څه ېجهاد، کار او د اولویاتو له پ
 مصروف وساتي چې ګټه یې یوازې دښمن ته رسېږي. 

خپرولو ترڅنګ  فساد د ترمنځ دلوبو، موسیقۍاو د ځوانانو او پیغلو  د
هغوئ ملګرو ملیونونو ځوانانو ته په  امریکایان او په افغانستان کې د

او  .دلو زمینه هم برابره کړې دهېمخدراتو)شرابو، چرسو، پوډرو( د اخته ک
دا هرڅه داسې په سیستماتیک ډول تر سره کېږي چې په نتیجه کې یې په 

د له السه ورکولو فکري استعداد  اره دملیونونو ځوانان د کار او جهاد لپ
 .ترڅنګ بدني توانایي هم له السه ورکوي

نجونې په مخدراتو او کې دومره ځوانان او  افغانانو د تاریخ په هېڅ دور د 
جسمي او رواني  فحشاوو څخه په راپیدا شویو ساد اوله اخالقي ف
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رو ېپه تامریکایانو د اشغال  مرضونو نه ؤ اخته شوي لکه څومره چې د
 دیارلسو کلونو کې اخته شول.

کابل ښار په خپل ټول تاریخ کې دومره پوډریان نه وو لیدلي لکه اوس  د
 ري پراته وي. ېکابل د سيند پر غاړو هر چ چې یوازې د

خلکو او نوي نسل  موډ او فیشن خپلولو ته د ډیا له الرې دېغرب پلوې م د
 نځه وړلو بله وسیله ده چې دروحيي د له م جهاد او مقاومت د تشویقول د

رواني اللهاندۍ ترڅنګ يې افغاني ټولنې ته خورا دروند اقتصادي تاوان 
او په لکونو خلک یی پدې کار کې یو له بل سره په  ،هم وراړولی دی

 سیالۍ اچولي دي.
دای نو ېتخنیک په زده کړه ک موډ او فیشن دغه مصرف که په تعلیم او د د

 زده کړي وای. اوس به نوي نسل ډېر څه
۱

: 
 ېجګړې په راتلونک هغو ناپوځي وسائلو له جملې څخه چې امریکایې د د

 امریکا د افغانانو او افغانستان د کاروي یوه هم تعلیم ده. ې کېمرحل
 تسخیر لپاره په الندې شکلونو کې له تعلیم څخه کار اخلي: 

په  رو دیارلسو کلونو کې درې ځلې د افغانستانېامریکا په ت () الف
جهاد، دفاع،  له نصاب څخه یې د او تعلیمي نصاب کې بدلون راووست

کرکې، د  شهادت، غیرت، ازادۍ، اسالمي نظام، له کفارو څخه د
منځ  د دیني تعلیماتو او ساینسي اکتشافاتو تراسالمي امت د یووالي او 

 موکراسۍ، دېاو پر ځای یې د سولې، د ارتباط مفاهیم حذف کړل د
ښځو او نارینه وو  ښځو د آزادۍ، د حقوقو، د بشر د غربیانو له نظره د

د زړو افغاني خرافاتي  د فرهنګ په نامه ترمنځ اختالط، موسیقۍ، ګډا،
معرفي  غربي ډوله مدني ټولنو د دي کولو، دراژون انګیرنو او رواجونو د
ټولو انسانانو ته په یوه د هيومنيزم د فلسفې له مخې کولو او رائجولو، 



 

  
 

 
 

300  

سترګه د کتلو، له کفارو سره دیو ډول سیاسي، فرهنګي، اخالقي او 
 غربي او یا غرب پلوو شخصیتونو د خپلولو او د ټولنیزو ارزښتونو د

 ورځای کړل. معرفي کولو مفاهیم او مضامین
داسې خلکو په الس وکړل چې  دی چې دا هرڅه يې د داال سف ځای أت د

جهاد او هجرت په محيط  او د ،اسالمي فکر مدافعين بلل ځانونه یې د
کتوراوې ومهاجرینو او مجاهدینو په خيراتي پيسو ماسټرۍ او د کې یې د

 داشغال  واخيستې خو په آخر کې له خپل ټول علم او تجربې سره د
 حکومت په ادارو کې د یرغلګرو تر څنګ ودرېدل. 

 ،امریکایانو د خپلې خوښې مفاهیم اکثره په ادبي، اجتماعي، تاریخي
ترڅو  ،په مضامینو کې ځای پرځای کړي دي مدني زده کړو او د فرهنګي

 نوي نسل په ذهن کې ځای ونیسي.  په پراخه پیمانه د
هر  افغانستان د تعلیمي حریم دروازه د امریکایانو له راتللو سره د د )ب(

خپلې خوښې تعلیمي ادارې،  چا پر مخ خالصه شوه او هر چا دلته د
شخصي مکتبونه، پوهنتونونه، لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه جوړ 

 او په هغه کې یې خپل خپل نصابونه عملي کړل. ،کړل
ول له  ړتر شا وال دغو تعلیمي ادارو او مؤسسات چې د هغربي هېوادون

 ،د افغانستان تعلیمي نصاب له اسالمي ارزښتونو محروم کړیې یوې خوا 
ادارې د پوهنې وزیر )فاروق وردګ( وایي په نصاب  اشغال د او لکه چې د

څو  چاپ لپاره پیسې هم ورنه کړې، تر شاملو دیني کتابونو د کې يې د
محروم  د دیني کتابونو له شتون څخه کې هم مکتب په نصاب نوی نسل د

خپلو افغاني  شتمنې طبقې اوالدونه د او له بلې خوا یې د ټولنې د .شي
او هلته یې په  ،په توسط په شخصي تعلمیي ادارو کې احتوا کړل ملګرو

 پردیو نصابونو روزي. يوواردو شو
دغه په پرديو نصابونو روزل شوی نسل به هماغه ډول افغانستان هم په 

اسالمي نړۍ نور  روانوي لکه څنګه يې چې دپرديو پر الر  راتلونکي کې د
 هېوادونه روان کړي دي. 
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امریکایانو د یوې سنجول شوې توطیې په ترڅ کې د افغانستان په  )ج(
اسلوب، تعلیمي  خلکو داسې یو تعلیمي نصاب ور تحمیل کړ چې د

افغانستان د اوسني جنګ ځپلي  سویې په لحاظ د معلوماتو د تود او دېم
 .معلیمنو او متعلمینو له سويې او وضعیت سره مطابقت نه لري معارف د

یو له لوري ددې کار نتیجه دا شوه چې نه موجوده معلمین دغه د پر د
او نه هم زده کوونکي له هغه  ،فرمایشي نصاب په سم ډول تدریسولی شي

 څخه سمه استفاده کولی شي چې پدې ډول يې معارف، معلم، شاګرد او د
لوړو چې د ټول له یوه ذهني اضطراب سره مخ کړل. او  انسرپرستهغوئ د 

زده کړو په وزارتونو او نظام کې اداري او اخالقي فساد هم وسره ملګري 
غرب  شي نو نتیجه یې د) تعلیم( پر ځای )تجهیل( راوځي، چې همدغه د

اسالم نور دښمنان نه غواړي  ځکه چې غرب او د اوږد مهاله هدف هم دی.
تل لپاره افغانان  پرمختګ وکړي، بلکې هڅه کوي چې د چې افغانان دې
 الس الندې وساتي. له  اوځانته محتاج 

۶– : 
معتدل اسالم او غرب پلوي روحانیت دوه نورې هغه خطرناکې وسیلې دي 

رښتنیو مسلمانانو هغې متحدین يې په افغانستان کې د  چې امریکا او د
دونکو مجاهدینو په خالف په سیستماتیک ېجنګ غرب په خالف د او د

 ډول په الندې شکلونو کاروي:
ډیا له ېخپلې زورورې م ړنو او دېخپلو تحقیقاتي مراکز د څ )الف( غرب د

الرې هڅه کوي مسلمانان هغه اسالم ته ور وبولي چې غربیانو په خپله 
 م( یې بولي. اسال ډیزاین کړی او )معتدل

هېوادونو لکه )  ځیني سیکولرو خپل معتدل اسالم لپاره د غرب د
ترکيې(، )اردن(، )مصر(، )تونس( او ځینې نورو غرب پلوه او له حقیقي 

هېوادونو او تعلیمي مراکزو مثالونه وړاندې  يواسالم څخه د پردیو شو
 )االزهر( پوهنتون یې په سرکې دی.  کوي چې د
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لو سیاسي او دیني مؤسسو ېالبېاوس په افغانستان کې د بامریکا همدا 
)بې ځانګړي هویته( او )بې شریعته( ،)بې وسلې(،یوه )بې جهاده( له الرې د
او د همدې مقصد لپاره یې پدې  ،خپرولو لپاره کار کوي اسالم د

 مالیانو روزنه او په کابل کې د ۱۰۰۰۰وزارت د  وروستیو کې د اوقافو
 ه د دیني مرکز افتتاح تر سره کړل.)اعتدال( په نام

دغه ډول لنډمهالو او اوږد مهالو پروژو له الرې غواړي په  امریکا د 
هغه پر اساس  اسالم هغه فهم له منځه یوسي چې د افغانستان کې د

غرب په خالف  اسالمي نظام قائمول او د افغانان په افغانستان کې د
 مقاومت کول غواړي. 

امریکا او نور غربي هېوادونه او مشهور اشخاص په افغانستان کې  )ب(
له هغو تنظیمونو، دیني مراکزو، اصالحي ټولنو، اسالمي ډوله راډیوګانو 

جهادي فکر مخالف دي، د) والء او  او مالیانو سره مرستې کوي چې د
 )ارجائي فکر( د او په افغاني ټولنه کې د ،براء( پر عقیده باور نه لري

غرب په  ته هڅوي چې دېغرب دغه جهتونه د رولو لپاره کار کوي.خپ
او په ډول  ،دونکو مجاهدينو ته )خوارج(او)تکفیریان( ووایيېخالف جنګ

ډول نورو هغو نومونو یې یاد کړي چې دافغاني ټولنې خلک ورڅخه کرکه 
 کوي. 

همدغه خلک چې مجاهدینو ته )تکفیریان( او )خوارج( وایي دوئ بيا له 
څخه د راواردو شویو فکري فتنو لکه ډیموکراسۍ، سیکولریزم،  غرب

لبرالیزم، هیومنیزم، نشنلزم، وضعي قوانیونو او فکري ارتداد په هکله نه 
لو مجاالتو کې له ېالبېاو دا ځکه چې دوئ په ب .څه لیکي او نه یې وایي

امریکا  غرب سره فکري او عملي مشترکات او متبادل مصالح لري.
)جهاد( او )والء  افغانانو له زړونو او ذهنونو د مدوئ په واسطه ده غواړي د
سیاسي پلوراليزم  او کرار کرار یې د ،عقیدې مفاهیم وباسي او براء( د
 الر هم روان کړي.  ردیني پلورالیزم پ ترڅنګ د
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روحانیت، معنویت ته توجه، زهد، حسن خلق او ديني ارشاد ټول په اسالم 
رونه دي چې د اسالم علماؤ او مصلحینو تل کې مطلوب او مرغوب کا

او بايد ترسره يې کړي، خو يو څه خلکو بیا دغه صفات  ،ترسره کړي دي
 غو او په ټولنه کی دااسالمي تاریخ په اوږدو کې په درو او حیثیتونه د

او پدې ډول يې پر )بې  ،وجاهت د ترالسه کولو پخاطر کارولي دي دنياوي
هغوئ  او د ،خلکو خپل تسلط ساتلی علمه( او )ساده لوحه( سپين زړو

او  ،شتمنۍ یې د نذرونو، شکرانو او قلنګونو په نامه ورڅخه تروړلي دي
 رکړی دی. ېخپله یې ورباندې مست شاهانه ژوند ت

خوندونو د نور  نو د ،رکړیېخوندونو ژوند ت د تل دا چې دغه ډول خلکو
استعمارګرو  يتداوم لپاره یې له مشبوهو جهتونو، ګمراه حکومتونو، غرب

او په اسالمي هېوادونو کې له سیکولرو احزابو سره هم روابط او ایتالفونه 
لو سیاسي او مالي ېالبېاو استعماري قوتونو هم د ب ،جوړ کړي دي

د دوئ له  او ،هدایاوو او رشوتونو په ورکولو د دوئ خدمات حاصل کړي
منصرف هغوئ په  د او له جهاده نفوذ څخه يې د مسلمانانو په تسخیرولو

کولو کې کار اخیستی چې مثالونه يې په عربي هېوادونو، شمالي افریقا، 
 سوډان، د هند نیمې وچې او افغانستان کی ډېر ډېر ولیدل شول. 

اسالم او مسلمانانو په خالف یوه لویه جګړه  همدا اوس چې امریکا د 
او د مسلمانو هېوادونو رښتیني روحانيين، مجاهدین،  ،کړې دهروانه 

علماء، طالبان او با احساسه مسلمان ځوانان د غربي یرغلګرو په خالف 
په ټوله اسالمي نړۍ کې په جهاد بوخت دي، په همدغه ډول حالت کې دغه 

غرب له صلیبي  )کمرشل روحانیت( مدعیان او )سیکولر ډوله پیران( د د
صلیبي جګړې په تبلیغاتي  غربي لښکرو د او د ،ه ملګري ديایتالف سر

ديني مليشو په رول کې  مجاهدینو په خالف د او معنوي ډګر کې د
 لوبېږي. 

رشو کلونو کې ډېر دغه ډول درواغجن او سیکولر ېرو دېامریکا په ت
 عملي کولو لپاره روحانیین په افغانستان او سیمه کې د خپلو توطیو د
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 رښتینیو علماؤ، طالبانو يې هم د او ال نور ،کارولوپالل او ويې 
 او مسلحو مجاهدینو په خالف کاروي. مصلحينو

په راتلونکی کې د طالبانو تحریک او د دوئ جهادي فکر ته ریښتنی خطر 
طالب  همدوئ به خلک د .دوه مخو خلکو له لوري متوجه دی همدغو هم د

مدوئ به امریکا او غرب ته د طالب ه .پر جهادي مصداقیت شکمن کوي
آماده کولو تمې ورکوي، همدوئ به د نوئ نسل  د نرمولو او سولې ته د

ځوانان د جهاد او جّدیت له افکارو او ژوند څخه خرافاتي عقائدو او له 
جهاد نظریه  او همدوئ به د ،غرب سره پیوند اخیستلو ته تشویقوي

علم له مدارسو څخه خپلو  جبهاتو او دتحریفوي او ځوانان به د جهاد له 
 ته وربولي. خرافاتي مراکزو

شن( او نور توصیو ته چې ې)رنډکارپور غربي تحقیقاتي مراکزو لکه د که د
وبه لیدل شي چې غربي یرغلګر  امریکا او غرب یې کړي وکتل شي نو

او  ،ګوري سترګهدوستانو او ستراتیژیکو ملګرو په  خپلو دغو خلکو ته د
ریښتیني روحانیت او جهاد د الری  دوئ په وسیله د دچې کوښښ کوي 

 الرویان له خپلې حقې الرې منصرف او منحرف کړي. 
ریښتیني ملګري او  دغه خلک په هېڅ وخت کې د طالبانو د تحریک

دوئ پرون هم د خوندونو او منصبونو پخاطر له طالبانو  .خیرخواهان ندي
وتل نو سمدستي  وندونه او منصبونه له السه وول، خو کله چې خ سره والړ
ريکا ام .حیثیتونو د دښمن صف ته ورټوپ کړللو نومونو او ېالبېیې په ب

ازې د طالب په جهادي صف کي رخنه ورغواړي یو ځل بيا له همدغې د
 له خپلې تګالرې یې واړوي.  وکړي او

۷– : 
خپلو پوځي وسائلو او جنګي لښکرو له الرې د  چې دامریکا پدې پوهېږي 

دلی چې هلته د هغوئ په فکرونو، عقائدو او ېته نشي ورس هر افغان کور
او هغه فطري کرکه او کینه یې له زړونو  ،د ژوند په بڼه کي تبدیلي راولي

و دغه کار بیا په ډېرې اسانۍ د خ غرب په خالف یې لري. وباسي چې د
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لی شي، ځګه چې تقریبا ټول خلک راډیو اوري، ډیا له الرې کوېم
په واسطه فلمونه او نور تصویري  تلویزونونه ګوري، د موبایل ټلفونو

او یوه زیاته برخه خلک کمپیوټر او انټرنټ هم  ،معلومات ويني
ډېر  هم او په راتلونکي کې به د دغو وسائلو استعمال نور ،استعمالوي

 شي. 
امریکا او ټول غرب کوښښ کوي چې خپل همدې اهمیت ته په پام سره 
رسوي. که د ر وته د برقي وسائلو له الرې و افکار او نظریات افغانانو

پروژه رښتیا هم په ټول افغانستان کې تطبیق )کېبلي انټرنټ(  نوري فایبر
خپل  شي نو امریکا به له يوې خوا ټول افغانستان په ډېرې آسانۍ تر

نوی نسل به له دیني ارزښتونو  نیسي اوفکري او فرهنګي تهاجم الندې و
او له بلې خوا به د ټول افغانستان معلومات د همدي  ،څخه پردی کړي

)کیبل( له الرې د دوئ الس ته ورلوېږي چې دا بیا د لوی خطر  نوري فایبر
خبره ده، ځکه چې افغانستنان دا ظرفیت او ټکنالوژي نه لري چې خپله 

 مین کړي. أ( ترنټي امنیتسایبر سیکورټي )انټ
راډيويي سټیشنونو په ذریعه د  ۱۷۰تلوېزوني او ۸۱ امريکا همدا اوس د

دومره منفي بدلون  افغاني ټولنې په اجتماعي او اخالقي ژوند کې
 ړۍ کې یې ساری نه لیدل کېږي. ېره یوه پېراوستلی چې په ت

۸– : 
شيعه او خپل دیارلس کلن اشغال په دور کې په افغانستان کې  امریکا د

اقلیتونو ته ډېره توجه وکړه، هغوئ یې منظم کړل، مؤسسات او اسماعيلي 
د ښه ژوند وسائل یې ورته مهیا کړل، د افغانستان په اقتصادي او دولتي 

هغوئ تر اصلي حجم زیاته  ادارو یې مسلط کړل، په سیاست کې یې د
اظ یې د سیکولریزم او غربپالنې او په فکري لح ،ورته ورکړ برخه او ځای

دې په بدل کې ورته  امريکا دا هرڅه د .په لوړو تحصیالتو وروزل فکر او هپ
او په قطعي  ،دلېیرغلګرو ترڅنګ ودر وکړل چې هغوئ په مطلق ډول د

 اشغالګرو په خالف مقاومت ونه کړ.  ډول یې د
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 ،ټولنه کې نشنلستي افکارو ته وده ورکړههمدارنګه امریکایانو په افغاني 
لو قومونو باسواده ځوانان او ېالبېفغانستان د با او په تیوریک لحاظ یې د

فکر او قلم خاوندان پدې مصروف کړل چې تر هرڅه زیات باید نشنلزم  د
که څه هم چې د اسالمي عقیدې او  ،ته ارزښت ورکړي)قوم پرستۍ( 

 قع شي. احکامو سره په تصادم کې هم وا
دا چې نشنلزم یوه غربي مفکوره او نشنلستان په شعوري ډول غرب پلوي 

او د  ،مجاهدینو په خالف استعمالوي خلک دي نو امریکا همدوئ د
او همدا اوس  .میدلو مخنیوی کويئهمدوئ په توسط د اسالمي نظام د قا

والړ ف کې یرغلګرو په ص هر قوم پورې اړه لري د په هم ټول نشنلستان چې
 دي.

۳ : 
مستقیمې  افغانستان په اشغالولو کې د امریکا او غرب حکومتونه د د

هغوئ  دلي دي. دېمجاهدینو لپاره مشروع اهداف ګرځ لتیا له امله دېښک
هغوئ دفاتر او هر ډول  هغوئ محلي ملګري، د پوځیان، جاسوسان، د

نې ځی .افغانستان کې په خالص مټ فعالیت نشي کولیپرسونل یې په 
خو ناپوځي سیاسي، استخباراتي،  ،ستليېهېوادونو يې خپل پوځیان و

بدلولو ادارې یې ال تر اوسه پټ او ښکاره فعالیت  فکرونو د روزنیز او د
په  .کوي چې هره ورځ یې د تأثیر او فعالیت ساحه نوره هم تنګېږی

مؤثر حضور د  مجاهدینو پراخ او کې د ښارونو یوولسوالیو، والیاتو او لو
 سر د او کارکوونکي یې د دي ورتړلي السونه غرب پلوو ادارو غربي او

 افغانستان د ته اړکړی چې دېساتلو په هڅه کې دي. دې وضعیت غرب د
ښکاره حضور خپله  ساتلو لپاره د خپل تأثیر د الندې کولو او دلته د

 ه حضور په استراتیژۍ بدله کړي. استراتیژي د پټ او بالواسط
رو دیارلسو کلونوکې په افغانستان کې تر ېپه ت ملګرویې امریکا او

دغه مؤسسې دومره ډېرې  زیاتی نادولتي مؤسسې ایجاد کړی وې. ۴۰۰۰
کرزي د پخوانۍ کابینې د پالن وزیر رمضان  او خپلسرې وې چې د
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خو دا چې  .لغوه کړېبشردوست ورڅخه تقریبًا دوه زره مؤسسې په یوه ورځ 
غرب لخوا افغانستان ته  او د ،غرب لخوا اشغال شوی افغانستان د

هغو  همدې مؤسساتو له الرې د فیصده پیسې د ۸۰۶تخصیص شوې 
 دلې چې غرب یې غواړي، نو ځکه خو دېحاصلولو لپاره مصرف اهدافو د

 دې پر ځای چې د وزیر په امر مؤسسې له فعالیته منع شي، بالعکس وزیر
 مؤسساتو په امر له وزارته برطرف کړای شو.  د

غرب هغه لښکر دی چې پرته له  غربي نادولتي مؤسسې په حقیقت کې د
 او ،غرب لپاره د اسالمي نړۍ حکومتونه او ولسونه تسخیروي جګړې د

په سړه سینه او دوامدار فعالیت ټول هغه مقاصد حاصلوي چې پوځونه یې 
او دا ځکه چې پوځي فعالیت او اشغال  .له حاصلولو عاجز پاتې کېږي

مؤسساتو فعالیت ولسونه، عقلونه، فکرونه او  خو د ،خاوره نيسي
اهمیت ته په پام سره غرب په  ېځکه خو همد اقتصادونه اشغالوي. نو

خپل پوځي عقب نشینۍ تشه په نادولتي مؤسساتو ډکول  افغانستان کې د
 غواړي. 

ا مثال هم کافي داحت لپاره یوازې وض خطرناک رول د مؤسساتو د پټ او د
خپل حکومت په وخت کې په کابل کې له میشتو  دی چې کله طالبانو د

خلکو له منځه دې دکابل  ښار له ګڼې ګوڼې او د مؤسساتو وغوښتل چې د
او د تازه هوا لرونکې  قرغې پر سړک ښکلې سیاحتي ښار په غرب کې د د

وو چې له  دې کار هدف دا د او ،ټول په یو ځای کې راجمع شي ساحې ته
او له بل لوري یې طالبانو  ،دوئ له فشار څخه خالص شي یوې خوا ښار د

بندولو ته پر هغه ځای  ته نظارت آسانه شي، خو مؤسساتو د خپلو دفاترو
 پټ دلو ترجیح ورکړه، ځکه چې هلته یې بیا پټ رازونه اوېورمنتقل کپه ته 

 دل. ېملګري رسوا ک
ټولو  خطرناک تأثیر تر غربې نادولتي مؤسساتو د کې دپه افغاني ټولنه 

اوسني  لویه نمونه همدا د اوسني نظام منځته راتلل دي، ځکه چې د
وزیرانو، رئیسانو، سفیرانو، لوړپوړو چارواکو، والیانو،  وحکومت ډېر
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سنا او ولسي جرګې استازو،  مطبوعاتو او میډیا چلوونکو، د ویاندانو، د
 رو دېمشرانو او د سیاسي احزابو رهبرانو او مشهورو څد تعلیمي ادارو 

او همدغو غربي  ،غرب په پرونیو نادولتي مؤسساتو کې کارونه کول
په افغاني ټولنه کې دومره  څلورو لسیزو کې روېنادولتي مؤسساتو په ت

یرغل ارده  کار او تأثیر کذاري کړې وه چې کله امریکا پر افغانستان د
راتلو الره هواره  زره افغانانو ورته په یوه او بل شکل دپه سلګونه  وکړه نو

عسکرو وظیفه اجراء کړه، چا ورته جاسوسي وکړه،  يادهچا ورته د پ .کړه
هغوئ په ګټه ذهن سازي وکړه، چا ورته دولتي  ډیا له الرې دېچا ورته د م

پوځ،  دونکیېهغوئ لپاره جنګ او چا ورته د ،او نا دولتي ادارې وچلولې
 او ښه په خوند یې د ،، استخبارات، ملیشې او اربکیان جوړ کړلپولیس

 غربي یرغلګرو خدمت وکړ. 
کمونستانو اوروسانو په خالف د افغانانو له  غربي نادولتي مؤسساتو د

چې غربي  سېاو هغه لوبه دا ،یوه خطرناکه لوبه وکړه جهاد سره هم
 پوه، باتجربه، د مجاهدینو او مهاجرین له منځه مؤسساتو په ډېر مهارت د

قومونو مخور او با نفوذه خلک، مشهور  لوړوتحصیالتو لرونکي، د
د پوهنتونونو استادان  ،قومندانان، لیکواالن، فرهنګي او تأثیر ګذاره خلک

 ویجهاد صف ورباندې قوي ش چې باید د او نور هغه با استعداده خلک
 دې کار د ومارل.کې یې په کار وګ او په خپلو ادارو ،ټول کړل یو وای یو

او  ،واړول دونکي زیانونه ورېجهاد او هجرت صف ته دوه ستر نه جبیره ک
سرپرستۍ  کار او جهاد صفوف او مهاجرین د چې یو خو یې د وو هغه دا

دوئ ځای بیاپه جبهاتو کې نا اهلو خلکو،  چې د ،له خلکو محروم کړل
 هپاټکیانو ونیوجنګياليو او  دونکوېخرځ چکانو، بې هدفه اووچرسیانو، ل

او بل زیان یې دا وو چې  .او هم يې ولس وکړاوه چې هم يې جهاد بدنام کړ
دکار خلک مو څه په آګاهانه او څه هم په نا آګاهانه ډول دغرب په خدمت 

 کې واقع شول. 
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همدغو نادولتي  امریکا اوس بیا غواړي خپل نا تکمیل شوی پوځي اشغال د
نور هم  لهه هم چې دا کار به لس پنځه لس کامؤسساتو په الس تکمل کړي، که څ

 م کال لپاره په افغانستان کې د۱۰۱۵په همدې مقصد خو امریکا د  او ي.واخل
 ېملیونه ډالره ټاکلې، خو د ناپوځي فعالیتو د جار ۷۹جنګ بودیجه یوازې 

ساتلو لپاره یې دوه ملیارده او شپږ سوه میلیونه ډالره تخصیص کړې او کانکرس 
 په مقصد ورلېږلې ده. منظورولو ته یې د

غربي نادولتي مؤسساتو په اړه به دا یو ډېر ساده تصور وي  په افغانستان کې د
چې یوازې هغه مؤسسې دې تر څارنې الندې ونيول شي )نصرانيت، یهوديت او 

ځکه چې غرب اوس دينونو ته پر دعوت  او دا .نورو باطلو نظريو ته خلک وربولي(
ښی دی، یهوديت ېوئ اوس په خپله عماًل نصرانيت پرې اترکيز نه کوي، هغ

 ،او هغوئ نه غواړي چې بل څوک دې ورکې داخل شي ،يوازې د یهودانو دين دی
 ي.وربولبيان په ښکاره مسلمانان نه غرهم او نورو باطلو عقائدو ته 

ارزښتونه چې تر نصرانيته مقدس  مقدس دين او ټولو غرب لپاره تر نن د
 ښځو آزادي بشر حقوق، د ډيموکراسي، دارزښتمن دي هغه)هم ورته ډېر 

وضعي قوانينو  ، دمساواتد هغوئ څه کې  نارينه وو سره په هر له او
 .دي (ل تعليم او د کاپيټالزم اقتصادي نظاماحاکميت، سیکولريزم، ليبر

هم مدني ټولنو منظومه  او په اسالمي نړۍ کې يې خپل ټول مؤسسات او د
 ځکه چې هغوئ د او دا ،تحقق لپاره په کار اچولي دي دهمدغو اهدافو  د

نو  همدغو ارزښتونو له الرې پر اسالمي نړۍ خپل تسلط ټينګ کړی دی.
دغو اهدافو لپاره کار او  هره هغه مؤسسه چې په هر پټ اوښکاره ډول د

دښمن په  فعاليت کوي هغه خطرناکې مؤسسې دي چې مسلمانان بايد د
پداسې ډول استفاده ورڅخه وکړي لکه له اور څخه  او ،سترګه ورته وګوري

 کوي.استفاده  څوکچې 
داسې پالنونو پر جوړولو کارکوي چې څنګه  د راهيسې رو دوو کلونوېامريکا له ت

خپلې پروژې او پروګرامونه دمحلي قرارداديانو، ملکانو، روحاني ډوله مشرانو 
 کړي.چلوونکو له الرې عملي  او د خصوصي تعليمي ادارو د
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هېوادونو د  اسالمي نړۍ د د او امريکا پټو او ښکاره توطيو او غربي هېوادونو د 
په  چلي او په غرب پورې تړلي وضعیت ته په کتلو اوېپ تعمارما بعد االس

 سره پام ژيکو اهدافو ته پهېسترات صادي اوتامريکا اق افغانستان او سيمه کې د
افغانستان په یو مخيز ډول  چې امريکا په آسانه د يپه زغرده دا ویلی شسړی 

ستل یې په پوځي جګړه ېو قواوو او له افغانستانه د ،ښودلو ته زړه نه ښه کويېپر
خپل جګړه ځپلي اقتصاد له رګونو د  د دلو اوېتسليم کې د شکست حقيقت ته د

 هڅې په معنی دي. يعمل نورې ويني د درولو د
د جګړې له له اور او ستومانۍ ځان هوسا کوي، خو پدې کار سره امريکا يوازې  

اخيستلولپاره به خپلې ناپوځي جګړې  خپلې ماتې د انتقام د له افغانانو څخه د
 اسالمي نظام د مخنيوي هڅو ته نور هم زور ورکوي. په افغانستان کې د او

رولو اوږده تجربه لري يمسلمانانو د تسخ نيولو او د اسالمي هېوادونو د غرب د
اندلس د سقوط، استعماري جګړو،  چې له صليبي جګړو شروع شوې او د

د ړنو، پر اسالمي نړۍ د سيکولرو او مستبدو نظامونو د تحميل، ېاستشراقي څ
 نيونې په مقصد دګلوبالیزشن د نظریې دد نړۍ  او د ،نوي نړيوال نظام د تسليط

ړنيز ېغرب فکري او څ او ال نور هم د ،ر مراحل يې طې کړي ديېجبري تنفيذ په څ
دسيسو په جوړولو شپه او  په مقصد د پالنونو او تسخيرولو د مراکز د مسلمانانو

 ورځ کار کوي.
جګړې په ډګر  درک ډېر ساده دی، موږ مقابله او بری يوازې د غرب په اړه زموږ د

چې غرب څنګه په خپل سياسي او اسخباراتي  او لدې ناخبره يو ،کې ګڼو
ت زموږ د پخواني جهاد تنظيمونه، په لکونو مسلح مقاومت استعداد او مهار

ر جهاد قهرمانان په خپل صف کې ودرول، خپل ېت کوونکي، جهادي رهبران او د
دونکي ريښتيني ېغرب په خالف جنګ او د ،هغوئ پر اوږه کښيښود ټوپک يې د

 مجاهدين يې هدف وګرځول؟
 هغوئ د غربي یرغلګرو او د اوسني روان جهاد رهبرانو ته په کار ده چې د د

ژني چې دښمن له هغو ېاو ټولې هغه الرې وپ ،په اړه کافي مطالعه ولريپاليسيو 
ترڅو داسې نشي چې دښمن د دروازې له الرې ووځي خو . څخه راداخلېږي
 رته راننوځي. ېدکړکۍ له الرې ب
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نـو  ده، که د ټولنې فکر فاسد شـو د ټولنو اصالح او فساد د افکارو زیږنده

و بیـا ټولنـه، د ټـولنې نـ وواو که د ټولنې فکر سـالم  ،ټولنه ورسره فاسديږي
ســميږي. د ټــولنې اصــالح او  راکــړه ورکــړه او معــامالت يــې ورســره افــراد،

ځـای  کـومفساد په فکرونو پورې تړاو لـري، او فکرونـه داسـې نـدی چـې پـه 
 ي. شمنحصر پاتې دې  کېو په همدغه ځای نټوکېږي و کې را
 روټولنـو تـه  نـورو بيـا د خیر فکر را وټوکېږي هغـه مه ځای کې کویوکله په 
ورسـره سـم شـي، او کلـه بیـا د خیـر د ډېرو نورو ځـايونو خلـک شي نو  خپور

ټولنه ورسره سمه  راورسيږي او زموږ فکر بل چېرته راپیدا شي او هغه دلته
په ټولنه کـې بـد  زموږ -اهلل دې نه کړي -صالح شي، او کله بیا افراد مو او 

بیا نـورو خلکـو او ټولنـو تـه خپـاره شـي ، او  اواو خراب مفاهیم راپیدا شي 
کله د نورو خلکو فاسد او خراب افکار زموږ ټولنې ته راشي او زمـوږ خلـک 

نو د ټولنو اصالح او فساد د فکرونو په اصالح  .او ټولنه ورسره مفسده شي
 ري.او فساد پورې اړه ل

رو ســلو ېــتــه پــه تې ټــولن ږي، زمــوږېږي او صــادرېــافکــار او مفــاهیم راوارد
دې ځـای پـردي  يا د او ،افکار او مفاهیم راصادر شول پردي رېډ کلونو کې

ډیا، پوهنتونونو، تعلیم او تربیـه، ېاو د هغو لپاره يې په م ،پالو راورد کړل
 پـردي مفـاهیم می ذهنیت کې دومره کار وکړ چـېټولنې په عمو نصاب او د

پالېسـۍ جـوړې کـړې او لـوی  بنا مـو ر، او د هغو پره شولموږ ته خپل ښکا
 .ونیولمو تصامیم 

پــردي مفــاهیم، افغانســتان تــه  حکومتونــو او سياســي اشخاصــو او احزابــو
د  ،وروتپـل يـې رافغانـانوپ ،را وارد کـړل عقاید او حتی پردي دینونـه پردي
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ور او پـه قوانینـو او نصـاب کـې يـې  ورتلقین کړلهغوئ نويو نسلونو ته یې 
 خواته بوتله. او پردي پالنې فساد کار يې ټولنه د ېداخل کړل، چې په د

: 
خپل افکـار البونو کې چې په مختلفو بڼو او ق د تل لپاره کوشش کوي کفار

 يولپـاره تبلیغـات کـ وهغـ بیـا دومـره د ټولنې ته ورداخل کـړی، او اسالمي
ه څخـهغـو له  مسلمانی ټولنې دغه وارد شوی افکار خپل ګڼي، چې باآلخره

خلکـو  لـه پـه تقاضـا يـې وي،مـينظتبنا خپلـه ټولنـه  رپ وي، او د هغکودفاع 
، کـويمکافـات ور او مجازاتوي، او وګړو ته د هغو له مخې سره تعامل ک

 . ونو کېږيفکر لهشروع د دې ټولې سلسلې  چې
 اواتیا فیصـده جنـګ فکـري  وينو چې وګورو نوپه نړۍ کې جګړو ته که نن 

فکــري پــر  لنړيــوادی.  بــم جنــګ د تــوپ، ټانــګ او يــېیــوازې شــل فیصــده 
 .يډالرمصرفو په ملياردونو وجګړ

 يتـر اتیـا زیـات تلـویزوننـو دلتـه يـې  امریکا افغانستان اشغال کړ چې کله 
پداسـې یـو نونه راډیـو يـې سټیشـپـورې یـا او پنځـه یـو سـل او تر چېنلونه او

 جـوړ کـړل. افغانـان لـري ېښـنارفیصده خلک يې ب يواځې لسکې چې  هېواد
 ،لـريضرورت  ته معلم او کتاب ، مکتب، سړک،ه، پلۍډوډ تر هرڅه زيات

دا څـه معنـا لـري؟  دوئ ورته راډيويي او تلوېزوني سټېشنونه جوړ کړل، خو
او  نظريــات خپــل افکــار، چــې زه بــه وايــي انده چــې کــافر د دې معنــا دا
 وي هر کور او هر فرد ته رسوم. چې په هره وسیله باندېپروګرامونه 
خپروونـه  بي بي سي راډیود کې مخ هراتګله لیدل چې د امریکا افغانانو و

ــیم ســاعت وه،  .وروســته يــې بیــا شــپه او ورځ خپرونــې شــروع کــړې خــو ن
ــیم ســاعت ســهار همداســې د امریکــا غــږ ــو ن ــیم ســاعت ماښــام ،راډی او  ،ن

ې ، خـو اوس شـپه او ورځ خپرونـېپه غرمه کـې خپرونـی لرلـ پنځلس دقیقی
او د خپـل  افکـاردی چې غرب غـواړي خپـل نظریات، دامقصد د دې  لري.

بحـث  ،د تبصرې، خبر، مضـمون، ډرامـې، سـندرې ته ېژوند بڼه زموږ ټولن
 د ټولنې هر فرد واوري. يې او مرکې په اشکالو ورتلقین کړی، تر څو
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، د يانمال ان،ډم لپارهد بيان او رسولو  د خپلو مفاهیمو غربي راډيو ګانې
ټولو طبقو خلـک د ټولنې  او د ،يلوبغاړ ان،، سیاست پوهانپوهنتون استاد

چـې  په اختیار کې ورکويوخت  په لسګونه ساعته او ورغواړي لپاره د دې
 ورسوي. د بيالبېلو خلکو په ژبه خپل افکار خلکو ته ور

ــورې جګــړه  مــوږ خطرناکــه جګــړه ده، اود مفــاهیمو جګــړه  ــل لپــاره د ت د ت
راغلـی یـو  ځکهپاتې  او .فاهیمو په جګړه کې پاتې راغلی یو، خو د مېګټل

 تياری نه لرو. د فکر جګړې چې موږ
ې اسـالمي مملکتونـه په شاوخوا کـ ود اوه پنځوس و نو وينو چېنن وګورکه 

، ورکـې اوسـېږيلمانان یو نیم مليـارد مسـچې تقريباوجود لري په دنیا کې 
 چا دچې  پدی معنا .يپسې روان د غربفیصده يې په ي نو ه دوئ کېخو پ
ــی ئدو ــانون منل ــې نظــام ،ق ــا ي ــی  چ ــیمنل ــب منل ــې مکت ــا ي ــې  ،، چ ــا ي چ

ــې منلــی ، چــا يــې عســکري نظــاممنلــی مــوډ او فیشــن او یونیفــارم ، چــا ي
، منلـی چا يې رسم او رواج بيات او موسيقي منلې،دا، چا يې منلی نصاب

 څــوککــه  ي. اوپســې روان د ئدو پــه ټــول او منلــې ده او چــا يــې د ژونــد بڼــه
بيـا  وئهغ نو يکلک والړ د کېعمل په کې په اسالم باندې خلکو پدی پاتې 

 .يګڼل کېږ ګرترهاو  يوروسته پاتې، ناپوه، تنګ نظر
د مـو  سره مخ یو چې تـر څـو ېمات لهد مفاهیمو په جګړه کې  به تر هغهموږ 

 کړې نه وي.  جګړه کې بریا ثابتهپه مفاهیمو 

 کـې د افغانانو په سياسي ادبيـاتوچې  څخه ېمفاهیمو له جملهغو پرديو  د
چـې ه. ډېر ځله مـوږ اورو ح دصطال(املي وحدت )د  هميو ر کارول کېږي ېډ

ــه (ملــي وحــدتبايــد ) ــ) ټينــګ کــړو، ل ملــي .د )دفــاع وکــړو.. ه(ملــي وحدت
و او يـا ونـه وايـ او هغسې بايـد ونـه سېدا او يا و..ړکولپاره دا کار  (وحدت
. ډېر ځلې ځينې خلک نو خلـک لـدې يږيبپرې خرامو  (ملي وحدت)چې  کړو

پـرې چـې ملـي وحـدت  امله دځينې اسالمي مفـاهيمو لـه بيـانولو منـع کـوي
چـــې ملــي وحـــدت وربانـــدي  او يـــا لــه جهـــاده خلـــک منــع کـــوييــږي، بخرا
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ي او څـه ويل کېږڅه ته  (ملي وحدت) راځئ پدې ځان پوه کړو چې .خرابيږي
 مفهوم افاده کوي؟

ې لـه څـه شـي جـوړ دی، څـه چ تجزیه کړو د ملي وحدت مفهوم لږ راځئ چې
په حیـث او بیـا  انومسلماند  او موږ لري؟څه نظر  دې اړهاسالم پ ؟يرلمعنا 

ر دوه په حیث چې جهاد یې کړی، د اسالم په الره کې یـې تـ ولسيو داسې  د
ددغـه مفهـوم پـه  دي هجرتونـه یـې منلـي او میلیونه زیات شـهیدان ورکـړي

او يـې سـتایو  و ؟ملي وحدت ومنو که یې ونـه منـوآيا تړاو څه موقف ولرو؟ 
 دفاع ترې وکړو او که یې ردکړو؟ ؟که و یې غندو

: 
، (ملـيچـې يـو يـې ) ده ېشوه جوړ  لفظونو دوو اصطالح له( ملي وحدت)د 
یـا یـې  او ،ده ېکلمه له ملت نه اشتقاق شو (ملي)د  .( دیوحدت) بل یې او

 د دواړو چــې ،دی یــووالیمعنــی  (وحــدتد ) ، اویملــت تــه نســبت شــوی د
چـې  ییعنې هغـه شـ .چې اساس یې ملت دیدی  معنې هغه وحدت ترکېبي

 يـا دا اقتصـادي پـدې معنـی چـېهغـه ملـت دی.  خلک يې سره یـو کـړي دي
 چـې بنیـاد یـې ملـت دی ، بلکـې هغـه وحـدتوحـدت نـه دی دينـي نظرياتي

 دی. 
 

هـم پـه همـدې کـې ده، ځکـه چـې ي؟ اصلي خبره ل کېږته وی څهدا چې ملت 
ژنـدلو ېد ملـت د پ پیژنـو. خـو هـم (ملـي وحـدت)بیـا  نـو ېژنوږ ملت وپکله مو
؟ وکـوو چې د ملت تعریـف د چـا لـه لیـدلوري خبره واضح کړو باید دا لپاره
پــه نــورو نظــامونو یــا پــه او لــري،  يــو مفهــومملــت پــه اســالم کــې چــې ځکــه 

اسـاس ملـت  رنو مونږ د کوم تعریف پ .بل مفهوم لري اروپایې تعریفونو کې
 ،وحـدت راولـويـې پر اسـاس  او ومنملت  مطابق اروپایي تعریف جوړوو؟ د
 وحدت راولو؟ يې اساس رملت جوړوو او پ مطابق اسالم د تعریف او که د
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په عربـي  .ده الرهاو  ، قانون طریقه دي او لغوي معنا یې لفظعربي يو ملت 
تللـي راغلـي ډېـر یعنې هغـه الره چـې خلـک وربانـدې  (طریق ممل)کې وایي:

 ءچـې انبیـا يل کېـدلهم ځکه ملت و ملت ته بهعليهم السالم وي. د انبیاوو 
ملـت لغـوي  نـو د دي. ر تللـي راغلـيېـډ رېـعلیهم السالم پـه عـين تګـالره ډ

 معنې طریقه او قانون ده.

لیږلـی دی او  کېږي، هغـه ديـن چـې اهلل را ته ويل (دين)ملت  په شریعت کې
 قرطبي د ملت په اړهانبیاوو علیهم السالم خپلو امتونو ته رسولی دی.امام 

رسله( يعنې ملـت هغـه  ةلسنأداسې وايي: )اسم لما شرعه اهلل فی کتبه علی 
بـه چې اهلل تعالی د شریعت په توګه د خپلو پیغمبرانو په ژ څه ته ويلی کېږي

 .ي ويږلېرال
 څو آيتونو ته ځير شو: کريم راځئ چې د ښه وضاحت لپاره د قران

 اهلل تعالی فرمایي:  -۱

 ٣١١البقرل: چک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ 
ابراهیم لـه ملتـه مـخ اړوي مګـر هغـه چـې خپـل ځـان یـې  څوک به وي چې د)

 (.بېعقل کړی وي
سـره تعبیـر ( ملة)م له طریقې، منهج او دين نه په ابراهیم علیه السال دلته د 

یت پـه تفسـیر کـې وايـي:)عن ملـة أدې  شوی دی. امام ابن کثیر رحمه اهلل د
 ابراهیم علیه السالم لـه ملـت نـه د منهجه( يعنې د عن طریقته و أيبراهيم إ

 منهج مطلب دی. هغه علیه السالم تګالره او
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يت کې اهلل تعالی د ملت او دين کلمې سره مترادفې ګڼلي، لکـه آپه بل  -۱

ـــې فرمـــايي:  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ چ

 .٣٧٣األنعام: چۓ ے ے ھ ھھ
بلکې د کفر  ،شوی ويلدی  اسالم دین ته نهملت یوازې د په قرآن کريم کې 

پـه اهلل تعالی د یوسف علیه السالم چې لکه  د شویدین هم د ملت په نوم يا

 ىب مب خب حب جبچ:دين د ملت په نامه يـادوي د هغې زمانې د کفارو ژبه

 .١٦يوسف: چيت ىت مت خت حت جت يب

اهلل ايمـان نـه راوړي او  ريښـى چـې پـې اپـر (ملت)هغو خلكو  بې شكه ما د)
 .(همدوى له آخرت نه هم منكر دي

 سره تعبير کړی. ت(مل)دلته يې د کافرانو له دين څخه په 
ايت کوي چې هغوئ هم ديـن تـه د قول حکاهلل تعالی د مشرکانو ه ګارندهم

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑچ فرمـــايي:، اهلل تعـــالی ملـــت ويـــل

 .٦ص: چڳ
دا :)صـلی اهلل علیـه والســالم تـه ويـل چــېد قریشـو مشـرکانو بـه رســول اهلل  

دا خو تا له ځانه  ،دلېېکې موږ نه وه اور دينه خو په بل ستا خبرې او طریق
 .(جوړه کړې

ه يـې خـڅ (لاآلخرةالملـ)چـې لـه لوی مفسر امـام مجاهـد او امـام قتـاده وايـي
مـراد يـې  چـې ېنـورو علمـاوو ويلـ ې، او ځينوو و شرکي دينقریشمقصدد 
 ې. یعنی ای محمده!)صلی اهلل علیه والسالم( دا کوموو يت(نصرانورڅخه )
او نـه ،چې ته کوې دا خو د قریشو په پخواني ملت یا دیـن کـې نـه وې خبرې

 .يد ېکړ ېدا خو تا له ځانه جوړ وې، موجودېد نصرانیت په دین کې 
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د يهودو او نصاراوو دينونو ته هم ملت ويلـي دي، اهلل  اهلل تعالیهمدارنګه 
  فرمايي:تعالی 

 .٣٢١البقرل: چ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 
 ئدو تـر هغـه چـې د ينشـ يڅکله هم له تا نـه راضـېهّْ  او یهود او نصاری به)

 .ونه منې دوی تګالره، نظريات او دین . یعنی د(ملت ونه مني
هغوئ له خولې  د ده ېه کې چې اهلل تعالی بیان کړکيسد اصحاب کهف په 
چې کفار به مـو خپـل ديـن تـه  نورو ته وايي هغه یو يېهم حکايت کوي چې 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ:ور وګرځوي

 .٢١الكهف:  چی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
او یـا بـه  بـه سنګسـار کـړي ېنـو تاسـ يکه دغه خلک په تاسو باندې خبر شـ)

 (.ته، بیا به نو کله هم کامیاب نشئ دينوګرځوي خپل ور رته ېتاسو ب
د شعيب عليه السالم مشـرک قـوم بـه هـم خپـل شـرکي ديـن تـه )ملـت( وايـه  

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ:ي فرمــــــایلکــــــه چــــــې اهلل تعــــــالی 

 چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ٨٨األعراف: 

 يكلـشعيب )علیه السالم( ته وويل چې یا به تا او ستا ملګري له دې  ئدو)
 .(رته زمونږ ملت ته راګرځئېشړو او يا به ب
دا  ، اوشــوی دی اطــالق پــه دیــن بانــدې (ملــت)يتونــوکې د آ ټولــونــو پــه دې 

د )اسالم دين( د مسلمانانو )ملـت(  مفوم ورکې په صراحت سره ښکاري چې
 .دی، او د )کافرانو دينونه( د کافرانو )ملتونه( دي
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: 
پـه  ودیثاحـااو کـريم هم د لغت پـه لحـاظ او هـم د قـرآن  یدا چې د ملت معن

 يدینــ) هــم( معنــی ملــي وحــدتد )همــدې اســاس  رده، نــو پــ(دیــن) رڼــا کــې
ټـول چـې  ی دادهشـرعي معنـ (ملي وحـدت)د  له همدې امله . نو( دیوحدت

سـره )ملـي وحـدت( وي هغوئ په خپلـو کـې  د يوه دين پيروان چې هغه خلک
 لري.

 ،هر مسلمان شخص کـه هغـه پښـتون دی له مخې اسالمي تعریف دې د نو 
او د  قـوم څخـه وي بـل کوم لهکه که تاجک، که امریکایی، که چینایی او يا 

باور ال اهلل، محمد رسول اهلل( وايي، إله إخو چې )ال  کې وي نړۍ په هر ګوټ
او مـوږ  دې ملت جزء دی شرائط يې پر ځای کوي، هغه داو  باندې لري،ور 

 دی. فرد (ملت)هر مسلمان د دې او لرو،  (ملي وحدت)له هغه سره 
د او اشـخاص دغـه ډول نظامونـه  سـیکولر موجودآيـا خو پوښـتنه دا ده چـې

معلومه خبـره ده چـې  منې؟مسلمانانو سره  )ملي وحدت( تعريف او حکم له
 هغوئ کله هم د )ملت( لپاره دغه اسالمي تعريف او مصداق نه مني.

، فکــر زېږنګنــده نــه دی د د )ملــي وحــدت( پــورتنی تعريــف د کــوم شــخص 
خو د سـيکولرېزم )بـې دينـۍ( پيـروان ، کريم واضح مفهوم دی د قرآنبلکې 
هغــوئ د ملــت تعريــف د اســالم لــه نظــره نــه بلکــې د نــه منــي چــې ځکــه  یــې

 کوي چې په الندې ډول دی: اروپايانو له ليدلوريمعاصرو سيکولرو 
: 

ي منـ د اروپایانو تعریفپر ځای اسالمي تعریف د لپاره  (ملت)د  سيکولران
 له خلکو او ټـولنو سره تعامل کوي.له مخې  تعريفاو دهمغه 
 :ي( داسې تعريفوملت)اروپایان 

قاموس چې په ټول غرب کـې يـو منـل شـوی او معتمـد قـاموس  اکسفورډد 
 ي:تعريفو ه دې ډولملت پدی 
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Nation: a large community of people usually sharing a 
common history, culture, and language and living in a 

particular territory and under one government.  
ه څخـملـت د خلکـو لـه هغـې لـويې ټـولنې ې : )د دې تعریف حاصل دادی چ

ــه یــوه محــدوده ســيمه کــې  عبــارت دی ــر چــې پ ــدی  يسیاســ هیــوت نظــام الن
کـې مشـترکه ژبـه، مشـترک تـاریخ او مشـترک نـو پـه خپلـو منځو اوسيږي او

 .(فرهنګ لري
ــه ــه پ ــورتني تعريــف کــې پ ــورتني  . کــه دذکــر نشــته (دیــن) د ډول يقطعــ پ پ

ســـتان افغاند  :تعريـــف لپـــاره پـــه افغـــاني ټولنـــه کـــې مصـــداق جـــوړوو نـــو
نا مسلمان اقليتونـه او نور  مرتد شوی نصرانی، کمونست ،هندو ان،مسلم

 دا هغه څه دي چې په ښکاره له اسـالم سـره ټکـراو  بايد ټول يو )ملت(وګڼو.
 .کې دي

ان، ســيکولران، مرتــدين، او نــور کــافران د مســلمانانو قــران خــو کمونيســت
 ولرو؟ (ملي وحدت)ولې بايد له هغوئ سره  نو موږ دښمنان ګڼي.

د افغانستان تبعه دی زموږ  چېخو پورتني تعريف ته په کتلو سره هر کافر  
فغانسـتان يـو کـافر تبعـه تـه ا د کـولی چـې ونه شـ د ملت فرد کڼل کېږي. او

 چې ته زما د ملت فرد نه يې. ووايو
پـه چـې  بـل مسـلماناو  ،چې په امريکا کـې اوسـيږي يو امريکايي مسلمان 

دي، غـړي  (ملـت) هدواړه د يو ېکريم له مخد قرآن  يافغانستان کې اوسیږ
دوئ  لـه مخـې اروپايي تعريف د، خو ه خپلو کې سره )ملي وحدت( لرياو پ

 .دي  ملتونو غړيالج الدواړه د ج
دی چې په افغانستان او نورې اسـالمي نـړۍ کـې نظـامونو  د تأسف ځای دا

مسـلمانانو تـه )ملـت( او )ملـي وحـدت( د غربـي سـيکولر  او فکري جهتونـو
او د )ملــت( او )ملــي کــړی دی،  تلقــين کــړی او تعريــف تعريــف لــه مخــې ور

وېســتلی دی چــې لغــت او اســالمي  تصــوره وحــدت( تعريــف يــې لــه هغــه
 شريعت يې وړاندې کوي. 
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د دې لپاره کړي چې د کافر او مسلمان تر مـنځ د فـرق  څه انو دا هرسيکولر
 ټــو ل د داســې يــوه ملــت افــراد وګڼــي چــې او ،کولــو نظريــه لــه منځــه يوســي
معيــار نــه وي، بلکــې کــافر او مســلمان دواړه عقيــده ورکــې د پېژنــدګلوۍ 

د هر هغـه فکـر  دلته ورکې مساوي حيثيت لري. له همدې امله خو نظامونه
پـر اساسـاتو  او نظريې مخنيوی او مخالفت کوي چـې خلـک د کفـر او اسـالم

 .سره وېشي
او لـه هغـوئ څخـه متـأثره او لـه  د )ملي وحـدت( د اروپـايي تعريـف پلويـان 

خلکو ته تـو صـيې کـوي چـې پـه  ک هماسالم ته منسوب خل دين څخه ناخبره
ــو کــې ــه د مســلمانو هېوادون ــورو  د او لســتانونشن،نولبراال ،ســتانوکمون ب ن
نيــول  نــه د دښــمنۍ دريــځ ف بــهخــال پــهد پيروانــو  کفــري او غلطــو نظريــاتو

ــد او  کېــږي ــد ومنحرف ــه و مخنيــویعقای ــه کېــږي يــې ب ــه دې  چــې ځکــه ن ل
 .يصدمه رسېږته  (ملي وحدت) کارونو

چــې تــر هرڅــه محتــرم او  يــو طــاغوت دی (وحــدت ملــي)پــه پــورتنۍ معنــی  
د هغې پيـروان  دلې چېېنظریه يو داسې بوت ګرځمقدس ګڼل کېږي. او دا 

دې، اخالقـو او ټولــو دينــې ېــرســول، قـرآن، عق ،تــر اهلل يـې عبــادت کـوي او
 ارزښتونو يې لوړه ګڼي!

تـه  چـې )ديـن( ويخلکو ته د منلـو  هغو ښايي پورتنی تعریف به يانواروپا د
هغـه خپـل  چـا معبـود د هـرهغوئ له نظـره د  دځکه چې  څ اعتنا نه لري،ېه

ــو ــوس دی،  او یه ــې او ده ــه عــرف ک ــل د هغــوئ پ ــن من ــل دي ــه من ــو او ن  ي
 اروپـايي (وحـدتملـي )د اسالمي شريعت لـه مخـې د خو کار دی.  شخصي

او  که موږ ځـانونو تـه مسـلمانان وایـو .يوه کفري نظريه ده تعريف مردود او
 تعریف هم له اسالمه واخلو. (ملت)اسالم خپل دین ګڼو نوباید د

ږ ر څـوک چـې لـه مـواو هـ تـه وایـي (تګـالرې)او  (دین)ملت  اسالمي شريعت
پـر دې  نـو .وحـدت( لـرو سره په دين کې شـريک وي مـوږ لـه هغـو سـره )ملـي

 ونــه دي چــې دملت نــورکــافران  ي، اود (ملــت)مســلمانان ټــول یــو اســاس 
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يــو  لحوامصــژبــو او  مشــترکود او  جغرافيــې، واحــد سياســي نظــام واحــدې
له هغوئ او هغـوئ لـه مـوږ سـره يـو ملـت نشـي ګرځـولی، او نـه د  والی موږ

 او هغوئ تر منځ )ملي وحدت( راوستلی شي. سلمانانوم
او ملـت یـو،  ټول سـره يـو ری یوېهمدې بنسټ موږ مسلمانان که هر چ رپ نو

 مسـلمان افغـان ی، مسـلمان روسـی، مسـلمان امريکـايیمسلمان مالیزيـاي
لـه اسـالمه نـاخبره لوي هغه ېڅوک مو چې سره ب ټول د يو ملت افراد دي. هر

تـه  تعـالی مـوږ زموږ دښمن دی. موږ یو امت او يو ملـت یـو، ځکـه اهللاو يا 

ــايلفر الحــج:  چۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭچ :دي چــې  يم
٦٨. 
 ، او هغـــه تاســـو مســـلمانان نومـــوليوو پـــالر ابـــراهیم ملـــت دا ستاســـو د )

 .(ياست
دین او عقیـده  ږوچې زم وڅنګه په خپل ملت کې شریک وبولخلك هغه  ږمو

ــه منــي، زمــ ــه منــيي ازاد وږن ــر دښــمن د د وږزمــ ،ن  ېالنــد يســیور بیــر  ت
 يـې بیـا هـم خـو مـوږ ،يرا اخلـ ېپسـ وږټوپـک پـه مـدښمن  د او زموږږي ېدر

و چـې د وينـې او خـاورې شـراکت وګڼـکـې  خپـل ملـتيوازې د دې لپـاره پـه 
 !په ژبه غږېږي؟زموږ چې  راسره لري؟! او يا د دې لپاره

والء ) و؟! آيــا دخپــل قرآنــي مفــاهیم پایمــال کــړمــوږ د خپلــې ژبــې لپــاره آيــا 
چــې ملــي  وپریــږد ايمــان )محــک( دیچــې پــه حقيقــت کــې د  ( عقيــدهاوبــراء

ږي؟! آيــا د اروپــايي تعريــف لپــاره د اســالمي الرښــوونو ېــوحــدت پــرې خراب
 ؟!ومخالفت وکړ

پـه اسـالمي ټولنـوکې خطرنـاک حدتـه نظرياتو رائجېـدل  او ومفاهیم وپرديد 
ــ ــې تــر ډ او ي.د يدلېرس ــړېــمســلمانان ي ــده بــې الری ک او لــه خپلــو ي ره ح

 .يد ي هملري کړ وماسالمي مفاهي اصيلوعقایدو او
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سیاسـی ) ( پـر ځـایملـي وحـدتد اروپايي تعريف مطابق پورتني وحدت ته کـه د ) 
هـم  کـافرکـې  وحدت يچې په سیاسځکه  ،ل شي نو بې ځايه به نه ويووی (وحدت

خـو د هـر چـا حکـم او  ،په يـو هېـواد کـې يـو ځـای اوسـېدی شـي سرهله مسلمانانو 
کفـارو سـره یـو لـه  هـم . رسـول اهلل صـلی اهلل علیـه وسـلمحيثيت بـه خپـل خپـل وي 

هم د مسلمانانو  او د اسالمي شريعت له مخې )اهل الذمه( وو،تړون کړی سياسي 
او ، وجايـــب حقـــوق  خپـــل پـــه دائـــره کـــې ژونـــد کـــولی شـــي، او نظـــام د سیاســـي

 .مسؤوليتونه لري 

ــواړ دښــمن  ــې د  د يغ ــه مــنځ ک ــراء ء اووال)مســلمانانو پ اطر د اســالم پخــ یــا د (ب
يـې  لپـاره ېهمـد ي. او دله ذهنونو وباسـ د مسلمانانودوستۍ او دښمنۍ مفاهیم 

لــه مينځــه  مســلمان او کــافر تفاوتونــهد اکثــره اصــطالحات داســې جــوړ کــړي چــې 
 (ګلوبالئزیشـن)د  چـې وباسي، لکه نړیوال قوانین، نړیواله ټولنه، نړیواله محکمـه

یـوه ې ټـولی نـړۍ خلـک د چـې دی پـه دې معنـ او هغه ،ټولو خالصه ده مفهوم يې د
 یو ډول معیارونه ولري.  او یو نظام ،یوه نظریه ،عقیده
ــو افکــارو او  نګــههمــدا ر ــه وکــړه، دښــمن د خپل ــه پيــل کــې مــو يادون لکــه چــې پ

نو ټولنو تـه يـې و مسلمامفاهيمو د راصادرولو لړۍ دومره په قوت سره پيل کړې ا
ورتـه بيـا پـردي نـه بلکـې خپـل  چې دغـه پـردې مفـاهيم ورتلقين کوي هغه وختهتر 

کـه بـل څـوک يـې هـم پـه وړانـدې راپورتـه .او نـه کـويو مخالفت يېاو ، ه شيښکار
 ي.ه شبد ښکار دې ته ئدونو شي 

چـــې د نظريـــاتو پـــه منلــــو او او د  مـــوږ تـــه د مســـلمانانو پـــه حيـــث ضـــروري ده
اهلل تعـالی  ځکه چـېاوسـو، ډېـر محتـاط و رولو کې ډېر دقيـق اواصطالحاتو په کا

کـارولو منـع کـړي  د کفـارو د اصـطالتو لـه پدې هکله په قـرآن کـريم کـې مسـمانان
ـــا( کلمـــه  دي، او ـــر ځـــای د )انظرن ـــا( د کلمـــې پ ـــې فرمـــايلي چـــې د )راعن ـــه ي ورت

د مقصـد يـې درلـود، ب او وواياست، ځکه چې لومړۍ کلمه د یهودو )اصطالح( وه
 فرق نه درلود. له دوهمې سره په معنی کې که څه هم چې په ظاهره یې



 

  
 

 
 

323  

 

ل عسکري، فرهنګي، ېالبېب د جهادیرغل په مقابل کې  صلیبی غرب د د
 د يل ساتونکچهر مور لري چې دلونه خپل نقش چفکري او سیاسی مور

، درایت آګاهانه مقابله کوي امت اوقاست، په پوره صبرکې مقابل  دښمن په
او په هغه کې  يمخنیو دلو دېمستعمره ک د افغانستان د الس غرب په داو 
جهاد او  بچیان د دې هېواد مسلمان قائمولو لپاره د اسالمي نظام د د

 .مقابلې ته تیارويدښمن  قربانۍ په میدان کې د
 او مخ کړه که له یوه لوري مجاهدینو دښمن په پوځي ډګر کې له ماتې سر

 دې جهاد په صف ک نو له بل لوري د، اړ کړیته ښتې ېت ېدا دی اوس ی
فکري، فرهنګي، مطبوعاتي او د جهاد  د خاوندانو سنګرد قلم او فرهنګ 

مقابلې لپاره یې تاوده  د رواني )روحي( جګړې مورچلونه داسې وپالل او د
سلګونو راډیوګانو، تلویزونونو، انټرنټي  یې د چې دښمن وساتل

لیکواالنو، شاعرانو، مسلکي  پردي پالواو ي زرګونو کرای د ویبسایټونو او
تحقیقاتي  او فکري، فرهنګيد او نامسلکي ژورنالیستانو او په سلګونو 

 مقابله ونه کړای شوه. په لرلو  مراکزو
مطبوعاتو فکري او فرهنګي فعالیتونو د اهلل تعالی په فضل او  د جهاد د

دې فعالیتونو د ترسره کوونکو او منظموونکو مجاهدینو په مټ  بیا د
ملت  وکولی شول چې د یوه داسې نړیوال کفري ائتالف په مقابل کی د

مسلمان  ډالره یې زمونږ د چې په ملیاردونو يمقابلې لپاره ودرو ځوانان د
 سخیرولو په الره کی مصرف کړل. ولس د ت

 ،ګړې مشروعیت او حقانیت ثابت کړج جهادي مطبوعاتو هم د معاصرو 
 هم یې د ه.یو بادرکه ځوان نسل روزنه وکړ اره دپد مقابلې لې او هم ی

ه هم یې خپل ولس او خپلو مجاهدینو ته پې، او دښمن توطیې رسوا کړ
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یې پداسې حال کې ، او کړلراخه پیمانه د اسالم فکري ادبیات وړاندې پ
مادي ، دکفري نړۍ له مطبوعاتي جریانونو سره سیالي وکړه چې وسائل

 یې د اطمینان او استقرار فضا ات، مسلکي تجربه او دکار لپاره دامکان
 سره د مقايسې وړ نه وو.وضعیت  مجهز وسائلو اوله دښمن 

 جهادي( )مورچل جهادي مطبوعاتو په کتار کې چې په خاص ډول د د 
مسؤولیت تر سره کړ هغه یو بې مثاله مسؤلیت دی چې تر  ستر کوم مجلې

د راتلونکو ، او کې پاتې وي خاوره او ولس ړیو به یې اثر پدېېړیو پېپ
 احسان پوروړي وي.  به یې داو مؤّرخين  مبارزین ،نسلونو مجاهدین

نګ چې خپل ولس او خپلو مجاهدینو ته یې څ دې تر )مورچل مجلې( د د
ټولو مهم او  او اجتماعي مفید مضامین وړاندې کړل تر دینې، جهادي

وران جهاد په جریان کې یې د  غرب په خالف د ستر کار یې دا وکړ چې د
ټولو جهادي علمیاتو تفصیالت په مستند ډول په خپله غېږه کې داسې 

دښمن ته ور اووښتي حجم، هر عملیات ځای، وخت،  خوندي کړل چې د
جزئیات ورکې په دقیق ډول توثیق نور رې اړوند وعملیاتو پاو په  تلفات

 شوي دي. 
عیني شاهد په  ښو او پوځي جریانونو دپې روان جهاد د )مورچل مجلې( د

ړونکو او ېراتلونکو نسلونو تاریخ لیکونکو، فرهنګیانو، څ توګه د
 ود چې د امریکا دېښمؤلفینو ته داسې یو باعتباره او مستند آرشیف پر

اسالمي مقاومت هر اړخیز تصویر ورکې په راڼه  دې ولس د و او دجنایات
 ډول داسې خوندي شوی چې هېڅ معاند به ورڅخه انکار ونه کړای شي. 

یوه ستر مجهز تحقیقاتي مرکز  مورچل جهادي مجلې په حقیقت کې د د
 دې لويې جګړې د دهېواد له ګوټ ګوټ څخه یې  د، او ه کړیرکار تر س
یو څو تنو قلمي او مطبوعاتي سنګر دارانو  یات یوازې دټول جزئعملياتو 

په الس په دومره لویه پیمانه راټول کړي او توثیق کړي دي چې که دا کار 
ښه ډېر ، کومې غربې تحقیقاتي ادارې کوالی نو باید په سلګونو مامورین



 

  
 

 
 

325  

په لسګونو میلیونه  لپاره هر کالد او  اتصاالتي او ترانسپورتي وسائل
 ډالره بودیجه یې لرلی.

پدې ستومانوونکي کار په دقيق او منظم ډول ترسره کول  دې لوی او د
خپل کار په جهادي، علمي او  ساتلونکي د (مورچل) ېد داللت کوي چې د

 او پدې الر کې یې هرې سختۍ او ابتال ته خپله د ،تاریخي اهمیت پوه دي
 ې ده.ورکړ او استقامت اوږه صبر
دعاوو  تقدير وړ او د دې )مورچل( ساتونکي که له يوې خوا ډېر ډېر د د

ناقدانو له  دوستانو له مشورو مستغني او د نو له بلې خوا د مستحق دي
داسې یو چا په حیث چې  د هم زهنو په همدې اساس  نيوکو پورته هم ندي.

 پدې لړ کې څارم چې هغو مطبوعاتي بهير او دجریانات  جهاد د
په دقت سره لولم او کله ناکله یو نیمه لیکنه هم ورته هم مجله  (مورچل)د

 سپارښتنېهغه ساتونکو ته الندې څو یادونې او  کووم دې )مورچل( او د
 وړاندې کووم : 

 ښو او جریانونو دپې روان جهاد د مجله د (مورچل) سره لدې چې د – ۱
)مورچل(  همخو بیا ،ويلیت ادا کوتاریخ په توثیق او تدوین کې ستر مسؤ

 دا او مجله نه بریښي. (عسکري)یې ښکاري یوه  همانله لکه چې هسې 
نشته او یا هم  مضامینو په برخه کې پوځي مضامین یا مجلې د ځکه چې د

 .ورکې کله ناکله په ډېر سطحي ډول یو څه راغلي وي
 مضامینو په برخه کې زیاته برخه فقهي، عمومي دیني، تاریخي مجلې د د

اسالمي امارت  او دا پداسې حال کې چې د ،او سیاسي مضامین وي
 ،نورې د)څرک( درېهمدغه ډول مضامینو لپاره  ون ديي کمیسفرهنګ

 لري.  هم مجلېاو )حقيقت( په نومونو  ))شهامت
پوځي  ښکاري يوه مجله لکه چې له نامه یې (مورچل) ښه به دا وي چې د
اسالم پر پوځي تاریخ، د اسالم د  او ډېر اهتمام یې د ،تعلیمي مجله وي

 اوامنیتي ، پوځي پر کارنامو،جنګي هغوئ پر  پوځي فاتحینو او د
 ښو اوېعسکري پ استحکام، د يفعالیتونو، پوځ اواستخباراتي علومو 
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فرصتونو او  مقاومت د جنګي عملیاتو پر پوځي تحلیل، په ولس کې د
جنګي تکتیک او  ته د وړتیاوو پر پیدا کولو او غښتلي کولو، مجاهدینو

 ژندګلوۍ، دېدښمن پر هراړخیزې پ تخنیکي مهارتونو په ورښودلو، د
، په هېواد پر تشخيص جنګي او ستراتیژیکو انګیزو او مقاصدو ددښمن 

 هغوئ د هویت او د هغوئ د داو  کې د دښمن د داخلي ملګرو پر معرفۍ
 دښمن د د قوت اوخپل  دته يې ماهیت پر تشریح، مجاهدینو  مقاصدو د
او د  پر اسالیبو ر ورښودلو، د رواني )روحي( جګړېپنقطو  ضعف د

وړتیا وو پر پیدا کولو  تبلیغاتي او فکري جګړې لپاره په مجاهدینو کې د
 .او پاللو وي

 برابرولو لپاره باید له پوځي ماهرینو، مضامینو او موادو د لوډدغه  د
حربي پوهنتونو له  و او دعسکري علومو له استادان ، دانوپوځي ارواپوه

 تعلیمي نصابونو څخه استفاده وشي. 
پوځي روزنې لپاره  چې مجاهدین اوس پداسې وضعیت کې ندي چې د دا

نو په کار ، اګاډمۍ او تعلیمي غونډونه ولريپوځي پوهنتونونه، حربي دې 
که څه هم چې په تيوريک شکل  ده چې د پوځي روزنې دغه تشه تر یوه حده

پدې کار سره به له یوې خوا په  مجلې له الرې ډکه شي. (مورچل) د هم وي
دښمن په مقابل کې  پراخه پیمانه په مجاهدینو او د ولس په ځوانانو کې د

 تاریخ د جهاد د یوازې د )مورچل( له بل لوري به، او پوځي وړتیا پیدا شي
او  (مورچل کريس)عتوثیق یوه مجله نه وي، بلکې په رښتیا به هم یو 

 وي.  يز ه مجلهزنرو
لو سیمو مجاهدین په انټرنیټ کې ېالبېهمدا اوس د اسالمي نړۍ له ب - ۱

مجلې  مورچل د که دې او مجلې لري، ډېرې قوې عسکري خپرون
همدغو جهادي عسکري مجلو له چلوونکو سره خپلې تعلیمي  لین دومسؤ

پوځي  هغو له لیکواالنو څخه د ې همغږې کړي او دڅاو مطبوعاتي ه
نو مورچل به په لږ وخت کې  ومو او مضامینو په ډګر کې استفاده وکړيعل

 .ډکه کړای شي په ښه ډولهم  دغه تشه
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امت مشترکه هستي  هغوئ پوځي لیکنې او نظریات د امت علماء او د د 
حاالتو او  هماغه هېواد د ده چې باید په هر هېواد کې له هغو څخه د
طب، صنعت ، تخنیګ  پهتقاضاوو مطابق کار واخیستل شي. همدغه کار 

 ټولو ډګرونو کې په نړۍ کې دود دی.  نورو او
په خالف  او نورو غربي یرغلګرو يکایيامر مجلې د (لچمور) دا چې د - ۳
په خپله غېږه کې مجاهدینو په لسګونو زره عملیات په دقیق ډول  د

ال ډېر مؤثریت او خوندیتوب لپاره  غو معلوماتو دد خوندي کړي دي نو د
 مجلې د مورچل د مورچل سنګردارانو ته دا وړاندیز دی چې د ېد مې د
برخې محتوی چې تیار په کمپیوټر خبرونو د  جهادي عملیاتو د و دڼټولو ګ

هر والیت برخه ورکې جال  ورسره شته په یوه منظم او علمي شکل چې د ېک
اساس  رپ کلونو او میاشتو تاریخونو تسلسل یی د او د ېشو هرا ټول

 دهم چاپ کړي او هم يې  رعایت شوی وي په یوه یا څو جلدونو کې
 ېد يدای شېک، او ډول ترتیب کړیپه  E book ي برقي کتابکمپیوټر

پدې نو ،بل مناسب نوم ورکړ شيکوم یرغل او مورچل( او یا  کتاب ته )د
ل ټولې السته راوړنې په کتابي شکل مورچ جهاد د ې سترد کار سره به د
 او مأخذ پهاو تاریخي سند يدغه کتاب به دیو لوی علم، او خوندي شي

کتاب به  شاهد وي. يماتې عین غرب د جهاد او د افغانانو د ډول د
نسلونو ډېرو  وکراتلون او د ،کتابخانو او علمي مجامعو ته الره پیدا کړي

مقابلی یو سرمشق او الهام بښونکی مرجع  پردیو په مقابل کې د د بهلپاره 
 وي. 
 لو تنظیمي سیاسي مجلو ترڅنګ دغه ډول یو دېالبېب پرون هم د که موږ

ولس له حافظې  ی نو نن به مو دښو واحد مورچل درلودالېسترو پ جهاد د
سترو  سلکونو زره روسانو او کمونستانو په مقابل د ستر جهاد د څخه د
 جوړې ادارې د امریکا په الس د او نه به هم د ،و تاریخونه نه وتلمکارنا

ه یود  ه ستر جهادهغ ېقانون په مقدموک يتعلیمي نصاب او اساس
 او نه به هم نن غرب پلوويادېدل.  په نامه نه (وناخوال ورې)ت )ناورین( او
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تعلیمي نصاب  جهادونه او قربانۍ د رشو کلونوېدې ولس د د د سيکولرو
 . ایفولی شوپه آسانه حذ هله تاریخ

هغه  د لپاره خوندي کولو د تاریخونو او سترو کارونامو پرونۍ جهاد د د
)فرهنګیانو!!؟( او مشهورو تنظیمي رو )استادانو!!؟(،جهاد په پای کې ډې

په  جوړولو د جهادي دائرل المعارف( )د لیکواالنو له اسالمي مؤسسو څخه
نه یوازې دا يې خو په عمل کې ، ښې ډېرې پیسې )نوش جان ( کړی نامه

غربیانو لخوا په جوړو شویو  مخې د ېبلکې الړل له یو، چې څه ونه کړل
اوس د  ، اوو، تحقیقاتي مراکزو او نشراتي ادارو کې منسجم شولمؤسسات

 هغوئ لپاره په کار اخته دي.
بیا تکرار نشي ښه به داوي چې ځل  يودې لپاره چې دغه ترخه تجربه  د نو
ر جهاد سترې کارنامې په خپل الس په داسې حال کې په خپله دې ست د

تحریف او  مغرضو کړیو د نورو غرب او ال تر اوسه د ېخوندي کړو چ
 شوي. ېتبدیل ګوتې ندې ور اوږد

)مورچل( سنګرداران که دغه کار  فرهنګي کمیسون او دد اسالمي امارت 
ښې یې ېتاریخونه او پهم همداسې په امانت او متانت وکړي لکه چې دغه 

جهاد له عظیم تاریخ سره به یې ې د دنو  کړې او توثیق کړې دي ېراټول
 ستر احسان کړی وي.

 )انځوريز مجلې ال له پخوا څخه په خپله غېږ کې د )مورچل( چې د دا -۴
صحنې دښمن دماتې واقعي  برياوو او د مجاهدينو د مورچل( په نامه د

مورچل اداره او يا هم فرهنګي  چې دخوندي کړې دي نو په کار ده 
 تلفاتو د هغه د دښمن د ماتې او د کميسيون له همدغو عکسونو سره د

 هري صحنې د نور عکسونه ملګري کړي، او هم د صحنو په زرګونو
 اړوندو معلوماتو مختصر نوټ ورسره وليکي او هغې د وضاحت لپاره د

و هم کې چاپ کړي ا ژبو بيا یې پر ښه کاغذ په رنګين او مجلد ډول په څو
ماتې  دښمن د برياوو او د جهاد د نو دا به د يې په انټرنټ کې خپور کړي

يو داسې تاريخي او مستند شاهد وي چې هېڅوک به انکار ورڅخه نشي 



 

  
 

 
 

329  

دې ترڅنګ چې خپل خاص معنوي او فرهنګي ارزښت  کار د کولی. دا
 مارکېټ هم لرلی شي.خرڅالو ښه  لري په افغانستان، سيمه او نړۍ کې د

ل پالونکو، ساتونکو او ټولو سنګردارانو ته له اهلل چمورې د کی د یپه پا
هم د دوئ په دې نور  تعالی څخه د مزید توفیق غوښتونکی یم، اهلل تعالی

زور په عزم کې رسوخ، په کار کې برکت او په قلم کې ، نیتونو کې اخالص
 پيدا کړي. آمين. تاثیراو 
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افغانانو پر  غرب يرغل يوازې د امریکا تر بير  الندې د پر افغانستان د
خاوره او سياسي استقالل يرغل ندی، بلکې دا یو هر اړخيز يرغل دی چې 

 څنګ د سلبولو تر سياسي استقالل د افغانانو د نيولو او د خاورې د د
آزادۍ  ټولنيز جوړښت، ټولنيز ارزښتونه او دافغانانو دين، فکر، اخالق، 

غوښتنې او آزادۍ پالنې روحيه يې هم تر ګوزار الندې نيولې ده، ځکه چې 
يرغلګر پوهېږي چې همدغه ديني، اخالقي او ټوليز ارزښتونه دي چې تل 

 دښمن په خالف د مقابلې په صف کې درولي دي. یې افغانان د
سياسي استقالل بېرته ګټل له  د خاورې آزادول او پدې جګړه کې چې د

افغانانو څومره هلې ځلې او قربانۍ غواړي له دين، فرهنګ او ټولنيزو 
له افغانانو څخه تر هغو ډېرې علمي، فکري،  ارزښتونو څخه دفاع

 .ېړنيزې هلې ځلې او ستړياوې غواړيفرهنګي او نورې الرښوونکې او څ
ن په خالف نه ده، مجګړه د کوم شډل او بې فرهنګه دښ ځکه چې زموږ

خپل علم، فکر،  بلکې موږ د داسې دښمن په خالف په جګړه اخته یو چې د
يې فرهنګ، ټکنالوژۍ او پراخو او دقيقو پالنونو او سياستونو په زور 

ايد زموږ جهادي مطبوعات بتقريبًا ټوله نړۍ الندې کړې ده. له همدې امله 
الرې په الرويانو کې دا  دجهاد او مبارزې  او زموږ فکري ادبيات زموږ د

جګړې په ډګر کې په مېړانه او شعوري ډول د  وړتيا پيدا کړي چې هم د
حکمت خپل ولس په  او هم په پوهه، مهربانۍ او ،دښمن مقابله وکړای شي

 ځان پسې روان کړای شي. 
خالف د روانې هر  هت او خپرونې بايد د اسالمي نړۍ پزموږ مطبوعا

 جهاد بهیر ال تر ټولو خطرناکې مرحلې کې داړخيزې صلیبي جګړې په 
مجاهدینو د الرښوونې په مقصد هغوئ ته داسې خپرونې  او د ،څپاندکړي
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او له  ،روښانه کړيورته هغوئ ارمانونه، تګالره او اهداف  ولري چې د
ء او ورته وړاندې کړي چې د )وال الرښودتعامل لپاره داسې  دښمن سره د

 ي. وې وبراء( ټولې غوښتنې او احکام ورکې په راڼه ډول بيان ش
ژغورلو وسيله او  جهاد او مجاهدينو د دغه ډول خپرونې له انحراف څخه د

، ځکه چې په ټوله نړۍ یالرویانو او مؤمن ولس شديد ضرورت د د جهاد د
او نړیوال صهیونیزم د طرحه  ډیا او مطبوعاتو د امریکاېکې د دښمن م

مفاهیمو په تحریف پسې  شوو پالنونو پر اساس د اسالم او جهاد د
 راخیستې ده.

ډیا او مطبوعات ېپه غرب پورې تړلې م غربي او په اسالمي هېوادونو کې
کړي  ټول هڅه کوي چې د اسالم مفاهیم داسې تحریف، تفسیر او تعبیر

ډیموکراسیۍ سره يې هېڅ توپیر  چې له مسیحیت، مادیت، لیبرالیزم او
جهاد چې په اسالم کې تر ټولو لوړ عبادت )ذورل سنام  پاتې نشي. او

څو د اسالمي امت  سالم( دی په )تروریزم( او )ورانکارۍ( بدنام کړي، تراإل
ځوانان پر دغه عبادت بې باوره او له خپل امت څخه د دفاع کولو د 

شهوتونو په لور بې  ، مادیاتو اومسؤولیت له احساس څخه یې د انحرافونو
 الرې کړي. 

شرعي  د اسالم او جهاد د او ېمسلمانانو په خالف په فکري جګړ غرب د
 د ی، بلکې ډېر شرعي علم ته منسوبمفاهیمو په تحریف کې یوازې نه د

اسالم له روح څخه ناخبره مالیان، مفتیان، پیران، د مدارسو مسؤولين او 
ې هم له ځان سره ملګري کړي يتش په نامه د اسالمي تنظیمونو منسوبین 

مجاهدینو له  هغوئ په وسیله د امت ځوانان او عام ولس د او د ،دي
څو د یرغلګرو کفارو په مقابل کې  مرستې او مالتړ څخه ایساروي، تر

 مسلمان امت له مالتړ څخه محروم کړي.  ګېدونکي مجاهدين دجن
او جهادي مفاهیمو د تحریف د مخنیوي  يدښمنانو له طرفه د اسالم د

خپله مجاهدین او د ږي چې پېترڅنګ دېته هم شدید ضرورت لیدل ک
ښه پوه ځانونه اسالم په حقيقت  اسالمي نظام د قائمولو لپاره مبارزين د
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جهاد او  او د ،جهاد شرعي حیثیت واضح کړای شي دمجاهدينو ته ي، کړ
ورته تشخیص او بیان  فکري مبارزې د هرې مرحلې اهداف او تګالرې

دښمن هر اړخیزه مقابله  درایت د څو په پوره بصیرت اوکړای شي، تر
ستومانه نه  څخهحاالتو لوړ او ځوړ هغوئ د جهاد له دوام  او د ،وکړي
 کړي.

الندې اهدافو او  دله سطحيت څخه ووځي او  زموږ جهادي خپرونې بايد
 کار وکړي: او ژور مقاصدو لپاره ښه پراخه 

جهادي خپرونې بايدکوښښ وکړي چې افغان مجاهد ملت د اسالم او  – ۱
او پدې  ،جهاد له حقیقي مفاهیمو او مقاصدو نور هم ښه باخبره وساتي

ه خالف راوالړو هکله د اسالم د دښمنانو لخوا د اسالمي شريعت او جهاد پ
ځکه چې  .شوو شکوکو او شبهاتو ته شرعي علمي او منطقي ځواب ووایي

دښمنان هڅه کوي د ډول ډول وسوسو او شبهاتو په مطرح کولو نوی نسل 
او  ،فريضې په اړه شکمن کړي تطبيق او د جهاد د اسالمي شريعت د د

)ډيموکراسۍ( او  ،(جهاد پرېښودو د) )سولې(،له دښمن سره بالعکس یې 
يې  اسالم په مخالفت کې نورو غربي افکارو او نظرياتو د وربللو له الرې د

 په خپل صف کې ودروي. 
دې حقیقت وضاحت وکړي چې  جهادي خپرونې بايد نوي نسل ته د – ۱

له لوري یوه لویه فریضه ده چې مسلمانان شرعًا د هغې په   اهلل جهاد د
بايد دا حقیقت خلکو ته څرګند کړي چې  او هم .ترسره کولو مکلف دي

هغوئ مشترک کور دی چې له  امت دي او اسالمي نړۍ د مسلمانان ټول یو
هغه څخه دفاع او په هغه کې د اسالم د نظام حاکمول د ټولو مسلمانانو 

ښتني مجاهدین ياو پر همدې اساس د ټولې نړۍ ر ی،دمسؤوليت  مشترک
 د یوې الرې الرویان دي. خاوندان اویوه هدف  سره وروڼه، دپه خپلو کې 

او ټول هغه  ،لويېټولې هغه هڅې چې مسلمانان یو له بله سره ب 
په  شلې او ټوټه ټوټه کړې دهېې ويچې اسالمي نړۍ  پالنونهاستعماري 

 حقيقت کې د اسالم او مسلمانانو د له منځه وړلو اساسي عوامل دي چې
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هغو دله منځه وړلو لپاره هم  د او ،نو ته د هېڅ اعتبار وړ نه ديمسلمانا
 وخت مبرمه تقاضا ده.  شرعي ضرورت او د آهنګ کوښښونه یو

نړۍ په هر ګوټ کې  اسالمي نړۍ مجاهدین شرعًا پدې مکلف دي چې دد 
د امکان تر حده د خپلو مظلومو او مستضعفو مسلمانو وروڼو مرستې ته 

حاالتو  دين دورغلي مجاه ځان ور ورسوي او د سيمې مجاهدين هم بايد
 دا .او امکاناتو په پام کې نيولو سره سم په خپلو صفونو کې تنظيم کړي

سيمه ييزو مصالحو بايد  داسې يو شرعي حکم دی چې تر ټولو سياسي او
دغه شرعي مسؤولیت په اړه  مسلمانانو د د  اهلل شي، لوړ وګنل

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچفرمایي:

 .٦٢األنفال: چۀۀ ڻ ڻ ڻ
رې مؤمنان له تاسې څخه په دین کې مرسته وغواړي نو پر ېکه چژباړه: )او 
د هغه قوم په مقابل کې نه چې  خو هغوئ مرسته کول فرض دي، تاسو د

 تړون موجود وي(. جګړې نه کولوستاسې او د هغوئ تر منځ کوم د 
 : هم فرمایي رسول اهلل

سلمه، کل والُی مه،لالمسلم أخو المسلم، الیخونه، والیکذبه، والیخذله، والیظ)

إلی شار أو –رضه، وماله، ودمه، التقوی هاهنا المسلم علی المسلم حرام، ِع
 بحسب امریء من الشر أن یحقر أخاه المسلم( رواه مسلم.  –القلب 

ژباړه: )مسلمان د مسلمان ورور دی، نه به خیانت ورسره کوي، نه به 
به ظلم ورباندې  ې دښمن ته یوازې پرېږدي، نهيدروا  ورته وایي، نه به 

مسلمان هر څه پر بل مسلمان حرام  د .کوي او نه به يې دښمن ته ورسپاري
او بیا ېې زړه ته  –تقوی دلته ده  .ېيدي، ناموس يې، مال يې او وینه 

یو چا لپاره همدا شر بس دی چې خپل مسلمان ورور سپک  د –اشاره وکړه 
 وګڼي(.
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او د فکر پر  وهبافقهي مذ، سيمو، ونودښمنان غواړي مجاهدین د قوم
ل ېشي، اهداف او توجهات يې یو له بل څخه بېلو ډلو ووېالبېبنسټ پر ب

 دلو اوېپه خپله د یو ځای کغربيان بيا معرفې کړي، پداسې حال کې چې 
شرقي  .د سرحدونو د له منځه وړلو په لور ور روان دي په خپلو منځونو کې

کې اخته وې  ېجګړې ه په اوږدسر ېله بل هاو غربي اروپا چې یو وخت یو
ې تقريبًا ټول اروپایي هېوادونه په یوه )اروپایي اتحاد( کې سره ياوس 

یوځای شوي چې مشترک پارلمان، مشترکه سکه، مشترک پوځي تړون او 
او په مشترک ډول په ټوله اسالمي  ،اسالم په خالف مشترک موقف لري د

 حقیقي مسلمانانو په خالف جنګېږي.  نړۍ کې د
جهادي خپرونې بايد مسلمانان وهڅوي چې په ټولې نړۍ کې د  - ۳

او هم په افغانستان  ،مسلمانانوله ملي او نړیوالو قضایاؤ څخه دفاع وکړي
او سیمه کې د ټولو هغو سیاسي، فکري، اجتماعي، اقتصادي، ادبي، 
فرهنګي او نورو تشکیالتو په اړه چې د اسالم دښمنو ځواکونو او 
هېوادونو له لوري رامنځته شوي خپلو لوستونکو ته کره معلومات وړاندې 

خپل مسلمان او د هغوئ له هغو پروګرامونو، توطیو او فعالیتونو  ،کړي
ولس خبر کړي چې له اسالم او اسالمي نظام سره يې د مخالفت لپاره دلته 

)سیکولر( عناصر  ترڅو د پردیو لخوا دغه ګومارل شوي، په کار اچولي دي
او د تباه کوونکو فعالیتونو مخه يې ونیول  ،مسلمانانو ته رسوا شي

و، هغو اشخاص ځکه چې نن کفارو ټوله اسالمي نړۍ د.او دا شي
ځان لپاره تسخير کړې  د مټ مؤسساتو، حکومتونو او فکري جهتونو په

کفارو لپاره  خو کار د اسالمې امت برخه بولي چې ځانونه مسلمان او د
 کوي. 

جهادي خپرونې بايد اسالمي ادب ته د ودې ورکولو او د ځوانو  -۴
 ه ددا لپارېلیکوالو، شاعرانو، ادیبانو او مفکرینو د استعدادونو د غوړ

له خپلو مهمو اهدافو کول  کارډول پراخ په مقصد په برابرولو  زمینې د
مخ د مسلمان ولس د احساساتو او  او د ځوانو استعدادونو پر ،څخه وګڼي
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تمن منبرونه رامنځته کړي، ترڅو وکوالي شي أارمانونو د اظهاراو بيان جر
 خوا دغرب ل و، کرایي، مبتذلواو ديمنحرفو، پردي پالو، خرڅو شو د

او مسلمانه  ،مخه ونیسيد زهر شيندلو توظيف شويو شاعرانو او لیکوالو 
ثیره ألیکنو له منفي تزهرجنو هغوئ د ترجمه شويو، وارداتي او  ټولنه د
 ي. روژغو

غرب د فرهنګي یرغل مقابله هم  مسلمانو ټولنو پر فکري حریم د د –۵
او پدې ډګر کې  ،د جهادي خپرونو له مهمو اهدافو څخه وګڼله شي بايد
ځوان نسل مخې ته  اسالمي فکر بډايه او اصيل فکري ادبيات د د بايد

وارداتي افکارو او و او الحاد ځپلي وسيکولر غرب د ترڅو د يکېښودل ش
 وکړای شي. نظریاتو مقابله

همدا اوس په افغانستان کې د اشغالګر صلیبي اتحاد هر شریک هېواد 
غانانو ته د خپل فرهنګ د راصادرولو په دلو او افېرس خپلو اهدافو ته د

، ي ادارېلو والیاتو کې په لسګونو مطبوعاتېالبېمقصد په مرکز او ب
 او په زرګونو لیکواالن، خبریاالن او د ،راډیوګانې او تلویزونونه جوړ کړي

ترڅو د افغانستان په فکري  ،قلم خاوندان يې ورکې په کار ګومارلي دي
 دغه خرڅ شوي لیکواالن او فرهنګي اشغال کې د یرغلګرو مرسته وکړي.

 کې د رسنيواو مطبوعاتو خاوندان پداسې یو لوی خیانت او ملي جرم او
ې په افغانستان کې اسالم او مسلمانانو ته د ياخته دي چې ضرر 

 صلیبیانو تر پوځي جګړې ډېر خطرناک دی. 
او مطبوعاتي جهاد د  فکريونې بايد هڅه وکړي چې په خپل جهادي خپر

او  ،رته ازاد کړيېهېواد مطبوعاتي ډګر چې د پردیو لخوا اشغال شوی ب
مؤمن ملت د آزادۍ  ملت ته هغه مفاهیم او معلومات وړاندې کړي چې د

روحیه تمثیل کړي، دیني، ملي، تاریخي او اجتماعي ارزښتونه يې 
ونکي لپاره د اسالمي نظام تر سیوري الندې د او د راتل ،خوندي کړي

بچیانو  ، پرمختګ او سالمې پوهې په لوري د هېواد دۍ، خپلواکۍآزاد
 الرښوونه وکړي. 
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پوهو، دردمنو با احساسه  کې بايد ټولو هغو صفپه جهادي خپرونو  د
خپرولو په الر کې پانګوونکو  اسالم د ليکوالو، مطبوعاتيانو، ناشرانو، د

ر او شرعي علم خاوندانو ته ځای ورکړ شي چې مسلمانان ټول یو فک او د
له هغه څخه دفاع او  او ګڼي، هغوي مشترک کور امت او اسالمي نړۍ د

ول د ټولو مسلمانانو مشترکه وظیفه مپه هغه کې د اسالمي نظام حاک
شرعي خپل د اسالم له ارزښتونوڅخه دفاع  دکې نړۍ  ېاو په ټول ،ېبول

 ي.حيث منپه مسؤوليت 
کمونيزم په مقابل کې مسلمانانو يو جهادي موقف درلود او له  پرون چې د

ر د دښمن په ېاو مذهبي توپیرونو پرته يې د یوه امت په څ ومنطقوي، ژبني
کمونيزم له شر  افغانستان او هم نړۍ دهم خالف جهاد کاوو څنګه يې 

ه ټولکې په  ال صلیبي یرغل په مقابلکه نن هم د نړیو څخه خالصه کړه!
رو ېنړۍ کې يو جهادي دريځ ولرو او په همغږۍ د دښمن مقابله وکړو، له ت

ترخو تجربو درس واخلو او د راتلونکي لپاره داسې روښانه تګالره ولرو 
چې مسلمانان هيله من او پر ځان باوري کړي نو ليرې نده چې اسالمي 

 غرب له شر څخه هم خالصه شي. نړۍ به د
سياسي  بايد د ورځنيو خبرونو، تبصرو، مضامينو او جهادي خپرونې -۶

معاصرو شکلونو لکه د تحليلونو ترڅنګ د کفر او ګمراهۍ 
 )وطنيت(، )نشنليزم(،، )وضعيقوانينو( )ډيموکراسۍ(، )ليبراليزم(،
)غربي ډوله  ښځو غربي ډوله آزادي(، )د )هيومنيزم(، )ګلوباليزيشن(،
 نقد ته هم ړنې اوېنظرياتو څ کفرينورو د او  بشري حقوق(، )سيکولريزم(

د  همدغو نظرياتو په اسالمي نړۍ کې د ځکه چې غرب ،پوره توجه وکړي
او  ی،اسالم د مليونونو مسلمانانو باور کمزوری کړ رپ خپرولو له الرې

ډګر کې  جګړې په د هغوئ یې په خپل مالتړ د ريښتيني اسالم په خالف
د پلي کېدو  اسالمي شريعت همدوئ په الس یې د او د ي دي،درول

 .یکړ یمخنيو
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د جګړې له ډګره د غربي قواوو تېښته باید په موږ کې دا کاذبه  -۷
خوشباوري او غرور پيدا نه کړي چې جګړه مو وګټله او نور به نو خير او 
خيريت وي او د سترګو په رپ کې به موږ اسالمي نظام قائم کړای شو. د 

نتيجه يې موږ دښمن تېښتې ته اړ کړ  تېرو ديارلسو کلونو جګړه چې په
يوازې د جهاد يوه مرحله وه. تر دې وروسته د جهاد نورې مهمې مرحلې 
پاتې دي، دلته دښمن دومره چورګوړي وېستلي او دومره هګۍ يې اچولې 
دي چې راتلونکي څو نسله به يې د اسالمي نظام د قائمېدلو د مخنيوي 

کوي. غرب به په فکري، سياسي، هڅو ته په بېالبېلو شکلونو ادامه ور
اقتصادي او تبليغاتي ډګرونو کې د هغوئ تر شا درېږي او دوئ به په ولس 
کې د خپلو ريښو د غځولو او خپلو نظراتو د خپرولو لپاره په پراخه پيمانه 

 کار ته دوام ورکوي.
د اسالمي نظام د قائمولو او چلولو لپاره د شخصيتونو روزل، د اسالم 

يم خلکو ته رسول، په فکري او تعليمي لحاظ د وطن بيا حقیقي مفاه
ودانول، په بېالبېلو ډولونو سره وېشل شوی ولس بېرته سره يو کول، ښه 
حکومتداري رامنځته کول، هېواد په اقتصادي لحاظ پر خپلو پښو درول، 
د ژوند د ټولو چارو او ابعادو لپاره په معاصره بڼه د اسالمي قوانينو 

يا د هغو پلي کول، د بې دينۍ، سيکولريزم، غربپالنې، برابرول او ب
بدعتونو، خرافاتو او وضعي قوانينو له منځه وړل او په زرګونو نور لوی 
لوی کارونه ټول زموږ د راتلونکې مرحلې د جهاد پړاوونه دي چې بايد د 

 ترسره کولو لپاره یې په ځان کې وړتيا پيداکړو.
کولو لپاره په ځان کې واقعي وړتيا پيدا  که د يادو شويو کارونو د ترسره 

نه کړو او يوازې په شعارونو او دعوو اکتفا وکړو، نو پدې کې هېڅ شک 
نشته چې د روان جهاد السته راوړنې به مو بېرته له السه ځي، ځکه چې 

په کار ده  دښمن مو تر جګړې د وروسته مرحلې لپاره پوره تياری لري. نو
او په  ،ټولو مفاهيمو ته پوره پام وکړي چې جهادي مطبوعات مو دغو

 پراخه پیماته یې مجاهدینو ته په مسلسل ډول ورتلقين کړي.
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ت تــه )ذورل ســنام االســالم( ویــل شــوي او د دپـه اســالم کــې چــې د جهــاد عبــا

ساتنه دې امله ده چې په جهاد د اسالم ه ت ګڼل شوی دا لدلوړې مرتبې عبا
کېږی، د جهـاد پـه وسـیله هغـه خنډونـه لیـرې کېـږي چـې د اهلل تعـالی بنـده 

ــه د حــق د دعــوت د ورســېدلو ــه وســیله د ومخنیــوی کــ ګــانو ت ي، د هغــه پ
فسـاد مخـه نیـول کېـږی ، او د همـدی جهـاد  او مفسدینو د ظلم او ظالمانو

پــه وســیله د اســالمي امــت معنــوي ارزښــتونه او زمکنــي ســرحدونه خونــدي 
 کېږي. 

ي چې په شرعي ډول ترسـره يپه هغه وخت کې خپل پوره افادیت ښخو جهاد 
شي، او په پوځي، معنوي او روحـي لحـاظ د هغـه لپـاره پـوره تیـاری ونیـول 

 شي. 
عــالی مســلمانانو تــه د کفــر او فتنــې پــه مقابــل کــی د کـه لــه یــوې خــوا اهلل ت 

ــو امــر کــړی او فرمــایلي دي:  َْ ُةىحَ اا   )جهــاد د کول َهااُ ََ َل َوَقااُِلوهُمه ح َتٰىااا  

ُُّٰ ُه  َْ الدِّينه كهوُّا َهُ .) تـر هغـه د کـافرانو پـه خـالف وجنګېـږئ ۳۹األنفـال/(َوَي
حاکم شي(. نـو لـه بـل  )شرک( له منځه والړ شي او يوازې د اهلل دين چې فتنه

لوري یې مسلمانانو ته د جهاد لپاره د تیاري د نیولو او د اعداد دفریضـې 
د ادا کولوامر هم کړی او فرمایلي يې دي:)وأعدوا لهم مااستطعتم من قـول 
و من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل وعدوکم وآخرین من دونهم التعلمونهم 

 .۶۰اهلل یعلمهم( األنفال/
ومره چې کولی شئ د کـافرانو د مقـابلې لپـاره قـوت او زيـن کـړي ترجمه:)څ

هغـه دښـمنان  اسونه تيار کـړئ چـې د اهلل دښـمنان، خپـل دښـمنان او او نـور
 پرې ووېروئ چې تاسې يې نه پېژنئ اهلل يې پېژني(. 

دا چــې د اســالم دیــن د اهلل تعــالی ورســتی حــق دیــن دی او مســلمانان یــی د 
د هغـه د رسـولو پـر الره د پرتـو خنـډونو پـر لیـرې  نړۍ خلکو ته پر رسـولو او
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کولو مکلف دي نو ځکه خو باید دا امت د تل لپـاره یـو قـوي، مسـتعد، او 
متحرک امت وي، او د دین د رسولو او له هغه څخه د دفاع په الره کې باید 

د قربـانۍ  د هر ډول مـادي او معنـوي وړتیـاوو درلـودونکی او د هغـه لپـاره
 وي.  ورکولو ته تيار

کــه لــه یــوې خــوا مســلمانان انســانانو تــه د اهلل تعــالی د دیــن پــه ور رســولو 
مکلــف دي او د دی کــار لپــاره لــه تېــرو څــه بانــدې څــوارلس ســوه کلونــو پــه 
ــر شــوي او د  ــوړو او ژورو راتې ــرو ل ــه ډې مسلســل جدوجهــد کــې راروان او ل

و او لـه اهلل پلویان عروج او تنزل پړاونه یې وهلي دي نو له بل لوري د شیطان
تعــالی ســره پــه دښــمنۍ اختــه خلکــو هــم د تــل لپــاره د اســالم د خپرېــدو د 

د له منځه وړلـو او یـا کمـزوري کولـو لپـاره خپلـې  مخنیوي او د مسلمانانو
هـر ډول هڅـې کـړې او پـه هـره زمانـه کـې یـې خپلـې ټـولې مـادي او معنـوي 

قـوي جبهــې د وسـایل پـه کــار اچـولي او د حـق پـه مقابــل کـې د  وړتیـاوې او
یـو بـل تـه سـره پـه خپلـو کـې السـونه ورکـړي دي، او د  جوړولو په مقصد يې

مسلمانانو په خالف یې لـوېې او اوږدې جګـړې کـړې دي چـې د فارسـیانو، 
ي او استعماري جګړې، د کمونیزم د خپراوي لپـاره برومیانو، د اروپا صلی

ې او نظـام د د شوروي اتحاد جګړې او باآلخره د دیموکراسۍ د کفري نظريـ
خپرولو لپاره د امریکا او ټول غرب اوسنۍ روانه جګړه یـې واضـح مثالونـه 

 دي. 
د رسول اهلل صلی هلل علیه وسلم اصحابانو او د هغـوئ تـابعینو هـم د اسـالم 
د خپرولــو پــه الره کــې جهــاد او اعــداد تــه دومــره لویــه توجــه کــړې وه چــې د 

و ذرائعو له نه شـتون سـره سـره مادي وسائلو او د حمل او نقل د قوي او لوی
یې بیا هم د اسالم پیغام له جزيـرل العـرب څخـه د اروپـا تـر غربـه او د هنـد، 
چین، روسي او قوقاز ترهېوادونـو ورسـاوه. هغـوئ د خپلـې زمـاني بهتـرین 
تــــوره وهــــونکي، غــــره ختــــونکي، صــــحراپیمایان، اســــپ ســــواره، نښــــه 

ـــورو رزمـــي اســـتعدا دونو لرونکـــی ول. ویشـــتونکي،المبو وهـــونکي او د ن
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هغـوئ پــه اعــداد او تمــرین کــې داسـې رالــوی شــوي ول چــې عســکریت او د 
 رزمي وړتیاوو درلودل یې نور د ژوند بڼه ګرځېدلي وو.

ــه جهــاد او اعــداد څخــه کښیناســتل   ــه ل صــحابه کرامــو رضــي اهلل عــنهم ب
هالکــت ګاڼــه، ځکــه چــې اهلل تعــالی پــه قــران کــریم کــې دې کښیناســتلو تــه 

لـی إیلي وو او هغوئ یې ورڅخه منـع کـړی وو:)والتلقـوا بأیـدیکم )تهلکه( و
جهاد اعداد او رباط په پرېښودلو او د دنیـا پـه کـارونو د  التهلکة( يعنې )د

ــه هالکــت کــې مــه غورځــوئ(. ابــو ایــوب  ــه املــه ځــان پ پــوره مصــروفېدلو ل
انصاري رضي اهلل عنه هم صحابوؤ او تابعینو ته د دې آیـت همدغـه تفسـیر 

 وو. کړی 

اهلل تعالی په سورل األنفال کې مسلمانانو ته له دښمن سره د مقابلی لپـاره د 
هـــر ډول اعـــداد او د مطلـــوب قـــوت د برابرولـــو امـــر کـــړی دی، اهلل تعـــالی 
فرمایلي :)وأعدوا لهـم مااسـتطعتم مـن قـول و مـن ربـاط الخیـل ترهبـون بـه 

 .۶۰ال تعلمونهم اهلل یعلمهم( األنفال/عدوهلل و عدوکم وآخرین من دونهم 
ترجمه:)څومره چې کولی شئ د کـافرانو د مقـابلې لپـاره قـوت او زيـن کـړي 
آسونه تيار کړئ چې د اهلل دښمنان، خپل دښمنان او نور هغـه دښـمنان پـرې 

 ووېروئ چې تاسې يې نه پېژنئ اهلل يې پېژني(.
کره دی، او نکـره عـام د تفسیر علماء وایي چې پدې آیت کې د )قول( لفظ ن

 په هر ډول قوت باندې داللت کوي. دلته هم دا لفظ وي او 
اعداد نه کـول پـه قـرآن کـریم کـی د منافقـانو لـه صـفاتو څخـه د جهاد لپاره 

د نـه کولـو پـه  ګڼل شوي دی، اهلل تعالی د جهـاد لپـاره د منـافقینو د اعـداد
َهوَ  )اړه فرمـایي: ُح َرَااوهوا الحرهاا ّٰه اُُمَ ااَِبطه ح َةَ ااٰمَ طه ح َوَلاا ََُن ا َُاان َكاا ُه عهاٰدل  َوَل  َلَََعاادُّوا َلاا

 .۴۶التوبة/ (َوُقيَل اقح هدهوا َمَع الحَقُِعُديَن
ترجمه:)که هغوئ )منافقانو جهاد( ته د وتلو اراده درلودی نـو تيـاری بـه يـې 

ه يـې ورته نيولی وو، خو د هغوئ راپورته کېدل د اهلل خـوښ نـه وو، نـو ځکـ
 سست کړل، او ورته وويل شول چې له کښېناستونکو سره کښېنئ(.
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رسول اهلل صلی اهلل علیه وسـلم پـه خپلـو احـادیثو کـې مسـلمانان د جهـادي 
اعداد بېالبېلو ډولونو ته تشویق کړي دي او هغوئ یې اسپ سـوارۍ، نښـه 

 ویشتلو، المبو زده کولو او د پوځي وسائلو جوړولو ته هڅولي دي. 
په نړۍ کې کافران د جنګ، سیاست ، تعلیم او اقتصـاد پـه ډګرونـو  نن چې

کې برالسي شوي او هره خوا یې په اسالمي نړۍ کـې پـر مسـلمانانو او نـورو 
پرحقـه دي، او  ولسونو او مجاهدینو حملې دي سبب یې دا ندی چې هغـوئ

یا دا چې د اهلل توفیق او نصرت یـې پـه برخـه دی. بلکـه اصـلي سـبب یـې دا 
ې هغوئ د جګړو لپاره پوره اعداد او مـنظم پالنونـه لـري، او د جګـړه دي چ

لـوی  ییزو مهارتو او پوځي صنعت په ډګرونو کې یې پوره کار کـړی دی، او
زمکني، هوایي او سمندري پوځونه او پوځي وسـائل یـې جـوړ کـړي دي، او 

 هم هغوئ په رواني او فکري لحاظ خپلو پوځیانو ته پوره روزنه ورکوي. 
ار نه یوازې دا چې د بدني او فکـري اعـداد او د پـوځي وسـائلو او وسـلو کف

سـره په جوړولو کې د خپلې برالسۍ لپاره مسلسلې او په خپلو منځونو کـې 
ې هلې ځلې کوي، بلکې په ټول توان او د هـر ډول توطیـو او فشـارونو غږهم

ښـښ په استعمال د دې لپاره هم پـه سـیمه ییـزه او هـم پـه نړیوالـه سـطحه کو
کــوي چــې مســلمانان لــه عســکري وړتیــاوو او د پــوځي صــنعت لــه درلودلــو 
محروم کړي، ترڅو یا د خپلې کمزورۍ له امله له منځه والړ شـي، او یـا هـم 

 د کفارو قوت او د هغوئ شرطونو ته غاړه کېږدي. 
د اســالم دښــمنان او لــه مســلمانانو ســره پــه جګــړه کــې اختــه اوســنی نړیــوال 

هغه فکري او اقتصادي ملګـري او پـر اسـالمي نـړۍ د صلیبي ایتالف او د 
ټول له یـوې مخـې د  هغوئ له لوري تپل شوي حکومتونه او سیاسي احزاب

ډیا، تعلیمــي نصــابونو، فرهنــګ او ادبیــاتو، ټــولنیزو ېــخپلــې زورورې م
رسنیو او نورو اجتماعي او فکـري سـازمانونو لـه الرې کوښـښ کـوي چـې د 

نکي نسـلونه لـه جهـادي اعـداد او د وسـلې لـه اسالمي امت ځوانان او راتلو
عـدم تشـدد د مبـارزې، نړیوالتـوب د د هنر،  استعمال څخه متنفر کړي، او



 

  
 

 
 

342  

پــه  فکــري ګمراهیـو لــه الرې یـې د ذلـت او بــې غیرتـۍ او نـورو واردو شـویو
  ژوند او د کفارو د اهدافو لپاره په کار کولو قانع او مصروف کړي.

پــه جګــړه کــې اختــه اوســنی نړیــوال صــلیبي  د دې لپــاره چــې لــه اســالم ســره
دفـاع لـه  ایتالف او د هغه محلي ملګري د اسالمي نړۍ ځوانـان د جهـاد او

میدانونو لیرې وساتي او په بېهوده مصروفیتونو یې مصروف کـړي، نـو پـه 
منظم شکل یې هغوئ د جنـون تـر حـده پـه بېالبېلـو سـپورټونو لکـه کرکـټ، 

بــاډۍ د ښــکال پــه کلپونــو، موســیقۍ ، فوټبــال، د میراتــون پــه منــډو، د 
ــرو ــډاوو، د ښــځو او ن ــانټیکې شــاعرۍ، عشــق او  ګ ــه روم ــتالط ، پ ــه اخ پ

عاشقۍ، غربي ډوله فیشنونو او نورو بیهوده مصروفیتونو اخته کړي دي، 
ــو  ــه، د لوب ــانو کلپون ــاره د ځوان ــوئ لپ ــه او موسســې د هغ ــي دولتون او غرب

ه او ه نامـه د ځوانـانو پارلمانونـمیدانونه، تیاترونه، خارجي سفرونه، تـش پـ
ـــه  ـــي بهیرون ـــګ  ،کنفرانســـونه، ادب ـــه او د ماډلن د خوشـــګذارانۍ بنډارون

وربانـدې پـدې مقصـد مصـرفوي  نندارتونونه جوړوي، او پـه ملیونونـو ډالـر
چـې د امـت ځوانـان لـه علـم، دعـوت، جهـاد، صـنعت، زراعـت، مسـؤولیت 

راوګرځـوي، او د ریښـتنې وطن څخه د دفـاع لـه کـاره  پېژندنې او له دین او
اتلولۍ له ګټلو څخـه یـې د کرکـټ، ګـډاوو، سـندرو، او فلمونـو پـه اتلـولۍ 

 تېرباسي.
د دې لپاره چې د پرديو لخوا تپل شويو حکومتونو له يوې خوا نور ځوانـان 

د پرديـو فرهنګونـو پـه  هم د جهاد او دفاع له سنګرونو ليرې سـاتلي وي، او
له بلې خوا يې له لويو سـتونزو د ولسـونو يې مصروف کړي وي، او  خپلولو

پام بل لوري ته اړولی وي په لويه پيمانه بېهوده مصروفيتونو تـه د ځوانـانو 
د ورتشويقولو پر پروګرامونـو درانـه مصـرفونه کـوي او د داسـې لوبغـاړو او 
سندرغاړو استقبال ته ساده ولسي خلک له ډولونو او سورنيو سره لويو الرو 

راوباسي چـې لـه لهـو او لعـب پرتـه يـې بـل څـه نـه وي تـر سـره  او بازارونو ته
 کړي، خو د غرب پلوې مېډيا له لوري اتالن بلل کېږي.
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لکه څنګه چې جهـاد یـو ایماني،عسـکري، سیاسـي او اجتمـاعي عمـل دی 
د  د اســالمي ټــولنې پــر ایمــان، پــوځي غلبــې او شکســت او او نتــائج یــې هــم

سیاسي او اجتماعي وضعیت مرتبیږي، نو همدارنګه باید اعـداد ټولنې په 
هم ورته پدې ټولو ډګرونو کي ونیول شي. او که چېـرې پـه دې ټولـو ډګرونـو 
کې د جهاد لپاره اعداد ونه نیول شـي نـو هـر وخـت د دې وېـره شـته چـې یـا 
دې جهاد او مجاهدین د دښمن په مقابل کې مغلوب شي، یـا دې جهـاد پـه 

په نتیجه کې دې یې یو فاسد او مستبد نظـام  غیان بدل شي، اوفساد او ط
ــوانیږي چــې د جهــاد د الرې  رامنځتــه شــي، او ــه دې وت ــا دې هــم دښــمن پ ی

الرویان د خپلو پټو او ښکاره دسیسو او توطیو په نتیجه کې په خپـل صـف 
کې ودروي، چي په تاسف سره دا ټول حالتونه زمونږ په جهادي بهیرونـوکي 

 .  ولیدل شول
نو د دي لپاره چې منفي تجربې بیا بیا تکرار نشي، د جهادي اعـداد لپـاره 

 باید په الندي ډګرونو کې ډېر کار وشي. 
۱ - 

مخکې تر دې چې مجاهـد تـه ټوپـک پـه الس ورکـړ شـي هغـه بایـد د ایمـاني 
عتقـد اعداد له مرحلې تېر شي. په ایماني اعداد کې باید مجاهدین پـدې م

 شي چي : 
جهــاد یوشــرعي عبــادت دی چــې د اهلل لــه لــوري پــر مســلمانانوفرض  الــف:

كتب عليكم القتال وهـو كـره لكـم وعسـى أن تكرهـوا شـيئا وهـو شوی دی:)
لكــــم وعســــى أن تحبــــوا شــــيئا وهــــو شــــر لكــــم واهلل يعلــــم وأنــــتم ال  خيـــر

 .۱۱۶/(البقرلتعلمون
ــه  ــې ن ــم تاســې ي ــه څــه ه ــړای شــوی دی ک ــرض ک ترجمــه:)پر تاســې جنــګ ف
خوښوئ، شايد تاسې يو شی بد وګڼئ خو هغه به ستاسې لپـاره غـوره وي، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=265&idto=265&bk_no=61&ID=270#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=265&idto=265&bk_no=61&ID=270#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=265&idto=265&bk_no=61&ID=270#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=265&idto=265&bk_no=61&ID=270#docu
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ه او شايد تاسې به يو شی ښه وګڼئ خو هغه به ستاسې لپاره شر وي، اهلل ښ
 پوهېږي او تاسې نه پوهېږئ(.

، نه کوم هدړه د آزادۍ لپاره جګيوازې جهاد نه کومه سیاسي مبارزه ده، نه 
ولسي پاڅون دی، او نه هم د مال، تنخوا او یا نورو امتیازاتو په مقابل کـی 
جنګېدل دي. بلکې جهاد یوازې د دې لپاره جنګېـدل دي چـې د اهلل تعـالی 

ې نافذ شي، مسـلمانان دې نـورو خلکـو تـه د کلمه دې لوړه شي، شریعت د
او د ظالمانو او کـافرانو لـه ظلـم او  ،اسالم پیغام او دعوت ور ورسولی شي

 تجاوز څخه دې خوندي وي. 
لکه څنګه چې په اسالم کې نورعبادتونه خپل شروط، آداب، او احکـام ب: 

لــري همدارنګــه جهــاد هــم خپــل شــروط، آداب، احکــام او خپلــې تقاضــاوې 
چې باید وپېژندل شي او مراعات شي. که چېرې پـه جهـاد کـې د جهـاد  لري

خپل شروط، آداب، احکام، او د هغه تقاضاوې پوره نشي نـو بیـا جهـاد یـو 
شرعي عبادت نه پاتې کېږي، بلکـې د یـوې ورانـوونکې جګـړې حیثیـت او 
شــکل غــوره کــوي چــې د اهلل تعــالی د رضــاکولو لپــاره نــه بلکــې د نــورو 

 او یا اقتصادي مقاصدو لپاره تر سره کيږي. سیاسي، قومي 
ــر فقــه وپوهــول شــي، او د جهــاد د  ــه کــار ده چــې مجاهــدین د جهــاد پ ــو پ ن
مشــروعیت او فرضــیت لــه دالئلــو خبــر کــړی شــي، د قتــال، فــرار، غنیمــت، 

 معلوم شي. همدارنګـه والء او براء احکام ور اتنې اوشهادت، طاعت، رازس
کـړای شـي، لـه اهلل تعـالی، د هغـه پیغمبـر د نیت او عمل اصالح تـه متوجـه 

صلی اهلل علیه وسلم او د اسالم له مبارک دین سره مینه یې په زړه کې ځـای 
ــه اړه د زهــد او بــې رغبتــي او د  کــړای شــي، د دنیــا او دنیــاوي خونــدونو پ

تلقین او ترغیب ورتـه وشـي. د ذکـر، تـالوت، تزکيـة  آخرت د نعمتونوپه اړه
ــی اهلل ــنفس، توکــل عل ــدنې صــفات ال ــو، د مســؤولیت د پېژن ، نېکــو اخالق

لـه خپلـو شخصـي  طرورکې پیدا کړل شي، او د امت د علیا مصالحو په خا
 مصالحو د تېرېدنې احساس ورکې راوستل شي.
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مجاهــدينو تــه د دې ورښــوول هــم ضــروري دي چــې د جهــاد د ډګــر کــې لــه  
حاللو او حرامو خبر شي، د دعوت، امر بالمعروف او نهي عـن المنکـر او د 
اهلل تعالی د حدودو د ساتلو استعدادونه ورکې وروزل شـي. کـه مجاهـدينو 
ته دغه ډول ايماني اعداد ورکړ شي نو په هغه وخت کـې بـه بیـا یـو مجاهـد 

ه حقیقي معنی مجاهد وي، او هغه صفات بـه ورکـې راځـي چـې اهلل یـې د پ
ـــه کـــړی ده چـــې فرمایي:) ـــه یادون ـــه هکل ـــدینو پ ـــدُونَ مجاه ـــائِبُونَ الاعَابِ التَّ

الاحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ اآلمِرُونَ بِـالامَْعرُوفِ وَالنَّـاهُونَ عَـنِ 
 .۱۱۱(التوبة لُِحدُودِ الّلهِ وَبَشِّرِ الامُْؤمِنِينَ الامُنكَرِ وَالاحَافُِظونَ

ترجمه:)هغوئ توبه کـوونکي، عبـادت کـوونکي، ثنـا ويـونکي، د اهلل پـه الر 
کې وتونکي، رکوع او سجده کوونکي، پر نېکيو امـر کـوونکي او لـه بـديو 
منع کوونکي او د اهلل د حدودو ساتونکي دي، او )ای پيغمبـره( مؤمنـانو تـه 

 ښۍ زېری ورکړه(. د خو
ــاني اعــداد پــه لړکــې دا هــم ضــر ج: وري ده چــې مجاهــدین د خپلــې د ایم

شـی، د دښـمنانواو مرجفینولـه لـوري پـر راپورتـه  حقانیت وپوهول رقضیې پ
شبهاتو وپوهول شي او د هغو پر شرعي او معقولـو ځوابونـو آګـاه  کړل شویو

ــه دي چــ ــه څ ــړل شــي. ځکــه چــې شــبهې، وسوســې او تشویشــونه هغ ې د ک
و مجاهــد عــزم سســتوی، د خپلــې قضــیې پــه حقانیــت یــې شــکمن کــوي، ا

عسکري اصـطالح کـې همـدې تـه چې په  باآلخره یې له جهاده منصرف کوي
 روحي( جګړه ويل کېږي. رواني )

همدارنګه باید مجاهدین د جهاد په خالف له پټو او ښکاره توطیو خبرکړل 
سره متعاون حکومتونه، شي، د دښمن داخلی او خارجي ملګري او له هغه 

ارګانونــه او مؤسســات ور وپیژنــدل شــي، او هغــه مطبوعــاتي او اقتصــادي 
مؤثر جهتونه هـم ورتـه معرفـي  مؤسسې، مفکرین، لیکواالن، رسنۍ او نور

شي چې د جهاد او مجاهدینو په خالف منفي تبلیغات کوي او د دښمن تلـه 
ــه اړه مناســ ــو پ ــدل او د هغ ــو پېژن ــوي. د دغــو جهتون ــدامات ځکــه درن ب اق

د اسالم دښمنان خپله اتیا فیصده جګړه د همدغو  ضروري دي چې نن ورځ
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ــه الرې کــوي، او ــو ل ــه  جهتون ــوځي وســائلو پ ــوازې شــل فیصــده جګــړه د پ ی
 استعمال کوي. 

د ایماني اعداد پـه لړکـې د هغـو مطبوعـاتي وسـائلو او نشـراتو درلـودل هـم 
جاهــدینو تــه حقــائق ضــروري دي چــې لــه جهــادي قضــایاوو دفــاع کــوي، م

ــاوو  ــو او د مجاهــدینو د بری ــه د جهــادي پرمختګون روښــانه کــوي، خلکــو ت
خبرونه رسوي، د دښمنانو د تبلیغـاتو او دسیسـو ځـواب وایـي، پـه جهـادي 

پورتـه  صف کې ایماني احساسـات پـالي او څپانـد یـې سـاتي، او د حـق غـږ
  کوي.

ل هـم ضـروري دي د ایماني اعداد په لړ کـې پـدې خبـرې د مجاهـدینو پوهـو
ســولې، متــارکې،  کومــه سیاســي یــا وطنــي جګــړه نــه ده چــې پــه چــې جهــاد

سیاســي جوړجــاړي او یــا دې لــه دښــمن ســره پــه کــوم ډول پخالینــې پــای تــه 
ورســیږي. بلکــې جهــاد هغــه جګــړه ده چــې د کفــر تــر زوال او د اهلل تعــالی د 

ېـدلو او پـر ولو چارو کې د دين د حـاکم کلمې تر پوره لوړوالې،د ژوند په ټک
 شرک تر نه پاتې کېدلو به دوام لري. زمکه د کفر او

په جهادي نظریه کې له دښمن سره په جګړه کې تکتیکـې اوربنـد او موقتـه 
هدنه شته، خو دائمي سوله او د نـړۍ لـه کفـري هېوادونـو سـره د سـوله ییـز 

 ګډ ژوند نظریه وجود نه لري. 
خبـره هـم جـوړول ضـروري دي په ایماني اعداد کې د مجاهدینو فکر پر دې 

ــه هــم  ــه محــدودیږي، او ن ــورې ن ــه کــومې سیاســي جغرافیــې پ چــې جهــاد پ
سیاسي سرحدونه په امت کې د جهاد د فرضیت مانع ګرځي. بلکـه د جهـاد 

 عیني او کفایي فرضیت د مسلمانانو په ضعف او قوت پورې اړه لري. 

پــه جهــادي اعــداد کــې د شــرعي او ایمــاني اعــداد تــر څنــګ اصــلي او مهــم 
اعداد بـدني او پـوځي اعـداد دی. بـدني اعـداد دا دی چـې مجاهـدین بایـد 
جسمًا داسې تمرین شي چې په هر ډول حاالتو اوهر ډول اراضي کې د تحـرک 
او مانور وړتیا ولري، او له هر ډول جوي حـاالتو سـره تعامـل وکـولي شـي. د 
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تر څنګ باید د امکان تـر حـده رزمـي هنرونـه لکـه کراټـې، جمناسـتک،  دې
 اسپ سواري او نور هنرونه هم حاصل کړي. 

عسکري اعداد الندې دوه عمده برخې لري چـې د وسـلو او وسـائلو صـحیح 
 استعمال او عسکري صنعت دي. 

 ــ۱
پـه خـاص ډول د هـدف ويشـتل  په عسکري اعداد کـې د وسـلو اسـتعمال او

ډېر اهمیت لري، او په اسالم کې هم همدې کار ته )قوت( ویـل شـوی دی. د 
وَأَعِدُّواا األنفال په سورت کې چې اهلل د اعداد امر کړی او فرمایلي یې دي: )
وَعَـدُوَُّكْم  لَُهم مَّا اْستَطَْعُتم مِّن ُقـوَّل  وَمِـن رِّبَـاطِ الاخَْيـلِ تُْرهِبُـونَ بِـهِ عَـْدوَّ الّلـهِ

 .۶۰(األنفال/ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِْم الَ تَْعلَمُونَهُمُ الّلهُ يَْعلَمُُهْم
ترجمه:)څومره چې کولی شئ د کـافرانو د مقـابلې لپـاره قـوت او زيـن کـړي 
اسونه تيار کـړئ چـې د اهلل دښـمنان، خپـل دښـمنان او او نـور هغـه دښـمنان 

 يې پېژني(.رسول اهلل صلی اهلل علیه پرې ووېروئ چې تاسې يې نه پېژنئ اهلل
وسلمپه دې آيت کې د )قوت( تفسیر په )رمیې( یعنې ویشـلو سـره کـړی، او 

أالإّن پـــر دې موضـــوع یـــې د تأکیـــد لـــه املـــه پـــه تکـــرار ســـره فرمـــایلي:)
، ترمــــذی، مســــلم ي(.، أال إّن القــــول الرمـــي،أال إّن القــــول الرمـــيالقـــولالرم

ر اوسئ چې قـوت )ویشـتل( دي، خبـر اوسـئ ابوداود، ابن ماجه، احمد(. خب
 چې قوت )ویشتل( دي، خبر اوسئ چې قوت )ویشتل( دی(. 

په احادیثو کې د هغه چـا پـه هکلـه وعیـد راغلـي چـې نښـه ویشـتل یـې زده 
ـ ، اثم ترکه فلـیس منـ يمن علم الرمکړي وي او بیا یې بېرته هېر کړي وي:)

 (. مسلم.قدعصیـ أو
زده کړي او بيا يې پرېږدي هغه زموږ له ډلـې ترجمه:)څوک چې نښه ويشتل 

 نه دی( او يا دا چې)ګناه يې وکړه(. 
د هــدف ویشــتلو لپــاره د هــرې زمــانې خپلــې وســلې او وســائل وي. کــه پــه  

پخوا زمانه کې ویشتل په غشو، نېزو، منجنیقونو او نورو ابتدايي وسـائلو 
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 و او نــوروکېــدل نــو پــدې زمانــه کــې پــه ټوپکــو، توپونــو، میزائلــو، بمونــ
 پرمختللو وسلو او وسائلو ترسره کېږي. 

په اوسنۍ زمانه کې د کفـارو د پـوځي قـوت برالسـۍ او پـر اسـالمي نـړۍ او 
وکتل شي نو وینـو چـې همدغـه  نورو ولسونو د هغوئ د غلبې اسبابو ته که

)ویشتل( د هغوئ د قوت راز دی. هغوئ د ویشـتونکو وسـلو او وسـائلو پـه 
رسېدلي چې لـه زمکـې څخـه پـه فضـا کـې، لـه فضـا  جوړولو کې دې حد ته

څخه په زمکه کې، له وچې څخه په سمندر کې، او له سـمندر څخـه پـه وچـه 
 کې، او له یوه براعظم څخه په بل براعظم کې خپل اهـداف پـه نښـه کـوي او
ولي یې. داسې ښکاري لکـه د پیغمبـر صـلی اهلل علیـه وسـلم پـر دې حـدیث 

الرمي( ددې زمانې تـر مسـلمانانو کـافران ښـه پـوه  القول ّنإچې فرمایي: )أال 
 شوي وي. 

ــوځي  ــه بېالبېلــو وســلو د رســا ویشــتلو تمــرین د پ ــه جهــادي اعــداد کــې پ پ
ــه  ــو چــې پ ــد ووای ــه تأســف ســره بای ــر ټولومهمــه برخــه ده، خــو پ ــو ت تمرینون
افغانستان کې مجاهدین پدې ډګر کې مطلـوب تمـرین نـه حاصـلوي، او تـر 

سلکي استعمال پر ځای په غیر مسلکي او اټکلي ډول وسلې د م ډېره ځايه
استعمالوي چـې د دي کـار نتیجـه لـه یـوه لـوري د مرمیـو د بـې حـده زیـات 
ــه شــکل کــې  ــه د لــږ زیــان د وراووښــتلو پ ــه بــل لــوري دښــمن ت مصــرف او ل

 راووځي. 
 ــ۱
ــه  جهــادي اعــداد کــې پــوځي صــنعت داعــداد تــر ټولــو مهمــه برخــه ده، او پ

لـري او ه جهت چې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره خپـل پـوځي صـنعت وهرهغ
لپـاره هغه په پوره ډاډ او کفایت د اوږدې مـودې  پر خپلو وسائلو متکي وي

 او د چا تر فشار الندې نه راځي.  د دښمن په خالف جنګېدلی شي
ضــروري نــده چــې  د افغانســتان د جهــاد پــه اوســني جهــادي اعــداد کــې دا

رو د ټـــانګونو، طیـــارو، کشـــتیو، او درنـــو توپونـــو او مجاهـــدین دي ارومـــ
ــه د دغــه ډول صــنعت  ــري، او دا ځکــه چــې مجاهــدین ن میزائلــو صــنعت ول
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وړتیا لري، او نه یې هم حاالت ورته برابر دي، خو یو لـړ نـور واړه صـنعتونه 
او د ضروري وسائلو تولید هم م ورته مکن او هـم ضـروري دي چـې لـه هغـو 

سـتقاللیت او اطمینـان خپـل جهـاد تـه دوام ورنـه کـړای پرته ښایي پـه پـوره ا
 شي، دغه ضروري کارونه په الندې ډول دي: 

 ــ د بارودو بېالبېل ډولونه جوړول.  ۱
 ــ د بمونو او ماینونو بېالبېل ډولونه جوړول. ۱
 ــ د لنډې مسافې د ویشتلولپاره د میزائلو جوړول. ۳
 ورکشاپونه جوړول.  ــ د بېالبېلو وسلو د ترمیم لپاره محلي۴
 ــ د ځینې ساده بيولوژيکي وسلو او سمومو جوړول. ۵
وسـائط پداسـې  ــ بېالبېل نقلیه وسائط لکه موټر، موټرسایکلونه، او نـور۶

ډول عیارول چـې د پـوځي مقاصـدو لپـاره ورځخـه کـار واخسـتل شـي، او د 
دې کــارونو لپــاره د خــرادۍ او وېلــډنګکارۍ پــه مســلکونو کــې د ځينــې 

 مجاهدینو ښه روزل. 
ــ له بېالبېلو برقي سامان آالتو څخه د تعليمـې، دعـوتي او پـوځي وسـائلو ۷

 په حیث د کار اخستلو هنر زده کول. 
 او دې ته ورته نور ډېر کارونه دي چـې پـه افغانسـتان کـې یـې مجاهـدیندا 

ترسره کولی شي، خو په هغه صورت کې که د جهادي قیـادت لـه لـوري دې 
 ډول کارونو ته توجه وشي.

دتعجب ځای دی چې که په عراق، شام، او فلسطین کې مجاهـدین ټوپـک،  
ې جــوړوي چــې د میزایــل، راکــټ النچرونــه او حتــی داســې بــې پیلوټــه طیــار

اسرائیلو پـر سـر کامیـاب پروازونـه کـوي، نـو مـوږ چـې لـه څلوېښـتو کلونـو 
راهیسې له لویو قدرتونو سره په جګړه اخته یو ولې دغه ډول کـارونو تـه پـه 

ډګـــر کـــې د مســـلکي ډول توجـــه نـــه کـــوو؟ پـــه کـــار خـــو دا وه چـــې پـــه دې 
خــو داســې  افغانســتان د مجاهــدینو تجربــه تــر نــورو مجاهــدینو زیاتــه وای،

ښکاری چـې زمـونږ جهـادي قیادتونـه پـه هـر وخـت کـې پـه دې مجـال کـې د 
 غفلت او بې توجهۍ ښکار شوي دي.
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پوځي صنعت که هر څومره وړوکي او ساده هم وي بیا هـم د پـوځي وسـائلو  
 په خود کفايۍ او د دښمن په خالف کې د مقابلې په کار کې مهم رول لري. 

ــــر افغانســــتان د امریکــــا او ار ــــې پ ــــل چ ــــه مقاب ــــل پ ــــني یرغ ــــا د اوس وپ
ــو صــنعت  ــو د جوړول ــو الســونو د بمون ــه خپل ــارودو اوپ مجاهــدینویوازې د ب
درلــود نــو دې صــنعت د جهــاد صــف دومــره قــوي کــړ چــې د هغــه پــه وســیله 
مجاهدینو وکولی شول چې د نړیوال صلیبي ایتالف قواوو ته داسې ضـربې 

ونـــو پوځیـــانو د ورکـــړي چـــې پـــه نتیجـــه کـــې يـــې د تقریبـــا پنځـــوس هېواد
 مجاهدینو په مقابل ماتې وخوړه. 

د صلیي ایتالف د غړو د خپلو احصائیو له مخې د هغوئ پوځیانواو پوځي 
وسائلو ته تر ټولـو لـوی زیـان هغـو بمونـو وراړولـی چـې مجاهـدینو پـه خپـل 

 الس له هغو بارودو جوړ کړي چې دوئ په خپله جوړ کړي وو. 
ې یوازې سل يا دوه سـوه ډالـره مصـرف بـه د مجاهدینو په یوه ساده ماین چ

ورباندې کېده د امریکایانو او د هغوئ د ملګرو هېوادونـو داسـې ټانګونـه 
او پوځي وسائل له منځه تلـل چـې د هـر یـوه قیمـت بـه یـې تقریبـًا یـو ملیـون 

 ډالره وو. 
په جهادي اعداد کې د پوځي صنعت شتون د جهاد د تداوم او د مجاهدینو 

لیت د ضمانت په معنی ده، او که چېرې مجاهدین پـدې ډګـر د پوره استقال
ونه لري نو طبیعي ده چې د بارودو او مرمیو په السته راوړلـوکې  کې اعداد

 به له ډېروستونزو اوسختو شرائطو سره مخ کیږي. 
د پوځي صنعت د برکت او اهمیت پـه اړه د رسـول اهلل صـلی اهلل علیـه وسـلم 

چــې د غشــي جــوړونکی بــه د هغــه لــه  پــه یــوه حــدیث کــې دا هــم راغلــي
إّن ویشتونکي او ویشتونکي ته له ورکوونکي سره درې واړه جنت ته ځـي: )

، صانعه یحتسب فـي صـنعته الخیـر، الجنة ةاهلل لیدخل بالسهم الواحدثالث
 والممد به(. المستدرک علی الصحیحین. والرامي به
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ت تـه داخلـوي: د هغـه ترجمه: )په يقيني ډول اهلل به په يوه غشي درې تنه جن
جوړوونکي چې په جوړولو کې يې د ثـواب اراده لـري، د هغـه ويشـتونکی، 

 او ويشتونکي ته د هغه ورکوونکی(.
پدې حدیث شریف کې رسول اهلل صلی اهلل علیـه وسـلم د غشـي جـوړونکی  

 د هغه له ویشتونکي سره په اجر کې یو ډول ګڼلی دی. 
َوَرَُزلحَ اِ دی، اهلل تعالی فرمایي ) شویپوځي صنعت په قرآن کریم کې هم یاد 

َّٰ ْٰ ا ُه ُبِلحَ يحاُ  ُ  ُهاَو َهنه َواه ّٰه َمان َي هها ُُ َبأحس  َشُديد  َوَمَ اُِةعه ُلوٰ اُِس َوُلاَي حَوَ  ا  الحَحُديَد ُةي

ُُيٌّ َعُزيز   .۱۵الحدید:  (َق
ترجمه :)او هم مو وسپنه پيـدا کـړې ده، پـه هغـې سـره سـخت جنـګ کېـدی  

شي، او خلکو ته ورکې ډېرې ګټې دي، تـر څـو اهلل ښـکاره کـړي هغـه خلـک 
چې د اهلل له ليدلو پرته د هغـه او د هغـه د رسـوالنو مرسـته کـوي، بـې شـکه 

  اهلل قوي او پر هرڅه غالب دی(.
امام ابن کثیـر د پـورتني آیـت پـه تفسـیر کـې وایي:لـه )بـأس شـديد( څخـه د 

وســلې مــراد دي(. کـه پــرون لــه وســپنې تـورو، برچــو، نېــزو او زغــرو پـه څېــر 
مخکنۍ یادې شوې وسلې جوړېدې نو نن ورڅخه تر ټولو پرمختللې وسلی 

 او وسائل جوړیږي. 
اهلل تعالی پر خپل ګران پیغمبر داود علیـه السـالم بانـدې یـوه لورینـه دا هـم 

او د وسـلو او وسـائلو د جوړولـو  وه کړې وه چې وسـپنه یـې ورتـه نرمـه کـړې
َه ح َةَطالح َرُاىه ح هنر یې ورزده کړی وو:) ُُا َه  مِّان َبأح َه ح ُلىهححُهاَ  َوَعٰومحَ ِنه َص حَ َ  َلمهٍُس ٰل

َْ َهو  .۸۰األنبیاء/ ( َشُِك
ترجمه : )او د زغرو جوړول مو ورښوولي وو تر څو تاسې يـو د بـل لـه ګـوزار 

 وونکي ياست؟(.نه وساتي، نو آيا تاسې شکر ک
پوځي اعـداد ترڅنـګ یـو بـل ډول اعـداد هـم  د مجاهدینو لپاره د ایماني او

چې د هغه په نه شتون کې کېدی شي ډېـر مجاهـدین خپـل  ډېر ضروري دی
ژوند له السه ورکړي، او یا لـه ډېـرو روغتیـایي سـتونزو سـره مـخ شـي. دغـه 

اممکنه ده چـې ضروري اعداد ) طبي اعداد( دی. په طبي اعداد کې هم دا ن
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هـر مجاهـد دې ډاکټــر شـي او د طبابــت پـه ټولــو چـارو دې پــوه شـي، خــو دا 
ــا يــې د  ــه تمــرین ځــایونو او ی ــه د دوئ پ ډېــره ضــروري ده چــې مجاهــدینو ت
اوسېدلو په ځایونوکې د )لومړنیو طبـې مرسـتو( مختصـر تعلیمـات ورکـړل 
شي، تر څو دعمـومي حفـظ الصـحې، لـه زخمـې سـره د عـاجلې مرسـتې، د 
ــو د  ــو، د ځینــې ضــروری درمل ــې د درول زخمیــانو د مناســب انتقــال، د وین
اسـتعمال او د طبابــت د ځینــې ضــروري وســائلو د ســاتلو درســونه او عملــي 

 تمرین ورکړای شي. 
ــه د ابتــدایي طبــي تعلیمــاتو ورښــوول ځکــه ضــروري دي چــې  مجاهــدینو ت
د هغــوئ اکثــر  پــه داســې ســیمو کــې اوســېږي چــې هلتــه طبیــب، درمــل او 

د جګــړې پــه محــل کــې ورتــه د طبیــب  درملنــې آســانتیاوې نــه وي، او یــاهم
وررســـېدل مشـــکل وي. د همدغـــه ډول حـــاالتو لـــه املـــه پـــه ډېـــرو وختونـــو 
مجاهدین یـا دوینـې د ضـایع کېـدلو او یـا هـم د هغـوئ د زخمونـو د شـدید 

 مکروبي کېدلو له امله له ډېرو ستونزوسره مخ کېږي.
مجاهـــدین طالبان،عالمـــان، د مکـــاتبواو پـــه اوس وخـــت کـــې چـــې اکثـــره  

سـره کـولی شـي پـه لنـډه مـوده  لوستي ځوانان دي په ډېرې اسانۍ پوهنتونو
کې ابتدایي طبي اعداد حاصل کړي. نو په کار ده چې جهادي قیادتونـه پـه 
هر ځای کې او په خاص ډول په افغانستان کې طبي اعداد تـه ډېـره پاملرنـه 

 وکړي.
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ډاکترانو،  تر علماء دين د مسلک له مخې په افغاني ټولنه کې د
اديبانو، شاعرانو، سياسي او ، افسرانو انجينيرانو، ژورنالستانو، پوځي

نه  .رلودونکو ډېر ديدباآلخره د بل هر مسلک تر او  حقوقي کارپوهانو
په ټولنه کې منلي، محترم، مطرح  بلکې ،ىر يې ډېر دېدا چې شم ېيواز

ډېره حده  او د نفوذ خاوندان هم همدوئ دي، ځکه چې افغاني ټولنه تر
دين علماؤ ته رجوع کوي،  ډېرو چارو کې د د ژوند په، متدينه ټولنه ده

 خبره يې باور او عمل کوي.  هالرښوونه ترې غواړي او پ
بشري او ديني علوم کمپيوټر او ټول  کېزمانه پدې د کمپيوټر او انټرنيټ  

معلومات  ېدلي دي، په هره موضوع کې په مليونونو پاڼېانټرنيټ ته ورلو
ک خلک ورڅخه خپل ضرورتونه پوره لهر مسد او  پيداکېږي ۍآسان ېپه ډېر
پخوا کلونه  ېسره کولو به يرکارونه چې تاو تخنيکي  هغه علمياو  ،کوي

 .غوښتل اوس يوازې يو څو دقيقې غواړي
ې نو هغه بايد ښ، يولرکه پخوا به چا غوښتل چې يوه کتابخانه  مثاًل 

دلى واى، ډېرې ېرځګ بايد کتابونو پسې وډېرو ښپه ډېرې پيسې لرالى، 
او بيا يې په ډېر تکليف خپل مطلوب  ،واى ېکړ ڼچابايد  کتابخانې يې

ې هغه خپل کورته يتو په زغملو الډېرو مشک داو  ،اخيستي واى هکتابون
 ۍهغو د سمبالولو لپاره يې مناسب ځاى او ډېرې المار او د ،راوړى واى

ټول  ادکلونو وزګار وخت درلودلى چې  بيايې په او ،جوړې کړې واى
ې وای او ته معلومه کړ ځان تر څو يې محتوى کتابونه يې يوځل کتلي واى

 واى.  ېبيا يې د ضرورت په وخت کې مراجعه ورته کړ
خو اوس دا ټول کارونه پرته لدې چې مال ورباندې مصرف کړي، سفرونه 

په يو څو  ېيواز او ستونزې وګالي او يا هم وخت ورته فار  کړيوکړي 
پيوټر کې يوازې يوه ماو هغه داسې چې په خپل ک .لحظو کې ترسره کېږي
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ي داخله د ورکې موجود هکومې )مکتبې( سي ډي چې په زرګونو کتابون د
به  نو و ووهي ( بټنسرچ) مطلوبې موضوع لپاره د ېخپل بيا يې د او کړي

ده مطلوب معلومات چې په هر کتاب کې وي فور  به يې مخې  ويني چې د
 .ه راووځيت

او که وغواړي چې د نړۍ له بل هر ځايه خپل مطلوب معلومات په فوري 
او  يداخل کړ نو انټرنيټ ته به خپل مطلوب عنوان ور، شکل حاصل کړي

معلومات له مراجعو سره په خدمت کې مطلوب  په څو ثانيو کې به يې ټول
 حاضر وي. 

افغاني  بيا هم دسره دې ټولو امکاناتو او وسائلو له شته والي سره  خو د
چې نه ورڅخه په خپله  ليکوالۍ او انټرنيټ ته شاکړې ده علماؤ ېټولن

ې خلک ديني چ نه ورته خپلې ليکنې ورپورته کوياو  استفاده کوي
ملت نوى نسل په انټرنيټ  له همدې امله خو زموږ د استفاده ترې وکړي.

 دى. له فقر سره مخديني معلوماتو  کې د
په انسانانو ې پوره کول غريز دمعنويت  داو  حاصلول دينې معلوماتو د

رې چې وي خپل نو خلک هڅه کوي چې له هرې ال دى کې يو فطري ضرورت
 .کړي پورهضرورت 

ليکي  که يا يېاو  ،ليکي څه نهء خپلې ټولنې علما دافغانانو ته  دا چېو خ
 نوي نسل ځکه خو دنو ، يونه ورپورته کیې کمپيوټر او انټرنيټ ته نو  هم

خپلې ټولنې ته داسې او  ،ځوانان پرديو افکارو او نظرياتو ته رجوع کوي
، ختالفا افکار، نظريات، عقائد او فلسفې راواردوي چې په ټولنه کې د

 دنتيجه کې يې  په انقسام، تشنج او تاوتريخوالي اسباب رامنځته کوي او
د فکري او  خلک خپله دينې تنده خړوبه کړيد ټولنې دې پرځاى چې 

 کېږي.  اخته ونومذهبي کشمکش په جنجال
پلې ځښته نشنلستان، غرب ېپه ت هاسالمله  په اوس وخت کې افغانانو ته

 فحشاؤ خپرونکي دبندوباره ډمان، سندرغاړي، نڅاګر،  ېديموکراتان، ب
 ليکنې او هر ډول خپلې ثر خلکأبې الرې فرهنګ څخه مت د غرب لهاو 
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 ټ له الرې مخې ته ږدي. خو هغه څوک چې ونډهټرنند ا خپل فکري ادبيات
 ىپه ځوانانو کې کمزورى د ېثير يأاو فکري ت لږتر ټولو ټ کې يې په انټرن

 ديني علماء دي. افغان هغه 
: 

 په افغاني ټولنه کې تر دوو لکو زيات علماء او دموږ  په اوسني وخت کې
چې هر عالم  وکه داسې وګڼ.زده کوونکي لرو ودرجلوړو  ديني مدارسو د

ديني، ې مضمون په يو طالب دې په مياشت کې يوازې يو ېدرج ېلوړ او د
 نو بايد موږ په مياشت، اجتماعي موضوع کې وليکي مېاو يا کو اخالقي

 .نوي مضامين ولرو زره هسودوه کې 
 ن يې دت او که داسې وګڼو چې په هرو سلو تنو ديني علماؤ کې يوازې يو

نو بايد لږ تر لږه په مياشت کې دوه زره نوي  ليکوالۍ استعداد لري
 کړاى شي. وړاندې افرادو ته  ېټولن مضامين او موضوعات د

يوازې يو څو تنه ديني  نو عمل او واقعيت په ميدان کې وګورو خو که د
او  ،ليکوالۍ له الرې خدمت کوي ته د ټولنې او لرو چې دين ېعلماء داس

په ډېرو محدودو معاصرو موضوع ګانو يو څه سطحي ليکنې کوي. او 
ر ېشمپه  د ګوتوهغوئ بيا  چې ليکنې يې انټرنيټ ته راووځي علماء هغه

ونو او ياهم په سلګونو زره علماء ګپه لس زموږدي. اوس پوښتنه دا ده چې 
 ولې ليكل نه كوي؟

 لي؟ لوستآيا شرعي علوم يې ندي 
 آيا ليكل يې ندي زده؟ 

 ضرورت نه درك كوي؟  ېآيا د ټولن
و معاصرو جاهليتونو او بې الرې نظرياتو او يشوو وارد آيا په ټولنه كې د

 نه احساسوي؟  اتثيرأت افكارو
او  فن اړوند د صرف، نحوې، بديع، بيان، معاني د ادب او ليكوالۍ آيا د

 منطقو علوم يې ندي لوستي؟  د
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او جهاد كې دومره مصروف دي چې په  او كه په تدريس، امامت، دعوت
 ليكلو لپاره وخت نه پيداكوي؟ ديوې صفحې مضمون  مياشت كې هم د

صل كې د خلك چې په ا وينو چې ډېر داسېنن چې انټرنيټ پاڼې ګورو نو 
خپل ذوق، استعداد او مطالعې له مخې  خو د نورو مسلكونو خاوندان دي
په عقيدوي او شرعي موضوعاتو كې كتابونه  انپه اجتماعي، اخالقي او 

عالمان شته چې  ديني يې ډېر داسې ېخو په مقابل ك. مضامين ليكي او
 ليكلى. ه ټول عمر كې يې يومضمون هم ندى پ
ژنم چې ښه مشهوراستاذان دي، خو تر اوسه ېپه لسګونو داسې عالمان پ زه

يا  او نه يې هم كومه وينا او ،مضمون ليكلي يې په هېڅ موضوع كې نه يو
ادا  ت ديلؤوسم خپل ديني خلكو ته يې د اوې ثبت كړ درس او موعظه

 .هد ېكولو په مقصد وړاندې كړ
همدې ملت  وي چې په سلګونو زره علماء دتاسف ځاى نه  آيا دا به ډېر د

په مصاريفو علوم زده كوي، خو له زرګونو صفحو علومو څخه چې 
پوهولو  د خپل ملت دپه اسانه ژبه  رتهېب حاصلوي يې لس صفحي هم

 هغه مخې ته نه ږدي؟ پخاطر د
 هد اد ګيلهخلكو الرښوونه نه كوي، بلکې  چې علماء د هند داګيله زموږ 

په هماغه يوه تقريبًا ثير يې همأچې هر څه په شفاهي ډول تر سره كېږي او ت
 . يمجلس او يوه ځاى كې محدود پاتې كېږ

وركړي وي،  موعظې، ويناوې او درسونه زره ونوسلګپه ه ږ علماؤ بزمو
په الس كې نه  صوتي او يا ليکلې بڼهخو له هغو ټولو څخه يې يو فيصد هم

ضبط  هم په آوازيوه لږه برخه هم ليكل شوې او يا دې هر څه كه د خو لرو.
 نو اوس به مونږ د عربي نړۍ د او بيا انټرنيټ ته پورته شوې واىشوې واى 
 . ېخپلو علماؤ په لسګونو زره مضامين او ويناوې درلودل ر دېعلماؤ په څ

 : 
ر ته ګخو عماًل د ليكلو ډ استعداد لريډېر ديني علماء چې د ليكوالۍ 

 هر وخت چې د څه ليكلو غوښتنه ورڅخه وشي نو داخل شوي ندې ور
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زه نو څه وليكم؟ په كومه موضوع كې يې وليكم؟  ځواب يې دا وي چې
داسې نور. خو حقيقت دا دى چې ديني علماء تر بل  څنګه يې وليكم؟ او

ني علماء بايد خلكو ته دي ليكلو لپاره موضوعات لري. هر چا زيات د
حكايات،  ر، تجويد، قراني قصص اويني علوم لكه ترجمه، تفسآقر

قراني آيتونو  علمي اعجاز، په هره زمانه كې دکريم قرآن  شرعي احكام، د
له قرآن كريم  ېطبقبېالبېلې  ېانساني ټولن مصداقونو جوتول او د لپاره د

خلكو ته بيان علماء يې سره اشنا كول او نور ډېرموضوعات شته چې بايد 
 . يليكنې وكړ ېښې ډېر موضوعاتو کېكړى او پدې 
د زرګونو احاديثو ترجمه كول،  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم همدارنګه د

رڼا هغو په  او د ،آسانه بيانولپه خلكو په ژبه  معناوې او مصداقونه يې د
او ټولنې  ،الرو چارو لټول حل د دته ژوند مسائلو او ستونزو  خلكو د كې د

 فقهي احكامو لپاره د ژندل، دېته د صحيحو او موضوعي احاديثو ورپ
مغرضو مستشرقينو )هغه  احاديثو په اړه د ستل، دېراو ونهلياحاديثو دل

له طائفوې ډلو او رنورو بې الد كافر علماء چې اسالم يې زده كړى( او 
او  ،شكوكو او شبهاتو په علمي بنسټونو ردول وراپورته کړل شوي د طرفه

 په احاديثو پورې په لسګونو اړوند نور ټول هغه موضوعات دي چې افغان
ته  وليكي او انټرنيټ او نورو محلي ژبو فارسي، علماء يې بايد په پښتو

 يې ور پورته كړي. 
زرګونو  ژوند په ګونو اصحابو دزر د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم د

علماؤ لپاره د  واقعات چې ټول په عربي ژبه كې ساتل شوي دي هم د
نورو افغاني ژبو  چې بايد په پښتو، فارسي او ليكنې پراخ موضوعات دي

 ځكه چې د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .يکړ خلكو ته وړاندېيې كې 
ږ هغوئ ايمان زمو ددي، او  هدايت ستوري امت لپاره د ېد اصحابان د

 که چې اهلل تعالی فرمايي:لدى  ايمان معيار لپاره د

 ٣١٦البقرل:  چژژ ڈ ڈ ڎ ڎڍڌڌچ
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سيرت النبي بل هغه مبارك علم دى چې په عربي او نورو همدارنګه 
 او په رڼا كې يې د اسالمي ژبو كې په زرګونو كتابونه وركې ليكل شوي

ژوند ټول تشريعي، اخالقي، سياسي،  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم د
حربي، سفارتي، اجتماعي، اقتصادي، تربيوي او نور اړخونه بيان شوي 

 پانګې مضمون همدغه د ېپه افغاني ژبو كې تر ټولو ب زموږ خو .دي
 علم دى. (سيرت النبي)

سيرت ټول ليكل شوي او ژباړل شوي  د يپه پښتو او فارسي كې ښاي
 سيرت د ږ په زرګونو علماء كه دوي. زمو رېګوتو په شم كتابونه د

په ډېر  يښاي موضوعاتو په اړه يو يو مضمون هم په مفصل شكل وليكي
به مو د پيغمبر صلى  ته شي او د ټولني افرادو لنډ وخت به دغه تشه ډكه

خپل  څه كې د څو په هرتر اهلل عليه وسلم د ژوند ټول اړخونه ورمعلوم شي
 ګران پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم پر پله پل كښېږدي. 

 ېفقه ډېر وخت د څه هرعالمان تر ديني علومو طالبان او د افغانانو د
دې كار  د .رويېكتابونو په لوستلو، تدريس او مطالعه كې ت شريفې د

تر بل هر چا په اسالمي او حنفي  بايد وونتيجه بايد دا واى چې افغان علما
خو په عملي ميدان كې  .ډېر معاصر فقهي كتابونه ليكلي واى كې ېفقه

وينو چې ډېر لږ نوي فقهي كتابونه په پښتو او فارسي كې ليكل شوي او 
 يا ترجمه شوي دى.

ژوند  خلكو د هرې زمانې د علم خو په حقيقت كې دشريفې فقهې  د
حل  ځواب ويل او هغو ته د کېمسائلو ته د شريعت په رڼا مشكالتو او
له او مسائل يې سره ېژوند بڼه ب خلكو د دا چې د هرې زمانې د لټول دي.
اجتماعي، حقوقي، تقنيني، تجارتي، سياسي،  ېاو د هرې زمان ،جال وي

 زمان، مكان، حاالتو او نويو او بين المللي مسائل د زراعتي، صنعتي
يد د ي، نو باپيدا کوولو سره له نورو زمانو سره فرق واقعاتو په نظر كې ني

ځواب  حل او موجودو معاصرو مشكالتو د فقهې علماء په هره زمانه كې د
اصولو په رڼا كې نوي  دشريفې فقهې  نصوصو او د لپاره د شريعت د
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 ليفاتو دأړنو، مطالعاتو او تېنويو څ چې دا كار د ځوابونه بيان كړي
 دلو تقاضا كوي.ېرامنځته ك

ډېر لږ علماء داسې شته چې  سف ځاى دى چې په افغاني ټولنه كېأت خو د
نور ټول يې هماغه  .كوي ليكنېفقهي نوې نويو ضرورتونو لپاره  د

 هماغې زمانې د مخه د كتابونه تدريسوي چې اته سوه يا زر كاله د
حاالتو، شرايطو، عرفونو، وزنونو، پيمانو، مصالحو او اصطالحاتو په نظر 

د دې خبرې شوي ول. ه ليكللپارخلكو  دهماغې زمانې  كې نيولو سره د
د درسي متنونو په  مقصد دا ندی چې د پخوانيو علماوو تأليفات دې

حيث نه تدريسېږي، بلکه مقصد يې دا دی چې علماء دې د دې زمانې 
خلکو ته په ساده او عام فهمه ژبه فقهي کتابونه رامنځته کړي تر څو په 

 د احکامو علم خپور شي. د دين خلکو کې په پراخه پيمانه
عربي هېوادونو، هند،  هر څه په داسې حال كې روان دي چې د دا

او افريقايي اسالمي هېوادونو علماء په خپلو خپلو  پاكستان، بنګله ديش
ليفات او مقالې لري. په كار أفقهي مذاهبو كې په لسګونه زره نوي فقهي ت

هم په اسالمي او حنفي فقه كې نوي تحقيقات او  ده چې افغان علماء
په زرګونو داسې فقهي مسائل  ږ په ژوندكې همځكه چې زمو ي.ولر ړنېېڅ

په پخوانۍ شريفې فقهې  او بدلونونه راغلي دي چې ښايې ځواب ورته د
 بڼه كې په مناسب شكل پيدانشي.

اصولو جوړښت هم داسې دى چې د هرې  اسالمي فقهې د دله نېکه مرغه 
 ږ دبه نو اوس زمو دا .انكشاف صالحيت لري زمانې لپاره تازه ګي او د

يوازې پر پخوانيو  لپاره يوازې بهانه لټول وي چې موږ خپلې تمبلۍ
چې هغه په تاريخي لحاظ منل شوي  دې لپاره اكتفا كوو كتابونو د
له هغو کتابونو په هېڅ صورت مستغني  . دا سمه ده جې موږكتابونه دي

شرعی  علماوو له لوري د اسالمي امت د کېدلی نه شو، ځکه چې هغه د
ښه خو  اجتهادي فهم يوه بې مثاله تشريح او قېمتي ذخيره ده. نصوصو د

اصولو او قواعدو په  د هغو هم ولوستل شي او دې خبره دا ده چې هغه د
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ارسي كې هم نويو مسائلو لپاره نوي كتابونه په پښتو او ف رڼا كې دې د
 ولس يوازې يو يا دوه فيصده وګړي په د ږوليكل شي، ځكه چې زمو

 .ېږيپوهې ژب ۍعلمي عرب
 علماؤ لپاره د وافغان نو ويالي شو چې د اسالمي فقهې ابحاث او بابونه د

چې ليكنې وركې وكړي او  ليكوالۍ تر ټولو ښه مناسب او پراخه مجال دى
بهانه نوره پرېږدي چې مونږ نو څه وليكو؟ څنګه يې وليكو؟ چاته يې  دا

 وليكو؟ او داسې نور. 
اوسني ستر و ر اېت ملت د ه زموږ دعالوپر پورتنيو موضوعاتو او ډګرونو 

غربي يرغلګرو او نورو  ، امريکاكمونستانو، روسانو جهاد چې د
په اړه هم په لسګونو زره یې  كويوکړ او په مقابل كې يې  هېوادونو

شته چې خورا ډېر ديني، تاريخي، فرهنګي،  حادثې داسې موضوعات او
چې بايد  او وجداني اهميت لري علمي، عاطفي، ملي، اقتصادي، اخالقي
چې  ملحمې ېدغې لوې قربانيو د ليكنې ورباندې وشي، توثيق شي او د

تاريخ راتلونكو نسلونو ته وساتل  ولې ژوندىيدرې نيمي لسيزې يې ون
 شي. 

جګړو، قربانيو،  لسيزو كې په زرګونو دو ې نیمرو درېپه ت زموږ ملت
شهادتونو، شجاعتونو، هجرتونو، بمباريو، زندانونو، جناياتو، 

يوې يې يو يو چې پر هرې  جفاګانو صحنې وليدلې تجسسونو، وفاګانو او
صحنې په ليكلې  هخو افسوس چې ډېرې لږې دغ دلى شيېكتاب ليكل ك

و څخه وتلې دي او يا يې خلكو له ذهنون ډېرې يې د او بڼه ساتل شوې دي
ملت په  ږ دځكه خو زمونو  ،نور په دې دنيا كې نشتهاو اتالن خاوندان 
ټولنې اجتماعي  ږ دعبرت واقعي كيسې او صحنې زمو پند او لكونو د

 حافظې ته ور ونه سپارل شوې.
دين، ايمان، اخالقو او معنوي  خلكو د علماء د طالبان اوعلم  دچې  دا 

 نسلونو روزل د ليت پر غاړه لري او دوساتلو او پاللو مسؤارزښتونو د 
ديني  خپل ملت د د ډېر تر بل هر چا هغوئ اصلي وظيفه ده، نو دوئ بايد
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او اجتماعي ارزښتونو په خوندي كولو او پاللو كې مخكې وي. او تر بل 
 ليكني وكړي.  چا بايد پدې موضوعاتو كې ډېرې هر

 موضوع ېهر هوري چې كه پرونيو علماؤ پته هم وګ ېافغان علماء بايد د
په سلګونه زره ديني او  موجودنو اوس به دوئ  ليكنې نه واى كړېکې 

نورو ژبو كې له كومه كول؟ همدارنګه بايد  اجتماعي كتابونه په عربي او
نسلونو  سبا د علمي او فرهنګي السته راونې د ېخپلې زمان دوئ هم د

هر عالم له مرګ  د نه شي نو كه داسې واو  لپاره په ليكلې بڼه پرېږدي.
 ومري.  هغه علم هم سره به د

دې زمانه كې چې يو بله ډېر مهمه آسانتيا ه كمپيوټر او انټرنيټ پ د
انحصار او محدوديت له منځه تلل  رامنځته شوې ده هغه پر چاپ او نشر د

 او د لحكومتونو په الس كې و چاپ او نشر وسائل هم د دي. پخوا به د
حكومت په انحصار كې وه.اول خو به چا  هم د يې اجازه به رولو واك اوخپ

ډېر  او كه به يې په ،چاپولو اجازه نه شوه اخستلى كتاب د په آسانه د
چاپ او نشر مصارف نه شول  يې د به نو بيا تكليف اجازه حاصله هم كړه

، نو بيا به له او كه به بالفرض كتاب يا مضمون چاپ هم شو .پوره كولى
 باندى نه شو وتالى.  ې دساحيوې محدودې 

ړي دي چې هر څوك چې په چاپ چارې دومره آسانې ك خو اوس كمپيوټر د
 څه وغواړي په ډېرې آسانۍ يې په ښه كيفيت، رنګينه بڼه هر هر ځاى كې

او تر  ،هرچا تر څارنې ليري په خپله ترتيبولى شي د او ښكلي ډيزاين
يې نو په يوه لحظه كې  ټ ته ور پورته كړيچې انټرن يېترتيب وروسته 

اسالمى نړۍ په ټولو  همدغه چاره اوس دچې  شي ی هملودنيا ته رس ېټول
 خو افسوس چې زموږ ډېرى ،علمي مراجعو او فرهنګي مراكزو كې دود ده

 ورڅخه خبر هم ندي. تر اوسه  ال ءعلما
خپله او په بپاڼه لري چې ېعالم خپله و یپه عربي نړۍ كې خو تقريبًا هر لو

ليفات، مضامين، صوتي أهغوئ ټول ت معاونين د هغوئ شاګردان او يا د
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په يې ي مواعظ او درسونه وركې خوندي كوي، او ټولې دنياته ياو ويډيو
 آسانۍ وړاندې كوي.  ډېرې

 : 
چې له كمپيوټراو انټرنټي خدماتو سره  ءكاشكې يوه ډله ځوان علما

 په مالي مرسته افغاني ټولنې ته د شتمنو خلکوځينې  د آشنايي ولري
رسولو په مقصد يوه انټرنټي علمي ټولنه جوړه كړي، چې  د اسالمي علومو

 : ه علمي او فني كارونه تر سره كړيورت ته او يا هغوياد شوي  الندې
د قرآن كريم ټول په پښتو او فارسي  بايددغه علمي انټرنيټي ټولنه  - ۱ 

ليكل شوي تفسيرونه، ترجمې او په قراني موضوعاتو پورې اړوند كتابونه 
يې كړي او بيا يې په منظم ډول په كمپيوټري آرشيف  راجمع كړي، كمپوز

 خپلې ويبپاڼې له الرې وړاندي كړي.  يې د او خلكو ته کړي كې خوندي
پښتو او فارسي ترڅنګ نورو  قرآن كريم دټولنه بايدهڅه وكړي چې  - ۱

هغو ژبو ه چې ليكلې بڼه لري ترجمه كړي او پ هغو افغاني ژبو ته هم
 دونكو ته يې تقديم كړي. ېغږ
او نورو  ۍتوظيف كړي چې له عرب ټولنه بايد ښه تكړه او ماهر علماء - ۳
 مشهور او مهم تفاسير ترجمه كړي او افغانانو ته يې عرضه كړي، كه ژبو

 ونيسي.  څه هم چې داكار به يو څه وخت
د  مياشتي د قرآني دورو رمضان د د ټولنه بايد هڅه وكړي چې - ۴

و ( اپه آډيو )آواز ېاو ترجم ونهمعتمدو علماؤ مكمل تفسير مشهورو او
خپلې ويبپاڼې له الرې يې ټول كال  ( شكل ثبت كړي او ديويډيو) تصوير

خو زموږ  د مصاريف وغواړيڅه محدو خلكو ته وړاندې كړي. دا كار به يو
شته چې او شتمن خلک تاجران  دين پالونکي خير او په ټولنه كې ډېر اهل

غاړه اخلي، خو چې څوك يې يو ځل  رخوشحالۍ پدغه ډول مصاريف په 
 پر اهميت او افاديت وپوهوي. 

رسول اهلل صلي  ټولنه بايد منلي او معتبر علماء توظيف كړي چې د - ۵
، صحاح ستٌه، المصابيح ه وسلم د احاديثو كتابونه لكه مشكولاهلل علي
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او د امام احمد مسند او نور مهم د احاديثو،  أامام مالك مؤط طحاوي، د
دا كارونه افغاني  ته ترجمه كړي. ۍپښتو او فارس رجالو او تراجمو كتابونه

حجرو كې په نيمګړي ډول هر كال تر  علماء همدا اوس هم په مدارسو او
چې تدوين او  كې دي درسي او شفاهي شكل په دا هر څه سره كوي، خو

كتاب په پنځو شپږو كلونو كې هم په  يو كه يو توثيق ته ضرورت لري.
علمي ډول ښه ترجمه شي، بيا به هم څو كاله وروسته ټول احاديث له عربي 

 متن سره په خپلو ژبو كې ولرو. 
په اړه هم په سلګونو كتابونه دفاع  او له هغو څخه د ،علم د احاديثو د

ورڅخه ترجمه كړي او  دي، چې ټولنه يې بايد ځينې ډېر مهم ليكل شوي
دې موضوعاتو په اړه هم كره ليكنې  وظيفه وركړل شي چې د ياعلماؤ ته

 وكړي. 
( استفتاء او فتوي په اړه هم له منل شويو )آنالينپرليکه  ټولنه بايد د – ۶

خپلو  آسانتيا برابره كړي، ترڅو خلك دعلماؤ سره په تماس كې يوه 
ورځنيو چارو په اړه له علماؤ څخه پوښتنې وكوالى شي او خپل ژوند 

 دشريعت مطابق برابر كړي. 
جګړو او اجتماعي  ديرشو كلونو كې چې افغاني ټولنه د په وروستيو - ۷

نوله ډېرو فكري او  مله بې سرپوښه او بې قيادته شوهااضطراب له 
او ډېرو كفري فرقو او منحرفو  ،و سره يې هم مخه شوهعقيدوي فتن

نظرياتو لكه كمونيزم، ډيموكراسۍ، ليبراليزم، مسيحيت، بهائيت، 
(، پر آحاديثو بې Rationalismيانيت، رافضيت، الحادي عقالنيت )قاد
 (، هندويزم او نورو فكري مذاهبوglobalization) ، نړيوالتوبيباور

لو فرهنګي ټولنو، مؤسساتو، ېبالېب ه دخپل افكار افغاني ټولنې ت
ونونو، انټرنيټ او كتابونو له الرې راصادر كړل، چې يراډيوګانو، تلويز

 دلته يې تر يوه حده منونكي هم پيدا كړل. 
ماهيت  هغو د واردو شويو فتنو د ردٌولو، مخنيوي او دمعاصرو دې  خو د

او يا يې هم  ،كړىهېڅ ليكلى كار ندى  ږ علماؤ ياخوتوضيح لپاره زمو د
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ټ ساحه د انټرناو  ،ثير يې نه ښكاريأچې هېڅ ت كار دومره كمزورى دى
 خو يو مخ ورڅخه خالي ده. 

وجوب حد  د ووكې په مؤثر ډول كار كول پر علما تني يادشوي مجالرپه پو
په لومه كې له دين  كمونيزم كله د په لكونو خلك چې دلي دي، ځكهېته رس
دين  اهلل د د ديموكراسۍ او ليبراليزم په شوق كې او كله د ،وتلي وي څخه

 ښكاره خپل دين هم په يې او كله ،وي والړ خالف پهاو حاکمېدلو  تطبيق د
 كفري دين او يانظريات يې منلي وي. كه علماء بل پرې ايښى وي او كوم 

به  ولس چې کېدای شي ې په جديت او موثريت كار ونه كړي نوپدې ډګر ك
 ي. سره مخ شله ډېرو فتنو  کې راتلونکيمو په 

ياده شوي انټرنيټي ټولنه بايد پدې ډګر كې كار كول له خپلو اولوياتو 
 څخه وګڼي او ښه ډېركار وركې وكړى. 

 : 
يوه  افغاني ټولنې او علماؤ ورته ډېره اړتيا ده هغه د م كار چې دهيوبل م

چې ټول هغه ديني كتابونه  دل ديېرامنځته ك سالمي كتابتونانټرنيټي ا
چې په افغاني ژبو كې تر اوسه ليكل شوي او چاپ شوي دي او په انفرادي 

 يا كتابخانو كې موجود دي بايدشكل له ځينو خلكو سره په كورونو او 
څخه يو داسې انټرنيټي  وټول بيا له سره په كمپيوټر وليكل شي او له هغ

 ډول الس رسى ولري.  څوك ورته په مجانيكتابتون جوړ شي چې هر 
او له بل  ،له منځه تللو له خطر څخه وساتي دا كار به له يوې خوا كتابونه د

يو ښه فرصت برابر كړي، چې پدې  ۍكتابونو د تشهير او معرف لوري به د
به په سلګونو ديني كتابونه او په زرګونو ديني موضوعات  ډول

ځاي  په يو ړنيزو مراكزو او اشخاصو تهېو څتعليمي اپوهنتونونو، مكاتبو، 
پراخه پيمانه  ډول السته ورشي، په ټولنه كې به اسالمي علوم په آسانه او

 كفارو او بې الرې ډلو د او تر ډېره ځايه به د ،خپاره شي، تيارې به رڼا شي
 فكري او فرهنګي يرغل مخه ونيول شي. 
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يډيويي موادو تشكيل همدغه كتابتون بله برخه ښايې له صوتې او و د
شي، چې په زرګونو صوتي درسونه، مواعظ، اشعار، ترانې، كيسې، 

او همدارنګه په سلګونو او زرګونو د ماشومانو ادبيات تاريخي ويناوي، 
مؤمنو پرګنو  هېواد د ږ داو كلپونه چې زمو اسالمي ويډيويې البومونه

او معاصر تاريخ  ،ويرنې او وياړنې وركې عكاسي شوې دي خوندي شي
 ورسېږي.  ته ور مون شكل راتلونكو نسلونوأبه مو په ژوندي او م

 ملي تاجران د با احساسه او متدين شتمن او ولس څو ږ درې زموېكه چ
نو په ډېرو لږو مصاريفو به  تمويل ترشا ودرېږي دغه ډول يوې پروژې د

 هېواد د د او ،ديني خدمتونه تر سره كړي افغاني ټولنې ته ستر علمي او
مستقبل ځوانان به له بې الريتوب، شډلتوب، بې هدفۍ او بى علمۍ 

دا كار كوم ناشونى كار نه دى، بلکې په غربي او  البته څخه وژغوري.
ږ چې زمو عربي نړۍ كې ډېرو ټولنو او حتي اشخاصو تر سره كړى دى

 دلى شي. ېك ونهكار ښه مثال لپاره د
نوي نسل له  دل يو ارمان ښكاري چې دېدې كار ترسره ك د اوسما ته خو

او  عزم، حوصلې ليرې نده چې څو د لرم، خو هيلهدلو ېپوره ك علماؤ يې د
دې  دهدف خاوندان به يې په علمي ډول په پراخه پيمانه تر سره كړي، چې 

له همدا اوسه په ځينې افغانې ويپاڼو كې تر سترګو  ال ځينې نښېکار 
 كېږي. 
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ځينې مو ضوعاتو د يادولو او پر هغو د نيوکو لپاره د تخيل اسلوب تر د کله کله 
کې د تعبير او د واقعيتونو د  يبو ډېر غوره وي، ځکه چې په دغه اسلوبنور اسال

اړه  واقعيتونو په او ليکوال کولی شي د ترخو تمثيل پراخ ظرفيت موجود وي
لطيفي او عاطفي ژبې لوستونکو ته ور نقل کړي  په پيغام د رمز احساس اوپل خ
په اسانه هغو مفاهيمو او وضعيتونو ته د هغوئ پام ورواړوي چې کېدی شي  او

 شي. ستغ کې د هغو بيان ورڅخه يو څه په نورو اساليبو
په اوږدو کې تل  د نړۍ يو آزادي خوښوونکی ولس دی او د پېړيو دا چې افغانان

نيمګړتياوو سره سره په پرله پسې ځينې له  کې ګټلو او پاللو په مبارزود د آزادۍ 
او خپل ډېر څه يې د دغه ارزښت په خوندي ساتلو  دي پاتې شوي ډول مصروف

دغه ارزښت يې په فکري نو په کار ده چې  ،کې په پوره شهامت مصرف کړي دي
او ټولو هغو خطرونو ته د دې ولس د  ،او واقعي ژوند کې نور هم ښه وپالل شي

بچيانو پام ورواړول شي چې د دوئ آزادي تهديدوي او يا يې په اړه د دوئ شعور 
 کمزوری کوي.
دغه ستر معنوي او اجتماعي ارزښت په پاللو کې ما هم ځان د  د دې لپاره چې

دو موجو د يو څو آزادۍ له مفهوم سره ورګډ کړی وی نو د تخيل په دنيا کې مې د
اړه دغه الندې مرکه ترتيب کړې ده، هيله ده چې د هغې له الرې به  واقعيتونو په

  مې مهمو مفاهيمو ته د خلکو پام وراړولی وي.
سرلوړي  خپلواک او بې مثاله نعمت دی چې د ازادي هغه ارزښتناک او

که  .تړلی دینه شتون پوري  شتون او دې نعمت ترهم ټول دارومدار د ژوند
د  ژوند بیا او که ازادي نه وي نو ،په ژوندکې خوندهم وي ازادي وي نو

 بل نوم دی.يو  عذاب
السه  حیثیت تر ولسونو او قومونو ازادۍ له برکته د د کله کله اشخاص 

په ولسونو نشتوالي له امله  هغې د ولسونه د پوره پوره هم کله بيا او ي،کړ
 هېڅ اهمیت نه لري. کې 
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معنی ده چې سرلوړي ولسونه خپل ټول  حالت او قدرمن ښکلېازادي هغه 
 .هغې قربانوي ماديات تر

ولسونو  وخپلواک ویښو او ده چې د پتمنه لیال ازادي هغه ښکلې او 
 رېږي. ېکې له خپلو سرونو ته په الر پالني ې اوساتن هغې د ړونه دېم

اللهانده په آزادۍ پسې  ېله مودو مودو راهیس خبریال )غازي( آزاد
په هغې پسې یې  .ویني او مرکه ورسره وکړي و هغهګرځېده ترڅو 

 ، ډېر ورپسې ستومانه شو،نظامونه ولټول ډېرښارونه، غرونه، هېوادونه او
داسې ځای کې وګوري  د چې له هغې سره په یوېدی په پای کې وتوان و داخ

يې  سرهو له هغې خ ،یڅرګندول يطو له امله نشئامنیتي شرا چې نوم یې د
 مخې ته یې ږدو:د لوستونکو  کړې چې يوه په زړه پورې مرکه

معرفي ور خپل ځانته لوستونکو  :په پیل کي که مهرباني وکړئ اوغازي 
 کړئ. 

خبره دې ښه وکړه، ځکه چې زه اوس په  ۍمعرف ځان د د مننه! :زاديآ
ډېره  .دلې یمېرځګمجهول مفهوم  ژندل شوی اوېمسلمانه ټولنه کې یو ناپ

مې خو  ره شوې یم، ځکهېله خلکو ه .موده وشوه چې چا ډېره نه یم لیدلې
 تر مسلمانو ولسونو که څه هم چې پخوا زه د، ژنيېڅوک ډېره نه پاوس 

 ژندګلوي وم. ېټولو مشهوره پ
ژوندون کې  کله کله په زه په اصل کي یوه معنی یم، خو .ده آزادي زمانوم

الم دواړه په یوه کال پیداشوي آدم علیه الس زه او .مادي بڼه هم غوره کوم
 مخ کوم خاص هېواد او سیمه نه ده، بلکې زه هر زمکي پر وطن مې د .وو
ځای کې  ړنيو ولسونو سره. او چې په هرېرې اوسېږم، خو له ویښواو مېچ

يه کډه هغه ځاله بیا  خپل راته پردي شي، نو او ،زمکه راباندې تنګه شي
 رې والړه شم. ېاو بل چ وکړم

 څښاک پایي، خو او دی چې هغه په خوراک انسان ترمنځ فرق دا او د زما 
زه مرم نه بلکې کمزروې  هغه مري، خو .قربانۍ زه په غیرت، سرښندنې او

 شکل بدلوم. خپل  بیا او مکېږ
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 مطلب څه دی؟ شکل له بدلولو مو د :غازي
ې په یوې مادي بڼې که په ژوندک .یعني که لویه یم نو وړوکې شم :آزادي

 یا مې د او ،که مې حکومتونه وشړي .رته معنی شمېبیا ب بدله شوې یم، نو
عظیم انسان په  واکوم دردمن با احساسه  د زه نو بیا تړلوکوښښ وکړي

فکر په  هغه د يو څه مودې لپاره پټه شم او هماغلته د کې ترې د مغزو
عظيم انسان او هغه دردمن با احساسه بيا  زهدنیا کې خپله پاچاهي کوم. 

ټولې دنیا زورور ورته کمزوري ښکاري.  دومره مست اوسرشاره کړم چې د
او نه يې  ،پیاوړی شي چې نه یې زولنې ایسارولی شي هغه دومره مست او

 سستولی شي. ورزندانونه عزم 
 !ته دلته په غرنوکې اوسېږې خلک خو تا په ښارونو کې لټوي، خو :غازي
 دې مرکې لپاره په تاپسې ډېر ښارونه او ډېرې ماڼۍ ولټولې، خو موږ د

 وایاست؟ هلته مو ونه لیدې، که لوستونکو ته پدې هکله څه و
 قصرونه پرې ایښي دي، ځکه : ډېره موده وشوه چې ما ښارونه اوآزادي
زما د له منځه  هغوئ هلته مسلطو خلکو نه خوښېدم، زه هلته د چې

او چې قوانینو یې هم زه ورکه نه  ،نه قوانین جوړکړي ولوړلولپاره ظالما
لولپاره پردۍ لښکرې راوغوښتې، ړبیا یې زما د له منځه و کړای شوم، نو

یې  ډېر نور او ،پلویان یې ووژل تاړاکونه یې جوړکړل، زما ډېر ناتارونه او
ښارونو ژوند پرېښود او له ماڼیو  دنور  ما هم .شاته بندکړل تورو تمبو د

په  ې په څېروینځ د دربار چې لکه د دا مې نشو زغملیوتم، ځکه چې راو
 هغوئ د او د ،اوسم مستکبرانو په خدمت کې و جابرانو او کې د ماڼیو
 غرونو ته پنا یوسم.  مې ښه وګڼله چې نو دا .قرباني شم توطيو
مي نورې هم ډېرې دي چې وروسته به یې درڅخه  پوښتنې خو :غازي

 راته ووایه چې ته خو ماشاءاهلل ډېره ښه پښتو وایې! دا اوس داوکړم، خو ته 
 چي نورې دې کومې ژبې زده دي؟ دا هبل ؟ اوده رته زده کړېېدې چ
ه ډېره موده په پښتو خو مې په افغانستان کي زده کړې ده، ز :آزادي

کلونه مې له افغانانوسره تېرکړي  دلې یم، په سلګونوېافغانستان کې اوس
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 افغانانو دومره خوښه وم چې خپلې په لکونو ککرۍ به يې زما د زه د .دي
هغوئ ټولې ژبې زده کړې دي،  ساتنې او پالنې په الره کې قربانولې. ما د

سارې مینه  خو پښتو مې ځکه ښه زده کړې چې پښتنو به له ماسره بې
پيدا را درلوده. خو پدې وروستيو وختونوکې په دوئ کې هم ځينې خلک 

او  ،کولر( يې بولي، دوئ ډېر بې غيرته او بې دينه خلک ديشول چې )سي
مخه هم په  څو کلونو د ېله ما سره یې سخته دښمني ده. زه تر د

 دم خو...ېافغانستان کې له افغانانو سره اوس
 نو بیاڅه درپېښ شول؟ :غازي
 م، خوې وخپلو وینو په بیه ساتل : آه، خپلواکو مجاهدو افغانو زه دآزادي

غالم صفته خلک چې له ماسره یې فطري  څو نا اهله او کې یوپه دوئ 
له  ی، الړل اویې په افغانستان کې نه شوم زغمل دښمني درولوده او زه
 .راوبلل یرغلګر( صلیبي جګړو تاریخي دښمنان )د غرب څخه يې زما

او زما په ضديې یوه بې  ،کړ هغوئ ټولو زما په خالف نړیوال ایتالف جوړ
 کړه. رحمه جګړه پیل

 ئل دومره ډېر ول چې زما پلويانو ددښمن لښکرې، وسلې اوجنګي وسا د 
يرغل مخه  ساريو قربانيو په ورکولو بيا هم دد  او بې کولو سختو جګړو

دلو وروسته زه ېزرګونو ککريو تر قربان سختوجګړو او د د .ی شوهونه نيول
 چې څوکاله دبيا له خپلو څو محدودو پلويانو سره هماغو غرونو ته وختم 

هم  مخه ورڅخه راکښته شوې وم. يو څه پلويان مې خائنان او غداران
پلويانو مشران او رهبران  وختل، هغوئ چې يو وخت يې ځانونه زما د

او د )مولوي(، )مجاهد( او )روحاني( نومونه يې هم پر ځانونو ايښي  ګڼل،
دښمن په  شرمۍ د ورځ په ډېرې بې ران پحامتغيرت او وفا د  خو د وو،

 دل. ېصف کې ودر
په هکله به درته ووایم چې زه په عربي، چیچنیایې، کشمیري،  نورو ژبو د

قوقاز په ځینو ژبو هم پوهېږم، خو ترټولو زیاته مې عربي  ازبکستاني او د
ژبه خوښه ده، هغه چې ما له محمدصلی اهلل علیه وسلم، ابوبکر الصديق، 
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اصحابانو رضي اهلل عنهم څخه  نوروعمربن الخطاب، خالد بن الوليد او 
 او التر اوسه عربان ورباندې خبري کوي. ،زده کړې وه

خلکو لهجې  سوريې د فلسطین، عراق، يمن او د په عربۍ کې مې بیا د
هېوادونو لهجې هېڅ خوند نه  خليج او مصر د ډېرې خوښې دي. خو د

او نګریزي او ا ،خرابه کړې ده له حده زياتهراکوي، ځکه چې هغوئ عربي 
دومره ډېره پرې ورګډه کړې ده چې نور د عربۍ يې ) د يهودو ژبه( عبري 

 . دی پاتېه خوند ورکې ن
 ،قومونه لیدلي او ورسره پاتې شوې یې نړۍ ډېر ولسونه او :تا خو د غازي

تېرکړی دی، که هم  سرلوړۍ ژوند الندې د سيوري او ډېرو ولسونو ستا تر
اویا په بل عبارت ستا او د  دای شې؟ېحاصلوایې چې ته څنګه  راته و دا

دفاع تړون  ولسونو ترمنځ په کوموشرایطو دیووالي او يو له بل څخه د
 رامنځته کېږي؟

پوښتنه وکړه، ځکه چې له مسلمانو ا ضروري : دادې ډېره ښه آزادي
هم تعامل طریقه  او له ماسره د ،الره ورکه شوې ده ولسونو اوس زما

بله زما  خو دوئ پر ،رتلو الره یوه ويو زما ددوئ ته ره شوې ده. ېه څخهور
 دا وایم چې لومړۍ خبره خو رتلو انتظارباسي. پدې هکله باید درته وو د

 .زه هغه وخت ورځم چې دوئ مې وغواړي .ده چې زه چاته په خپله نه ورځم
 او هغه ملت ته خو له سره ورځم نه چې تر مایې غالمي خوښه وي. 

 چې زه هغه وخت یوه ملت ته ورځم چې په زرګونو اودویمه خبره داده 
قربانۍ په څپاندو ولولو  او جهاد لکونو ځوانان یې له تورو او ټوپکو سره د

هغو  ته تيار وي چې د او دي ،رتلو پرالرې په استقبال راته والړويو زما د
 خلکو سرونه ورغوڅ کړي چې دوئ ته مې له ورتللو ايساروي. 

چې  او هغه دا ،ولسونو ته په یوه شرط ورځمزه ده چې  دریمه خبره دا او
رېږي. زه باید ورته ېکې به له ټولو مادي ګټو ته پالني په الر ساتني او زما د

ما  اوسم. هغه خلک چې تر مادي مصلحتونو ګرانه او محترمه و تر ټولو
هغوئ کله هم مانشي  ،ورته خپل ځانونه، مالونه او دنیا ګرانه وي
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مې  او يا ،دای شي چي په ډېره ارزانه بیه مې خرڅه کړيېکاو  ،ساتالی
 زما دپه لنډو یې درته ووایم نو  که وسپاري. او الس تړلې دښمن ته ور

 او ساتلو ضامن مې هم جهاد او د ،قرباني ده حاصلولو وسیله هم جهاد او
جهاد او قربانۍعزم او روحيه نه  هر هغه ولس چې د او .بس او قرباني ده

 تعامل نه کووم.  زه له هغه سره هېڅ تړون اولري، 
د ډیموکراسۍ، انتخاباتو،  کوښښ کوي چې تا ځیني خلک خو :غازي

له الرې حاصله کړي،  وسیلو نورو ته ورته دې فرهنګي مبارزې، دعوت او
 ځې؟وردې الرو هم ه وایې چې ته ل که دا راته و

 یوازینۍ الر جهادحاصلولو  لکه مخکې مې چې درته وویل زما د :آزادي
البته دغه نورې ټولې الرې څوکۍ، منصب، شهرت،  بس. قرباني ده او او

ېڅکله ه الري دي، خو دوېرس سیاسي مصالحو ته د جوړولو او ډلې ټپلې
 تېر ځان او خلکو د ی. دغه الرې ټولې دله دغو الرو ما نشي حاصلول

نو، په ټولې هغه الرې دي چې غلو، ټګاا بلکې د ،ستلو الرې ديېا
سياسي  خېټه ورو غرب ملګرو، سست عنصره او مسلمانانو کې د

پلويانو  (امريکايي اسالم) دين په نامه تجارت کوونکو او د د ،مشرانو
 دلو لپاره جوړې کړې دي. ېرس خپلو اهدافو او خوندونو ته د

رې ېترخې تجربې درته ت په هکله به زه خپلې څو ددې الرو !غازي صیب
افادیت څومره والی درته  د دغوو الرو له هغوڅخه د دای شيېکړم، ک

 معلوم شي.
پدې نږدې  چې او هغه دا لیدلی حال درته ووایم سترګو زه به خپل د 

خلکو چې عربان يې  ېواده یوه شمالي افریقا د ځل د ماضي کې یو
ډیموکراسۍ له  او انتخاباتو زه د او کافران يې )الجېريا( بولي )الجزایر(
په ډېره مینه، اخالص او ولولو په ملیونونو  . هغوئدعوت کړم الرې ور

 کلونو د راتګ یې په لسګونو تلي وو، زماېسخلک زما استقبال ته راو
لپاره  راتلو ملیونه پیسې یې هم زما د په سلګونو ،ستلی ووېهم وانتظار 

 الره د راتلو پر زاړه ټول زما د مصرف کړي وې. ښځې، نارینه، ځوانان او
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افسوس چې دغه ټول خلک په تشو السونو  بال لپاره راته والړ ول، خواستق
 والړول. څېربوتانو په رنګينو  له وسلې پرته هسې د او
 شوم، ناڅاپه دوېرس استقباليې قطارونو ته په ور دوئ د ده چې ه چې زکل
 وطن د شو، له هرې خوا وسله وال سړي چې خبري یې د قیامت جوړ یو

پردې هم  نشانونه یې اويې پردۍ وې په ژبه کولې خو دریشۍ  خلکو
 دا په ملیونونو خلک یې ټول یوه خوا او او شول ټومبلي ول، له موږ راتاو

یې نور ځینې  .یې وتړل ځينېاو  ،یې ووژل ځينېل، واخيست پسېبله خوا 
او ځينې يې الس تړلي زندانونو ته  ،الندې له خارو سره خاورې کړل پښو تر
 ښته خالص شول. ېتلل. يوازې یو څو تنه ترې په تبو

دې، ېکوکارې پورته ک چیغې او حالت وو، هره خوا غازي صيب! ډېر بد
 و.او اوالدون سړیو او ښځې له خپلو ،ښځو ورک شول نارینه له خپلو

يسته کړل شوې او ااستقبالیې لپاره ټولې ښ مسلحو غدۍ والو زما د
چا ورته څه ېه بیرغونو ته یې اور وراچاوه. او ،رنګينې دروازې ونړولې

که به  .دفاع هېڅ وسیله نه وه د نشو ویالی، ځکه چې له خلکوسره وسله او
ې او په شو کړ نو سمدستي به یې سترګې ور وتړلوڅه ويلو جرأت  چا د

. دريشۍ واال ټوپکوالو ی شونامعلوم لوري ته روان کړ ډبولو او ښکنځلو به
بغاوت په جرم په زندانونوکې  اوتليو خلکو مشران در زما استقبال ته د

، او حیران کړل ته محتاج او بل در کشران یې لکه یتیمان د .واچول
کې شامل کړل چې  اوالدونه يې ترې واخيستل او ټول يې په هغو مکتبونو

چې څو  ې په مرسته او فرمایش جوړ کړي وود فرانس همدې غدۍ والو
ماشومان د کودتايي جنراالنو په مخکې په  ورځې وروسته بيا هماغه ټول

داسې حال کې په نمايشي مارش کې تېرېدل چې هلکانو يې )پتلونونه( او 
نجونو یې )ميني ژوپ( اغوستې وو، او جنراالنو ورته له عسکري موزيک 

 . السونه پړقول
مقاومت توان یې لرلی،  او د ،خلک مسلح واید الجزائر غازي صيب! که 

 هېڅکله به هغو څو لنډغرو دغه قیامت ورباندې نه وای جوړکړی.  نو
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 ښ شول؟ېه بیا څه درپت تا : ښه! نوغازي
ځای ه هغم.ما په هویل چې ما څوک وژلی نشي مخکې هم درته و ما :آزادي
 .فور  خپل شکل بدل کړ او غرونو ته مې مخه کړه کې
په مشرۍ  )اربکان نجم الدين( ترکیې خلکو د وروسته بیا د څه موده 

 څخه د دهغه له ملګرو ماهغه ډېر اخالصمن انسان وو، دعوت راکړ، 
ویل چې اوس دې  وسائلو پو ښتنه وکړه، هغوئ راته و مقاومت د دفاع او
او د  ،شلم قرن په پای کې اوسېږو ته ضرورت نشته، موږ اوس د شیانو

تمدن  ودیموکراسۍ، عدالت ا ګاونډیان یو، له هغوئ مو د اروپایانو
ته  جګړې وسلې استعمال او دلته نور د .اخالق زده کړي دي اصول او

تاترک( او )عصمت )کمال ا پوځيان هم نور هغه د او زموږ ،ضرورت نشته
چې چې له دين سره يې دښمني  اينونو( لنډغر بې دينه بدمعاشان نه دي

ډېر په درنښت  او تا ته هم ډېر ،ډېر احترام کوي زموږهغوئ اوس ، درلوده
 ګوري. 

تخیل په دنیاکې له الفاظو داسې رنګین  د )اربکانخېلو( غازي صیب !
کوم ريښتيني واقعیت حکايت  به فکر کاوه چې د جنت راته جوړ کړ چې تا

 درته کوي.
دې نو يقين مې راغی چې ېمنظمې او خوږې خبرې واور هغوئ دا چې د ما

 ه فتح کړې ده. دوئ لکه چې رښتيا هم په دعوت باندې ترکي
. ناورین بیا تکرارشو (الجزایرد )غازي صيب ! کله چې ورغلم هماغه  خو
له بدې  غړولو سترګې نه درلودې، نو ته د ما بيا دې خلکو وروسته چې دا

 دی اوس د )ناټو( په صف کې د او دا ،الړل په اروپا ورننوتلورځې دوئ هم 
 مسلمانانو په خالف والړ دي. 

ځان نه  دې زمانې خلک ولې زماپه اصولو نه پوهېږم چې دغازي صيب! زه 
 ؟!ي او د ورتګ بلنې راکويوپوه
خپل بوډا فرعون )حسني  مصر خلک په څه خبره د درېیم ځل لپاره د د

معلومه  هم مبارک( په خالف راپورته شول، څه واضحه دعوی او آجنډا یې
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به ګډاوې کولې او  نه وه، خو ښځې او نارينه ټول سړکونو ته راوتلي ول، چا
سندرې به یې ويلې، چا به ګډوډ شعارونه پورته کول، چا به اهلل اکبر او 

به ډیموکراسي ډيموکراسي چيغې  نور اذکار او تسبيحات زمزمه کول، چا
کوم )ږيره خريلی پتلون  د نوېلمانځه وخت به راورس وهلې، خو چې د

سړکونو کې  نو اونر په چوکو ټول به ښځې او او ،پوش( به یې مخکې کړ
 دل.ېورپسې ودر

ده چې دوئ اسالمي حکومت غوښت او ېعجيبه حالت وو، هېڅ نه معلوم
، خو نعرې وهلېښته، ټولو به )آزادي آزادي( که يې ډيموکراسي غو

دا ځکه چې  او ؟غوښتلدل ېآزاد يې معلومه نه وه چې له )چا( او )څه شي(
د )ډيموکراتیک فرعونيت(. نه  ،وازې د )بوډا فرعون( مخالفت کاوههغوئ ي

 د مسلمانانو او کفارو او هغوئ به د فرعون ټول لښکر خپل لښکر ګاڼه،
الوحدل الوطنية( يعنې ملي وحدت تر نامه يو والي ته به يې د )تر منځ 

 الندې خلک وربلل.
ځانونه يې  مصريانو پدې ګډوله پاڅون کې يو ډول خلک راپورته شول چې د

 دې خلکو په همدې غوغا کې زما په نامه د ،لل)نړيوال اسالمي حرکت(ب
اسالم او اسالمي حکومت خبره  دوئ هم د .عدالت( ګوندجوړ کړ )آزادۍ او

)ډيموکراسۍ( او )قانوني دولت( چيغې به  چندان په زغرده نه کوله، خو د
 یې په واز کومي وهلې.

دوئ  دعوت کړم، ما هم چې د دې خلکو زه مصر ته ور غازي صيب! 
آزادۍ په نامه ګوند ولید نو ورغلم،  ې مظاهرې، ګرمې ولولې او دمسلسل
د)نړيوال  نو و ترکیې ترخې تجربې مې په ياد وېالجزائر ا چې د خو دا

په  وسائلو دفاع د تياري او د دته جهاد  اسالمي حرکت( له مشرانو مې
 مه کوه چې خلک به دنورې خبرې  : داهکله وپوښتل، هغوئ راته وويل

غرب  به مو د او بیا ،يلګوباندې و ټاپه را (القاعدې)او  (طالب)
 نړیوالې مؤسسې او بانکونه تأييد نه کوي. ،هېوادونه
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رحمه پردي پالونکي جنراالن او  ويل چې ماته دا بې څو ورته و ما چې هر 
غرب پلوي سياستمداران رامعلوم دي، هغوئ مې له  دينه سیکولر او بې

وسلې له ضرورته انکار او په  ئ به هرځل ددو خو.تاسې سره نه پرېږدي
منبر، راډيو،  او ويل به يې چې موږ به د ،ډيموکراسۍ ټينګار کاوه

فرعون له ملګرو جنراالنو داسې  فرهنګي مبارزې له الرې د تلويزون او
 ،هم به فلسطين آزاد کړي ،مجاهدين جوړ کړو چې هم به مصر آزاد وساتي

)ډيموکراتيک اسالمي حکومت( داسې مجاهدين شي  او هم به دوئ زموږ د
افغانستان، عراق، سوريې او صومال له )سخت دريزو ترهکرو( به  چې د

 ډېر غوره وي.
غرب  ويل چې دفرعونانو پوځونه چې د څو ورته و غازي صيب! ما که هر

اسالم دښمنان دي، خو  او زما او د ،ابليسانو روزلي دي ټول سره يو دي
خبرې مه کوه چې پدې خبرو زموږ )ملي وحدت( ته  داچې ويل دوئ به راته 

 صدمه رسېږي. 
ريدل، ېفرعون له پاتې شونو جنراالنو و وو چې دوئ به خپله هم د حقيقت دا

باآلخره يوه ورځ هماغه فرعوني  .خو ماته به یې په درواغو اطمينان راکاوه
پسې راپورته اسالم او وطن سپاهيان بلل په همدوئ  جنراالن چې دوئ د

 او کشران یې ورته د ،دوئ مشران يې ټول په زندانونوکې واچول شول، د
او په مسجدونو کې په زرګونو  تر بلډوزرونو الندې کړل سر سړکونو پر

 ور يېاور  ټول کړل او په بلډوزرونو راهم ي هغوئ مړ بيا يې د او ،ووژل
 واچاوه.
تر ټولو  پر سر چې کوم څه او د سړکونو کې ورځ د رابعې په میدان په هغه

او تر پښو الندې ليدل کېدل هغه د قرآن کريم مبارکې نسخې وو ډېر پراته 
د تالوت لپاره له  کې د پورته کولو او وې چې دې خلکو په شعارونو

هره خوا د مصري پوځيانو تر پښو الندې ليدل  سره وړې وې، او ځانونو
 کېدې.
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پوخ  ستم. اوس مې نوېر وېې زه ترويست او هم يېدليو هم ځان تېدې غول
دغه ډول خلکو په دعوو او ويناوو باور  به نه د تصميم نيولی چې نور

دوئ وطنونو ته سر ورښکاره کړم. دوئ خو هسې  او نه به هم کله د ،کووم
په غرونوکې د آزادۍ تر ژونده په  او زولنو او زندانونو معتادان دي هم د

 خو زه يې په شرمونو وشرمولم.  ويرياضتونه خوند ورک زندانونو کې
 ! راځم يوې بلې مهمې پوښتنې ته او هغه دا چېمحترمې ازادۍ :غازي
او  ،ځلې له خلکو دا هم اورو چې په غرب کي ډېره آزادي ده خو ډېر موږ

دعوه هم  هر وخت دا او ،آزادۍ اتالن بولي حتی چې غربي مشران ځانونه د
ولسونوته هم آزادي وربښي، خو پدې نه نړۍ نورو  کوي چې هغوئ به د

 که د پوهېږو چې ته اوس رښتیا هم په غرب کې له غربیانو سره یې؟ او
چې د دوئ له  والړو مظلومو ولسونوپه طرف کې یې هغوئ په مقابل کې د

که په دې هکله لوستونکو  ؟ظلمونو او استبداده ځانونه خالصول غواړي
 ته یوڅه وضاحت وکړې؟

پوښتنه دې رښتیاهم ډېره مهمه ده، ځکه چې نن  دا !صیبغازي  :آزادي
 او ،کړي دييرغمال ذهنونه  ټولونړیوالو ډیا تقریبا دېغرب م ورځ خو د

حقیقت بڼه ورکوي او په دومره پراخه  چې هرڅه وغواړي هغه ته درښتیا او
 تکذیب اراده هم پاته نشي. پیمانه یې تبلیغوي چې له چاسره یې د

رسولې ده چې په  غوږو ډېرو خلکو تر هم د خبره رښتیا ډیا داېغربي م
نه  پوه شي چې هغه زه )آزادي( خو مسلمانان باید ،غرب کي ډېره آزادي ده

څخه آزادي ده،  (ديندارۍ)او  (دین)هغه له  .یوه بله ازادي دههغه بلکې 
حیاء  هغه له شرف او .معنوي ارزښتونو څخه آزادي ده هغه له اخالقو او

هغه له  .عاطفې څخه آزادي ده ي ده، هغه له انساني ترحم اوڅخه آزاد
هلته لور له  میثاقونو څخه ازادي ده. اصولو قوانینو، عادلو تړونونو او

اخالقي  ،فحشاء .څخه ازاده ده ښځه له خپل خاوند .پالرڅخه ازاده ده
هلته  پوښتني څخه آزاد دي. له محاسبې او قمار فساد، همجنس بازي او

ډول چې غواړي له انسانیت  مطلقه آزادي ورکړل شوې چې په هر انسان ته
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کې بند نشي  انسانیت په ضوابطو او هېڅوک یې د ،څخه ووځي وتلی شي
برطانیې د ولیعهد  دې چې هلته دا آزادي هم شته چې د او ان تر .ساتلی

ملت په واړندې په  خپلو جنسي اړیکوخبرې د میرمن دې له بل چاسره د
 هم وکړي.تلویزیون کې 

دې ورتېره دا آزادي هم شته چې نارینه دې له بل نارینه سره واده  تر 
مسيحي  او د ،ساتنه وکړي حقوقو دفاع او هغوئ د او قانون دې د ،وکړي

هم کليسا )پادري( دې څه اعتراض هم پرې ونه لري، ځکه چې هغه په خپله 
 يې دخپل هوس ښکار کړي وي چې کورنيو  ډېر هغه واړه ماشومان د

لپاره )مقدسې کليسا!!!؟( ته  حاصلولو برکت د د ديني زده کړې او
 ورلېږلي وي.

هسې  وبښي، دا ته آزادي ور اړي نورو ولسونوخبره چې هغوئ غو او دا
 نړۍ د وخت تقریبًا د درواغو دعوی ده، ځکه چې همدغو غربيانو یو يوه د
هېوادونه یې هغوئ  دي سلب کړې وه، داآز )ریښتني( دونکوېاوس نیمو

خپل ځان ګرځولي وو. خو کله  څه یې د خلکو هر او د و،استعمارکړي و
 او له خپلو ،کړل ښتې ته اړېخپلې تورې په زور هغوئ ت چې ولسونو د

 غالم ګرځولو لپاره دا بیا ولسونو د یې د بیا هېوادونو یې وشړل، نو
 ډنډورې وغږولې چې موږ نور ولسونه ازادوو.

 تاسې خپله په خپل هېواد افغانستان او مثالونه خو بښلوازادۍ  هغوئ د د
څومره  ژوند له قيده آزادکړل؟ مره خلک یې د هم په عراق کې ولیدل چې څو

څومره ماشومان یې  څومره میندې یې بورې کړې؟ یې بې کوره کړل؟
 کړل؟ یتیمان
 دونکو آزادوي، دېقت کې هېوادونه له خپلو اصلي اوسپه حقی غربيان
حاکمیت څخه یې آزادوي او بیایې یا عمال په خپله اداره  خپله هغوئ ل
غربي  نو زما او د یې خپلو روزل شويو غالمانو ته ورسپاري. او یا ،کوي

بدبختۍ  او هغه د ،سعات سرچینه یم زه د !ژنئېمنځ باید فرق وپ آزادۍ تر
 کنده. 
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ویل چې ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوې  تاسو مخکې و :غازي
 دی؟ تجربې حاصل څه یاست، له افغانانو سره ستاسو د

وايم چې  ړني خلک دي، خو په افسوس بايد وېاکثره افغانان ډېر م :آزادي
خو پاللی مې  بوليور کورته مې  .مې نشي کولی قدر ما مین دي خو پر

خپلو  په هزعامت له مشرۍ او رېږي، خوېزما لپاره له ډېرو شیانو ت .نشي
چې ورته  ېرکوي، خوډمې  انتظار راتلو د رېږي.ېل ته نه تکې يو ب منځونو

 ماليان يې سبقونه ډېر مشغول شي. په نورو شیانو څخهرا ورشم نو بیا
 وايي خو خلکو ته دين لږ ور رسوي.

 دوئ خټه د په افغانانوکې ځیني داسې خلک هم شته چې ته به وایې د او 
شي هم دوئ به یې غالمان ورکه انګریز  غالمۍ په اوبو لمده شوې ده.

رشي هم ورشي هم دوئ به یې غالمان وي، که امریکایان ووي، که روسان 
خو ډېر زرنګ  دغه ډول خلک په افغانانوکې لږ ديدوئ به یې غالمان وي. 

 کله ددوئ  .له هرې زمانې سره ځان برابروي او چاالکه خلک دي او
 دا قهرمانان(. خو )ډیموکراسۍ )مقاومت سنګرداران( شي او کله بیا د

 خلک بیا ډېر ژر له منځه ځي. 
کار چې افغانان په مجموعي ډول ورکې تر نورو ولسونو غښتلي دي،  یو

سرښندنې نه ستړي  حاصولو په الره کې له قربانۍ او دی چې زما د هغه دا
بدلونونو  لویو حماسو زېږونکی او د پخواني نسله د نسل یې تر هر .کېږي

 راوړونکی وي. 
: ستا په اړه مې يوه بله تاريخي پوښتنه په ذهن کې وه چې ما ويل په  غازي

چې ځينې )سيکولر( افغانان دعوی  او هغه دا ،خپله به يې تاڅخه کووم
او  ،ته )امان اهلل خان( راوستلې وې کوي چې هغه مخکې ځل افغانستان

 تا خو به هغه وخت هر .هغه په نصيب شوی وو راوستلو افتخار هم د ستا د
ليدلي وي، که دا راته ووايې دا خبره څومره حقيقت  څه په خپلو سترګو

 لري؟ 
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د ۍيکولرو په خبره کله هم باور مه کوئ! هغوئ ډېر مکار او  :آزادي
امان اهلل خان چې  د .سپين دروا  دييې هم خبره  دادرواغجن خلک دي او 

 نو آزاد نه وو ۍظرياتو له غالمو نافکارو اد  د انګرېزخپل ذهن او فکر 
و زه به یې څنګه افغانستان ته اوئ څه آزاداوه؟ يې له هغ افغانستان به
 وروستلم؟ 
راپورته شويو انګريز په خالف  وو چې زه ملي غازيانو او د حقيقت دا

امان اهلل خان راسره ورانه  کله چې ورغلم د خو .مجاهدینو وروغوښتلم
، خو ما او الره روان کړي غرب پر افغانستان دهغه غوښتل چې شوه، ځکه 

چې په سره  طرزي( غازیانو ورسره نه منله، نو يې له خپل خسر )محمود
 سيکولريزم پالر ګڼلی کېږي او په شام او ترکيه کې د افغانستان کې د

 شام له )عربي مسيحي نشنلستانو( د ترکيې له )سيکولرانو( او د
له منځه وړلو مشوره  ل شوی وو زما دسيکولريزم او نشنلزم مرض ورنق

شاهي کورنۍ له ډېرو ښځو سره پدې  امان اهلل خان او طرزی دواړه د .وکړه
 هخرڅولو خبر دزما  سره پر هغوئ اروپايانو له روپا ته والړل چېنيت ا

رې کړې، خپله )نيم لنډغره( ېوکړي، هلته يې تقريبا اوه مستې مياشتې ت
لور وه هم د اروپا پاچایانو ته پدې مقصد محمود طرزي  ښځه يې چې د

دی چې ه هغه افغان ن دې قانع کړي چې دی نوره پ وروښوده چې هغوئ
ساتلو  پردې د ښځو د افغانو او د ،خپله ښځه له خلکو په پرده کې ساتي

 اروپايانو په خالف جنګېږي.  پخاطر د
تې دورې اروپا له اوه مياشتينۍ مس غازي صيب! کله چې امان اهلل خان د

 په خالف په پلويانو وطن ته ستون شو، نو سمدستي يې زما او زما د
او زما طرف ته  ،زما ملګري یې بنديان کړل .جنګ اعالن وکړ د کې پغمان

دې چې هغوئ  او ان تر ،بلونکي عالمان يې په ډېرو بدو نومونو ياد کړل
کوره دی تازه ز له ېانګر انګريزانو ملګري وبلل پداسې حال کې چې د یې د

 له ځانه سره افغانستان ته د ېهغوئ قوانين ي او د ،راستون شوی وو
 .وعملي کولو لپاره راوړي و
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کرغیړن  د د اسالم دښمنۍامان اهلل خان  )سيکولرانو( لخوا د دا هسې د 
ښايسته کولو هڅه ده چې په سپین سترګۍ يې ترسره کوي. همدا  تاريخ د

فکر او تګالرې پلويان ټول له اشغالګرو  ده د اوس تاسې نه ګورئ چې د
نه ګورئ  او امريکايانو، انګرېزانو او نورو درغليو کفارو سره والړ دي.

انګرېزانو او امريکايانو په الس  امان اهلل خان عکسونه همدا اوس د چې د
غازيانو پر  مجاهدينو او دفترونو لګېدلي، که د جوړې ادارې پر د

 سنګرونو؟
 بيا ستا او دامان اهلل خان په جګړه کې څوک بريالي شول؟: ښه نو غازي 
ما او زما ملګرو هغه ته داسې ګوزار ورکړ چې  ،: هغه ماتې وخوړهآزادي

 ،په يوه ګوزار مو ايټاليا ته ورساوه، چې بيا یې کله هم افغانستان ونه لید
 کلي ترڅنګ سا وخته. )پاپ( د او له هماغه ګوزاره يې د

تړلي يو بل څه پوښتنه هم  ان کې ستا په نامه پورې د: په افغانستغازي
 رښتيا همکه دا راته ووايې چې دا .راډيو( ده )آزادۍ درڅخه کووم او هغه د

 بل چا راډيو ده؟ د ستا په نامه او که راډيوده ستا
نه  او ،دا نه د آزادۍ راډيو ده .راډیو په ما پورې هېڅ اړه نه لريدا  :آزادي

 امریکا راډيو ده چې د بلکې دا د ي،آزادۍ تلقين ورکو هم خلکو ته د
دغې راډيو اصلي نوم  او اداره کېږي. د ېږيکانګرس لخوا تمویل امریکا د

هغې آزادۍ  يعنې دا د .آزادې اروپا راډیو ده د)فري يورپ ريډيو( يعنې د
هغې په هکله خو مې مخکې  او د ،راډيو ده چې په اروپا کې وجود لري

 څه ډول آزادي ده. دغه راډیو په اسالمی نړۍ کې د هغه ېدرته وويل چ
لپاره  عراق او عربي نړۍ خپرولو په مقصد د غربي نظریاتو او مفاهيمو د

)مشال  پاکستان لپاره د د ،فردا( )راديود د ايران لپاره  ،)العراق الحر( د
راډيو( په نامه  )آزادۍ افغانستان او تاجکستان لپاره د راډيو( او د
 غالم صفته خلک يې ورکې راټول کړي دي. ټولو تر او ،خپرونې کوي
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)آزادۍ(  دا په حقيقت کې د)غالمۍ( راډيو ده، خو نوم يې ورباندې د
دې مثال داسې دی لکه د)بدلمنې( ښځې چې نوم  د .راډيو ايښی دی

 ه( وي.طاهر)
 وياست چې بيا به افغانستان ته راځې او که نه؟  راته و داکه  :غازي
پخاطر  بل چا :ولې نه، افغانستان ته به ان شاء اهلل حتمًا درځم، که دآزادي 

خپلې د ګل په څېر  هرومرو درځمبه فدايانو پخاطر خو هغو  نه وي نو د
هم يو دوه  خو بيا .ځوانۍ يې د اهلل د دين د حاکمولو لپاره لوګی کړې

 چې: شرطونه لرم او هغه دا
لخوا له جوړې شوې ادارې سره به هېڅ  هغوئ ــ له درغلو يرغلګرو او د۱

 ډول جوړجاړی نه کوئ، بلکې په جهاد به يې له منځه وړئ.
هېڅ ډول فعاليت  ــ په خپل وطن کې به )سيکولرو( او )نشنلستانو( ته د۱

او نه به يې مشران په وطن کې پرېږدئ، ځکه چې دوئ له  ،اجازه نه ورکوئ
او تل زما په خالف له کفارو سره شريکې  ،ماسره سخته دښمني لري

 توطيې جوړوي.
 :ښه، نو افغانستان ته به کله راځې؟غازي 
لو هېوادونو لکه ېالبېته ډېر بلنلیکونه له ب په دې ورځوکې خو ما :ازادي

وماليا، صله افغانستان، عراق، سوريې، فلسطین، چیچنیا، ارتیریا، 
او نورو هېوادونو څخه فلپاین له مندناو  کشمیر، ازبکستان ، د

به  ورتللوشرطونه دې ټولو ته بیان کړي، و ما هم خپل د .دلي ديېرارس
چا  هر .پرځای کوي کېنورو مخ ګورو چې دکوم هېواد خلک زما شرائط تر

بیا  او ،نو لومړی به هم هغوئ ته ورځم پوره کړل چې زما شرائط مخکې
وعده نه کووم، ځکه چاسره ېله هې خو مخکې له مخکته.  ورپسې نورو
شرطونه په  یې چې زما ترڅو .په تشو وعدو نه غولېږم خلکو چې نور د

 د زما دښمنان يې له منځه وړي نه وياو  ،عملي ډول پوره کړي نه وي
 چا وطن ته نه ورځم. ېه
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 وایاست چې نور راته و وروستۍ پوښتنې په ځواب کې دا که د :غازي
څنګه  له تاسو سره تماس ونیسي، نو خبریاالن او ژورنالیستان چې غواړي

مسلمان  سره رابطه وکړي، ځکه له ماسره ډېر نور کوالی شي له تاسو
ځیني په  تاسو سره یې لیدل غوښتل ، خوله ژورنالیستان هم ول چې 

 الرې په کږلیچونو کې پاتې شول؟ راڅخه ديې  ځیني نور ښارونو او
او ځنګلونوکې اوسم ، خو اسالمي نړۍ په غرونو  :نن سبا خو زه دآزادي 

تر له ما سره  .کله کله خپلو پلويانو ته په ښارونو کې هم سر ورښکاره کووم
په ما طه نيول دي، هغوئ بله مجاهدينو سره را تماس الر ټولو اسانه د

چې زه  خو يوه خبره په پام کې ونيسه او هغه دااسانه ورپيداکولی شي. 
هغو خبرياالنو پوښتنو  او د ،سره غږېږم يوازې له رښتينيو )آزادو( خبرياالنو

،ځکه چې پرديو لخوا په کار ګومارل شوي وي ته هېڅ ځواب نه وايم چې د
 لپاره کار کوي.  دښمنانو زما داو  د هغوئ اکثره يې جاسوسان وي،

زموږ  : ستاسو له څرګندونو ډېره ډېره مننه، هیله ده چې یوځل بیاغازي
 او موږ دې په ښاديو ښاد کړې.  ،ته راشې هېواد
خطرنـاکو  تګ څخه هـم ډېـره مننـه چـې پـهغازی صيب ستاسې له را :آزادي

تـه  نـړۍ مسـلمانانو او زمـا پیغـام مـو د ،ورسـاوه حاالتوکې مو ځـان ماتـه را
 ورساوه.
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بیـا پـه  ادب اوله تېرو څلوېښتوکلونو راهیسې په افغانسـتان کـې اسـالمي 

د پښـتو ژبـې پـه  کېـدی شـي وشو چـې دي ادب ته دومره کارخاص ډول جها
 تېر ټول مدون ادبي تاریخ کې به ورته نه وي شوی.

ــ  ــولګې او کتابونــه چــاپ ه پ ــه، شــعري ټ ــه ســلګونو دیوانون دې مــوده کــې پ
همدارنګه په سلګونو شاعران  ه سلګونو زره ادبي لیکني وشوې.پ شول، او
قربانیو پـه  جهاد او د او دبي لیکنو په میدان کې راوټوکېدلن د ااو لیکواال

 ږ کې رالوی شول.ېغ
د مظلومیـت او  ،ویرونو حماسو او دغو شاعرانو او لیکوالو د خپل ملت د 

ــدې  مقاومــت حیرانــوونکي کیســې او ــه خپلــو لیکنــو کــې خون داســتانونه پ
ـــې هـــم د انســـانی  ـــي کـــې ی ـــه اور او وران ـــو او کـــړل، او د جګـــړې پ عواطف

د جنـګ تودوخـه، د پـه خپلـو ادبـي لیکنـو کـې پالنه وکـړه. دوئ  احساساتو
فتوحاتو داستانونه، د شهیدانو  مقاومت صبر، د غازیانو عزم او ولولې، د

 کوکـارې، د بـورو خويندو ساندې او کونډو ارمانونه، د یتیمانو سلګۍ، د
پـه  ډېـر څـه نـور و د برکـت ژونـد اومیندو آهونه، د هجرت لـه کړاونـو ډک خـ

هر اړخیز ډول عکاسي کړل چـې یـو نـوی ادبـي مکتـب  داسې دقیق، رسا او
 یې رامنځته کړ. 

 دغــه نــوي ادبــي مکتــب د افغانــانو پــه نــوي نســل کــې داســې اصــیل بچیــان
بدرګـه کـړ،  د فتحې تر منزله دعزم کاروان يې د ولولو په بدرګه وروزل چې

د فکـر او ادب پـه سـاحه  کفـارودنیـا  په روانه صـلیبي جګـړه کـې د ټـولې او
 کې مرعوب نه کړای شول . 
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ادب هغه بلیغه وینا ده چې له عواطفو سرچینه اخلي، پر نفس تأثیر کوي، 
ښکليو عبارتونو په جامه او د تخیل په  لوړ افکار او عالي مفاهیم د

 تصویر کې تقدیموي. 
 په پورتني تعریف کې د ادب په اړه الندې پنځه عناصر یاد شوي دي: 

شـوی نـه  عاطفه: هره هغه وینا چې له احساس او عاطفې څخه راپورتـه – ۱
 ږي. ېوي، ادبي وینا نه بلله ک

تأثیر: هره وینا چې خپل مخاطب متأثر نه کـړي، پـه هغـه کـې احسـاس  - ۱
 وینا یې نشو ګڼلی. او جذبه، وجد او طرب راونه پاروي، ادبي 

لوړ افکار: لوېدلي، بې محتوا، سپکې او بازاري ليکنې او وينا ادبـي  – ۳
 نشي ګڼل کېدای. 

ښکال: لفظي او معنوي ښـکال هغـه مهـم عنصـر دی چـې ادبـي وینـا لـه  – ۴
 عامې وینا څخه بېلوي. 

تخیل : تصویر او تخیل په ادبـي وینـاکې بـل هغـه مهـم عنصـر دی چـې  - ۵
ه پـــه وســـیله معـــدومې او غیـــر محسوســـې صـــحني، پېښـــې، ادیـــب د هغـــ

ړانـدې کـوي چـې حرکات، او شخصیتونه د لوستونکو ذهـن تـه داسـې ور و
 .او ورسره اوسېښتیا ویني ته به وایې دی یې ر

 : 
 )فسـاد( يـا او)اصـالح( ذوقي ادب په حقیقت کې د یوې ټولنې د اخالقـې او

یــوې ټــولنې ادبیــات صــالح، معیــاري، انســان کــه د یــوه مــؤثره وســیله ده. 
جــوړونکي او باکیفیتــه شــي، نــو د هغــې ټــولنې اخالقــي فکــري، او ذوقــي 

کـه د یـوې ژبـې او ټـولنې بـالعکس  او ژوند هم یوه معیاري بڼه غـوره کـوي.
همدغـه )فسـاد( د ټـولنې د  نو ادبیات فاسد، بې خونده او بې کیفیته شي،

ټـولنې تـه د  ږي. لـه همـدې املـه خـو ادبپه ژوند کې هم منعکس کیـ افرادو
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وسـيله  غـوره هد صـيقل کولـو یـو نو د نفسـونواد انسان مفاهیمو د تلقین او
 .هد
همدا ډول که په ټولنه کې جهادي ادب چې د ټولنې نوي نسـل تـه د جهـاد،  

سرښندنې، غیرت، عزم، ثبات، زړورتیا، سرلوړۍ، سخا، لـه مظلـوم څخـه 
د درېــدلو مفــاهیم تلقینــوي وده وکــړي، نــو او د ظــالم پــه خــالف  د دفــاع

همدغه صفات د ټولنې د ځوانانو په عملي ژوند کې راڅرګنـدېږي. او کـه د 
په خالف د غالمۍ، تعی ش، هوس، شهوت، لندغرتوب، بـې  دغو مفاهیمو

بیـا یـې  الرېتوب او پرديپالنې مفاهیم د ټولنې د ابیاتو موضوع وګرځي، نو
 ږې.ېژوند کې هم منعکس ک د افرادو په همدغه ډول آثار

: 
ــ ــو ی ــو نومون ــه بېالبېل ــري چــې خلــک یــې پ ــه ل ــر ډولون ادوي لکــه ادبیــات ډې

ادب او داسـې  يـا رومانسـي صوفي ادب، عشـقيانساني ادب، عرفاني او 
نور. که د دغو اقسامو معانیو ته سړی ځیر شي نوګـوري چـې هـر ډول ادب 

ــې د انســا ــوه خــاص مجــال ک ــه ی ــاتو نانوپ ــو، احساس ــو، عواطف  او د ذوقون
هغه یې د ارتقا او کمال په لـوري بیـولی  پالنه کړې ده، او تمثيل او انګېرنو

دی. همدغه ډول جهادي ادب هـم خپـل موضـوعات او اهـداف لـري چـې پـه 
 الندې ډول یې یادوو: 

په مقابل کـې د ټـولنې پـه افـرادو  کفر، ظلم، بې عدالتیو او استعمار د – ۱
 ساتل.  مقاومت احساسات راپارول او څپاند بانۍ اوکې د قر

هغـوئ رزمـي معنویـات تقویـه  او د لـوړل و د عزم او حوصلېد مبارزین - ۱
 کول. 

د مجاهــدینو پــه زړونــو کــې  هــم د جګــړې د اور او لمبــو پــه ژونــدکې – ۳
 انساني عواطفو ته دوه ورکول. 

د جګړو، فتوحـاتو، او حیرانوونکـو حوادثـو تفصـیالت پـه ادبـي قالـب  - ۴
 کې خوندي کول. 
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د جهاد او مبارزې د قهرمانانو ستایل، او ولسونه د هغوئ درناوي تـه  – ۵
 اتالنو په حيث وړاندې کول.  ل، او راتلونکو نسلونو هغوئ دهڅو
 د شهیدانو مرتبې او د هغوې یادونه تازه ساتل.  – ۶
د جهاد او مبارزې په بهیر کـې د منـافقینو، لـه دښـمن سـره د متعـاونو  – ۷

څېـرو، خائنــانو، غـدارانو، او فرصــت طلبـو عناصــرو د شـرموونکو مواقفــو 
 غندل او بربنډول. 

 د دښمن د ذلت، وحشت، نا انسانیت، او ماتو بیانول او داسې نور. – ۸
لپـاره پـه  د افغانستان په تېر څلوېښت کلن جهادي ژوند کې د ادبي لیکنو 

د منفي او مثبت تـأثیر لرونکـي شخصـیتونه  او لکونو داسې پېښې حوادث
په واقعي ډول وجود لري چې څو څو چنده تر تخی ل هم د لوړ معیار ارزښـت 

ــه لــري، خــو د خو ــر اوســه دغــو پ ــو رزاشــینۍ ځــای دی چــې ت دغــه ډول ګون
ي شـکل نـه دي خونـدي ادبـانـدازه پـه  کـافيپـه  هاو کرکټرون ېکیسې، پېښ

نږدې ده چې دغه په زرګونو د عالي کیفیت لرونکې حـادثې زمـونږ  واشوي 
ووځي، او د وخت په تېرېدلو له خلکو هـم  د ملت له اجتماعي حافظې څخه

 هېرې شي.
د جهاد د روان ادبـي بهیـر یـو بـل اړخ چـې ډېـر د توجـه وړدی هغـه د ادبـي  

فورمونو د عدم توازن مساله ده، پدې معنې چې ځینو فورمونو لکـه شـعر، 
ترانو ورکې ښه وده وکړه، خو ځینو نـورو فورمونـو لکـه ادبـي نثـر،  ترنم، او
وده  جهــادي تیــاتر و رکــې ډېــره لــږه ، ډرامــې، اوکیســې، طنــز، نــاوللنــډې 

هم دا وي چې دغه نور نثری فورمونـه  سبب کار کړې ده. او کېدای شي چې
 په خالف زیاتره علمي او فني اړخ لري، او په روان جهادي بهیـر کـې د شعر

ندی شوی، چـې دغـه تشـه بیـا تقریبـًا  فنې او علمي ادبي اړخونو ته ډېر کار
ه او دین ته پـ ادیبانو ډکه کړې چې )سیکولر( نظریات لري، هغو لیکوالو او

همـدا علـت دی چـې ډېـر تنکـي شـاعران او  ژوند کې په څه نقش قایل ندې.
ادیبــان مــو د جهــادي ادب پــه ډګــر کــې لــه یــو څــه وخــت تېرولــو وروســته د 
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چــې دا بیــا  کېــږي جهتونــو د دامونــو ښــکارســيکولرو )نشنلســتو( او نــورو 
 خبره ده چې باید غم یې وخوړل شې. د اندېښنې  ډیره

: 
په ساحه کې جهادي ترانو تر بـل  ادبد جهادي په تېرو څلوېښتو کلونو کې 

هر ډول شعر زیاته وده وکړه. جهادي ترانو د جهاد لـه پیلـه تـر اوسـه زمـوږ د 
ملت افتخارات، فتوحات، صبر او عزم ، مېړانه او قربانۍ په پراخه پیمانـه 

رانــې ولیکــل پــه زرګونـو ت د قـوي او مــؤثر آهنــګ پـه لرلــو ســره زمزمـه کــړل.
ر عالي کیفیـت وویـل شـوې چـې ځوانانو په غږونو په ډې شوې او د مجاهدو

، هرې جبهې، هر سنګر، هر مکتب، او هر پوهنتون کې یی انګازې هر کور
 وکړې. 

طالبـانو پـه وخـت کـې  دي چـې دېدي تراني هغه وخت خپل اوچ ته ورسـجها
ــراخ  ــت او نشــر پ ــه حکــومتي ســطحه د ثب ــه پ وســایل، ســټوډیوګانې او ورت

عمـومي ریاسـت  د )شریعت غږ( راډیو د راډیوګانې په خدمت کې شوې، او
د هنـر او ادبیـاتو پـه ریاسـت کــې ورتـه د درمحمـد)ګوهري( غونـدې شــاعر، 

ــ . ګــوهري هادیــب ، مجاهــد، عــالم او فاضــل شخصــیت د خــدمت مــال وتړل
ري شـوې. معیـانه وې صاحب ترانې دومره میعاري کړې چې کله هم دومره 

پـه  ښـه غـږ دغه معیاریت په ترانو کې د ښه شعر، ښـه پیغـام، ښـه آهنـګ او
 بڼه کې راڅرګند شو.

د وخــت لــه راډیــو خپرېــدونکي ترانــې د خلکــو دومــره  د طالبــانو حکومــت 
خوښــې شــوې چــی دکابــل د مکروريــانو لــه کمــونزم او غربپــالنې متــأثرو 

زه یـاره خیـژه پـه مورچـل ) و ه سـرباکمونستانو د وخـت د  ماشومانو به هم د
انــدې( ترانــه لــه ځــانونو بانــدې( پــر ځــای د )وه طالبــه ګرانــه پــام کــوه کابــل ب

 .  هزمزمه کول
ویني چـې جهـادي  امریکا تر یرغل وروسته مرحلې ته که سړی وګوري نو د

نوي دښمن د عمیقې پېژندنې په خوا کـې د  ترانو د رزمي آهنګ تر څنګ د
هم تر زورورو ګوزار الندې ونیول. که سـړی  فکري ارزښتونه غرب فلسفه او
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فرهنګـي یرغـل  وایي چې په دغه مرحلـه کـې طالبـانو د غـرب د مېـډیا او و
نـو بـې  مخه یوازې په قـوي پیغـام او د ښـه کیفیـت پـه لرونکـو ترانـو ونیولـه

 ځایه به نه وي. 
د واخیســـت چـــې  پـــه دغـــه مرحلـــه کـــی دومـــره زور ترانـــو شـــعر او جهـــادي
 وريا وي اوډېــرې خوښــ ېترانــ ر ســندروتــ معتــادان هــم اوسزاړه  موســیقۍ

 . یې
شـاعرانو  کومـو انو ته چـې چـا پـدی ورسـتیو کـېجهادي شعر او اسالمي تر

په هره مرحله  ټول يې د ډېر قدر وړ دي، ځکه چې هغوئ هغوئ خدمت وکړ
د د غو مجاهدو شاعرانو په منځ کې  .مناسب پیغام ورکړ کې مجاهدينو ته

چــې د جهــادي شــعر ســرخېالن يــې  دی چــې ځلېــدونکي ســتوري څــو داســې
ذاکــر مهــاجر، مولوي مولــوي بدرالــدین، ،مطمــئن بللــی شــو. دغــه خلــک

ــداهلل، مزمــل، وثیــق، حمــدي،  وطــن مــل، ، ســعید، ګــوهری، مفتــون، عب
د  خـو ،حريـت مـل او نـور دي.تکل ، فيضـاني،عرفاني معتصم، ،شپونکی

چې نورو څه نه دي کړي، بلکې  ېپدې معنی نه د يادول دې خلک و نومونو
پـه مرحلـه کـې  دا هغه خلک دي چې د مایوسـۍ،رعب، خاموشـی او کړاونـو

یـې ورماتـه  د غرب د تبلیغاتو جادو یې ځوانانو ته د رزم حوصله ورکړه، او
 لیکه قدم واخیست. رکړه چې وروسته بیا نورو هم د دوئ پ

د  پوهنتونونـو کـې هـم واد پـهېـعر او اسالمي ترانو په الهـام د هد جهادي ش 
 د سـټېجونو ونـهاوازد حـق  سـکوت مـاتوونکی غالمانو او غالمي په خالف

باطــل  دنــه يــې ، لوېرېــد و )د ځنځیــر لــه زورهچــې نــه  لشــو راپورتــه لــه ســره
 (. لهم يې د پیر له زوره وېرید نه ، اووکړسالم  پرستو

شــاعر ځــوان بــا احساســه ز ل ادبــي جهــادي جــرأت او ســبک امتیــاد دغــه ډو
چــې پــه بــې ســاري جــرأت یــې ځوانــو  میع اهلل تــړون( تــه ور پــه برخــه شــو)ســ

 شاعرانو ته یو نوی شعري سبک او ادبي مکتب ورمعرفي کړ. 
پیغام لرونکـی هـم وي خـو چـې لـه سـوز او ګـدازه  شعر که هر څومره قوي او

د خلکـو زړونـو او ذهنونـو تـه  ډک ترنم یې په رګونو کې ونه چلېږي په آسـانه
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ښـه شـعر  د ډک تـرنم او له سـوزه نشې پیدا کولی، همدا وجه ده چې خوږالر 
 بلل کېږی.  روح

پـه دې حماسـي  په جهادی شعر کې د سوز او ساز د )روح( د پوکولو افتخار
ــ ــر ک ــرو  ېبهي ــه تې ــالی ل ــوو لســيزواهلل تع ــر راهیســې دري ــال) فقي ــد  م محم

، ووو، صـحراغه )درویش( ته چې په غرونـه .درویش( ته ورپه برخه کړی دی
ــرې ــې د ویښــتابه انګــازې خپ کــړې. ســختو او  ښــارونو، او ولســونو کــې ی

 لــه خپلــی ارادې درنــو مشــکالتو او خنــډونو )دروېــش( او دردوونکــو حــاالتو
ونه ایستلی شو. هغه په خپل عهد وفا وکړه، او د فـاتح کـاروان تـر منزلـه د 

 تــل طالیــيویښ او مســت ســاتلو عــزم یــې پــوره کــړ. اهلل جــل جاللــه دې یــې 
  د پورته کولو لپاره تازه ولري. حق د خواږه غږ حنجره د

جـادویي  ېبلـ ېت کـې یـوحکومت په وخـد )دروېش( تر څنګ د طالبانو  د 
تـأثیر  قـويخپـل  د خپلې جادویي حنجرې او د چې نږدې وو ې خاوندحنجر
د مفسدې موسیقۍ ټغر ورټول کړي، او د اسالمي تـرنم پـه ډګـر کـې  په زور
ت کــړي قــاري فضــل الــدین بــې تاجــه بادشــاه پــه حیــث خپــل ځــان ثابــد یــوه 

خــو افســوس چــې لکــه د ورېځــې لمــر د ډېــر لــږ وخــت لپــاره د  .)سـراجي( وو
ورېځـو تـر شـا  کومـو تـورو بیا خدايزده چـې د کاروان پر سر راښکاره شو او

 ورک شو. 
د لرلو تر څنګ نازک خیالـه ادیـب،  قاري فضل الدين سراجي د ساحر آواز 
ــه  ښــکال انځــورګر، د حماســو شــاعر او د ــاک قــران حــافظ هــم وو. خــو ن د پ

پوهېږم چې ولې یې او س په ادب کې احساس، په انځور ګـرۍ کـې ښـکال، 
د )االنفال( سـورت ورکـې د  د قران ولې رکه شوه؟ اوپه شعر کی حماسه و او

)الشعراء(  له طاغوت څخه د بېزارۍ او دورکې  )براءت( سورت د جهاد، او
اعرانو تــر مــنځ د وروســته شــ د مخکــې او خــهڅإال الــذين( رت ورکــې د )ســو

لـه غربـه را  چـې څنګـهچې لکه  ؟ داسې ښکاريړکنه  راپیدا توپیر استعداد
شـرعي علـم  غسـې يـېد الوتي د فېشن طوفان يې مبارکه ږيره تـرې ووهلـه 

 .خصيت هم د ډیموکراسۍ نم کش کړاو جهادي ش
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 ېافسوس چې د ډېموکراسۍ په بازار کـسراجي خو د )ياقوتو غمی( وو خو 
)عرفان نړۍ( ورکـې رښـتیا  چې د ګوندېوایم  . خو بيا همالړپه بيه د بېډۍ 
ــورو څخــه د دردوونکــي ېهــم د پښــ ــه ن مانۍ شــعور راویښ کــړی وي، او )ل

بیلتون( احساس یې بېرته له راګرځېدلي کاروان سره بیا یو ځای کـړي. خـو 
د  ورکـې سـړیخـو د )عرفان نړۍ( هم يوه ډېره خطرناکه نړۍ ده، او کله کله 

جي سـرارسـېږي. نـو ښـه بـه دا وي چـی هـم ر سـرحده )دمادم مست قلنـدر( تـ
پـه خپـل زاړه عهـد وفـا  (بوتـانو د مـاتولو)بېرته )ملت د ابـراهیم( شـي، او د 

نـه یـې لـه سـرګردانۍ  ځکه چې )له دنیا سره خو نه سکون ورغی، او .وکړي
 خالص( کړ. 

جهـادي ترانـی ته يو څه په انتقادي نظر وګورو نو وينو چې  جهادی ترانو که
لــه کــې یــو څــه منفــي اوســنۍ مرح هپلــو ټولــو مثبتــو اړخونــو تــر څنــګ پــد خ

 الندې څو کرښو کې ورته اشاره کوو.  اړخونه هم لري چې په
 وروستیو کې هر چـا جهـادي شـعر تـه مخـه کـړې ده، ېده پد جهاد د بهير  

ه خلـک یـې هـم هغـ چې په شعر ویلو پـوهېږی، او ه خلک هم شعر واييهغ هم
. اخیسـتیاذه او بـې علمـه شـاعرۍ زور پـوهېږي. بـې اسـتپـرې چې نه  وايي
ــه پــوهیږي خــو  شــعر ويلــو شــوقيان شــته چــې داســې د رډېــ ــه شــعر ويلــو ن پ

دې پـر ځـای چـې  د شعرونه وایي. او که يې پـه شـعر کـې څـه خلـل راشـي نـو
کوم پاخه شاعر ته ورشي او خپل شعر ورباندې پـه علمـي ډول اصـالح کـړي 

ه )کپي کشي( کوي. دغـ په ترنم باندې خپل شعرپه خپله وي او  خپله لګياب
 وضعیت جهادی شعر له الندې کمزوریو سره مخ کړی دی: 

 د شعري سویې ټیټوالی.  – ۱
د رکیکو ترکیبونو، کمزورو الفاظو، بـازاري اصـطالحاتو، او عامیانـه  - ۱

 تعبیرونو استعمال. 
 د قوی پیغام نشتوالی.  - ۳
 تقليد. )آهنګ( د سندرو د کمپوزېشن - ۴
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ښــځینه ســندرغاړو د ســندرو تقلیــد هــم چــی د  د شــرم ځــای خــو ال دا دی او
 او کله کله خو ځينې ترانه ويونکي جهادي ترانـې د حماسـي رواج موندلی،

وایـي چـی پخوانیـو  پـر طـرز هـم آهنګ پر ځای د هغو زړو کوچیانيو سندرو
 اناګانو به د خپلو لمسیانو په ودونو کې پس له نیمې شپې ویلې. 

مهـم یـې کېــدای شـي د ځوانــو د دې مشـکالتو ښـایې ډیــر اسـباب وی، خــو 
د استفادې نه کـول وي.  شاعرانو د علمي سویې ټیټوالی، له تکړه شاعرانو

دی چـې د نشـر لپـاره د سې یـوې مرجـع نشـتوالی هـم څنګ د دا او د دې تر
 معیاري او غیر معیاری شعر د تمیيز چارې ترسره کړي. 

فیتـو، او هـم دی چـې د  وی مشـکل داپه نارسمي جهادي ترانو کې یو بـل لـ
ږی چــې هــېڅ ېــعنــوان لپــاره داســې نومونــه غــوره ک یــانو د محتــوی دډ يســ
بلکــې داســې نومونــه ورتــه غــوره  .ادي پیغــام او حماســي الهــام نــه لــريجهــ
د فیتو او سې  د ولسې سندرغاړو د پېښور ږي چې سړی فکر کوي دا بهېک

شـپیلۍ، نومونه وي لکه چپه بریتونه، د ارمانونو باران، د ارزوګـانو  ډيانو
د غزنــي پــه زیــارتونو، مســافر جانــان، بــې ننګــه تربــور، وړې وړې ســلګۍ، 

، زېـړه ورغـوی، د جانـان کلـیواړه ګلونه، د اباسـین څپـې، د ښـاپیری  واړه
او داسـې نـور  غمونـو غوبـل وړانګه، زخمي لونګین، وربل یې شهیدشو، د

او اسالمي پیغـام نـه لـري. او دا پـه داسـې حـال  ډېر نومونه چې هېڅ جهادي
 کی چې د فیتو محتوی یې تر نومونو ډېره درنه وي. 

دا یو څو خبرې وې چې د جهادي ادب او اسالمي شعر په هکله مې په ذهـن 
کــې وې او پــدې نیــت مــې د ادبــي ذوق لــه لرونکــو مجاهــدو وروڼــو ســره 

قاومـت د ادبـي حـق او مېړنـي م د خپل حق جهادموږ ټول کړې چې  شریکی
پـرې نـږدو  رک کـړو، اوپـه ښـه ډول  د ا کولو په الره کې خپـل مسـؤوليتد اد

 ادیبان مو په نا مطلوبو الرو الړ شي.  چې ځوان شاعران او
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راروانه او په ې آدم علیه السالم له زمان ددښمني کفر تر منځ  داو اسالم  د

خو تسلسل یې دوامداره دی. د تاریخ په  ،ده ېره شوېمختلفو مراحلو ت
بېالبېلو وختونو کې خپل  په کفر دښمنۍ د اسالم په خالف د اوږدو کې

او  کې یې هر ډول ماديشکل او کيفيت ته تغيير ورکړی او پدې دښمنۍ
 ن په خالف دحق دی اهلل تعالی د دا چې د .معنوي وسائل په کار اچولي دي

هم په هره  نو اهلل تعالی شکلونو کې دوام لرلیلو ېالبېکفر دښمني په ب
کفر او ګمراهیو په  التو او شرائطو مطابق داهماغې زمانې د ح زمانه کې د

 لکه چېشریعتونه رالیږلي دي. او دا ځکه یاء او بخالف د مقابلې لپاره ان
و د هغ کې بدلون راځي نو دکفر په انواعو نظریاتو او فلسفو  څنګه چې د

 ، نوي تعامل او د بشریت د نوي نسل دله منځه وړلو لپاره نوي دعوت
 دا چې ته هم ضرورت پېښ شوی ېږلورال وپیغمبران ونويد الرښوونې لپاره 

 . صلی اهلل علیه وسلم تمامه شوې دهپه محمد  سلسله
ولو انواعو او کفر د ټ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم تر وفات وروسته د د

ساتلو  د هغو له شر څخه د انسانانو اشکالو په خالف مقابله او د
اسالم په تاریخ کې چې تر  داو پاتې شو. رودې دین علماوو ته  مسؤولیت د
هغه ډولونه او  اسالم د بیان تر څنګ کفر او د د دین علماوو کومه وخته د

ژاند چې هم به ېکفر پنظریات هم خلکو ته ور معرفي کول نو خلکو به هم 
منځه ه ل هغه د او هم به یې د ،خپله ټولنه ورڅخه ساتلههم یې خپل ځان او 

اسالم ښوونې په د خو له کله راهیسي چې  .لپاره هلې ځلې کولې وړلو
معاصرو انواعو، اشکالو او نظریاتو  کفر د تعلیمي نصابونو کې د

ورکه شوه او د  په خالف په معاصر شکل مبارزه وهغ او د يژندګلوېپ
کتاب مؤلف او شارح او  منبر خطیب، د ، داستاد مدرسېد مسجد مال، 
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ډولونو لکه د   معاصرو کفر د دې زمانې خلکو ته د خانقاه مرشد دد 
نیزم، لیبرالیزم، وضعي لریزم، ډیموکراسۍ، کمونیزم، هیومسیکو

و د نورو ډولون معاصر کفر د قوانینو، تنصیر، استعمار ، استشراق او د
 هغو لوري او د ،یې نه لیکل نظریاتو او عقائدو په خالف څه ونه ویل او و

ي مبارزې ته هنګاو فر يد بلونکو اشخاصو او احزابو په خالف یې علم ته
هغو  ډولونه او د معاصر هکفر دغ نو هماغه وو چې د ،ځای ور نه کړ

 او د ،نظریات په خطرناک ډول د اسالمي نړۍ په ولسونو کې خپاره شول
په  صف  هم یا یې او ،ثره شولأیا ورڅخه مت انانولیونو ځلونو په مسنویو ن

 رته یې د اسالم په خالف دښمني شروع کړه. بېدل او ېکې ودر
کفر په صريح  معاصر کفر خطر پدې کې دی چې هغه اسالمي ټولنو د د

هغه پداسې نومونو او شعارونو ځانته په  ېنامه نه راصادریږي، بلک
کفر نښې  اسالمي ټولنو کي ځای پیدا کوي چې په ظاهره یې له نومونو د

، دیموکراسۍ، سیاسي او دیني پلورالیزم، ۍآزاد د نه ښکاري، او
 د بشر د ،او عقیدې د آزادۍ بیان پرمختګ، مساوات، ټولنیز بدلون، د

نون مندۍ، نړیوالو قوانینو، حقوقو، عقالنیت، قا ښځو د حقوقو، د
 ورته نورو نومونو د مسلمانوپه  ته ېد او ، مدني ټولنېنړیوالو اصولو

یو یې  دا ټول هغه اصطالحات دي چې هر ټولنو پر ژوند ځان حاکموي، او
په غرب کې خپل فلسفي مفهوم او مدلول لري چې له یوې مخې د اسالم په 

  لري.مخالف قطب کې قرار 
پيړۍ کې کفارو او په خاص ډول د کمونيزم، سيکولريزم او په تېرې يوې 

، نظريات، سياسي او اجتماعي راليزم د مکتب پيروانو خپلې فلسفېليب
اصول او خپل فکري او معنوي ارزښتونه له بېالبيلو الرو او د بېالبېلو 

 وسائلو په وسيله په مسلمانانو ومنل.
د دغو پرديو ارزښتونو او سياسي او اجتماعي نظرياتو د تأثير په نتيجه 
کې په اسالمي نړۍ کې داسې پردي پال نسلونه رالوی شول چې د 
سياست، قوانينو، تعليم، فرهنګ، اخالقو، معنوي ارزښتونو، عسکريت 
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او اقتصاد په ډګرونو کې د غربيانو پر الره روان شول. سيکولر غرب او 
وروي اتحاد پدې وتوانيد چې اسالمي نړۍ خپله داسې يوه کمونست ش

مستعمره وګرځوي چې حکام او نظامونه يې پخپله خوښه په دوئ پسې 
 روان شي.

غفلت نتیجه پدې شکل کې  هغه په اړه د او د دنېژنېنه پ معاصر کفر د د
او تبلیغي دعوتګر چې باید  مرشد، ه مال، طالبغراووته چې ههم 

هغوئ لویه  معاصر کفر له خطرونو څخه خبر کړی وای د مسلمانان یې د
دیموکراسي، سیکولریزم، هیومنیزم، تنصیر،  برخه نن په خپله لیبرالیزم،

د ي او  سیاسي تړونونه او ځاستشراق، وضعي قوانین، نړیوال کفري پو
 یې  ه خوکي شکل نه پیژني، نو ځمکفر نور اوسني انواع او اشکال په عل

او نه یې دغې مبارزې ته په خپلو  ،په خالف مؤثره مبارزه کولی شي نه 
 اهدافو کې ځای ورکړی دی. 

په هکله  نصاراوو  او یهودو که د مرشدان لویه برخه مالیان او  یوه زموږ
یونیم زرکلونو مخکني  هغه هم هماغه د نو  هملري  څه معلومات

 دا ځکه چې د او .يواقعیت نه لر کې معلومات دي چې اوس په هغه شکل
او محلي  نن ورځي یهودیت، صهیونیزم او په هغو پورې اړوند نړیوالو

او په نړۍ   ،تقریبًا ټوله نړۍ په یوه او یا بل شکل یرغمل کړي ده تنظیمونو
 ي.ي په خپل الس کې نیولي داګمهمو چارو و ورېکې یې د ډ

نه  رهبانیت دینصومعې او  همدارنګه نصرانیت هم اوس هغه پخوانی د 
ثیر ولري او بس. بلکه أدی چې عقیده یې په یوه خاصه محدوده کې ت

نصرانیت اوس په صلیبیت، تنصیر، استعمار او نړیوال نظام بدل شوی 
نورو کلیساګانو او  نټنړیوالو کاتولیکو، ارتوډکسو، پروټسټد چې 

رسولی ټولې نړۍ ته ځان  لو شکلونوېالبېنړیوالو مؤسسو له الرې یې په ب
زموږ   خو ،یښی دیاپر ژوندې خپل تاثیر پری  انسانانو ملیاردونو د دی او

دغو لویو خطرونو   مرشد په نصاب کې د خانقاه د دو مدرسې، ا مال، د
 څ هم نشته. ېپه هکله ه
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دا چې په مکتب ، پوهنتون، مسجد، مدرسه، خانقاه او تبلیغ کې زده 
نظریاتو په اړه څه نه  هغو د د او  ولونوډمعاصرو د کفر  کوونکو ته د

 يدونکېفارغيوه برخه  څخه جعواتدرسیږي نو له دغو دیني او علمي مر
نو هماغه وي چې یوه لویه برخه  .عامو خلکو ته پدې اړه څه نه وایي هم

 کې په یوه او بل ډول ښکیل شي.  ونودغو کفري نظریاتو په دام عام خلک د
 بهير کې د ډېرو لویو افتخاراتو ترد افغانانو د جهادي مقاومتونو په 

څنګ يوه لويه منفي نقطه هم شته چې تل يې جهادي مبارزې له هغې 
ثره شوې دي، او هغه دا ده چې دوئ د دښمن په مقابل کې مقاومت أمت

ډګر کې جديت او پوره کوي، خو د هغه له فکر او نظرياتو سره د مقابلې په 
 وړتيا نه لري.

اثبات لپاره د مثالونو په لټه کې شو، نو ښه ډېر  که د پورتنۍ مدعا د
 مثالونه به وينو چې ځينې يې په الندې ډول دي:

افغانانو د چنګېزيانو په مقابل کې مقاومت کړی، خو د چنګيز د فکر  – ۱
او قانون په مقابل چې )ياسا( نومېده او حق او باطل يې ورکې سره ګډ 

کړې، بلکې افغانانو پخپله هم په  کړی وو کومه مؤثره فکري مقابله نه ده
خپل ژوند کې په داسې عرفونو او قوانينو ګذاره کړې چې شريعت، قومي 
نرخونه، رواجونه، عرفونه او خپلې انګېرنې او نظريات يې ورکې ګډ کړي 
دي. دين يې د عبادت په ساحه کې منلی، کتاب يې د مال ګڼلی، او چې 

شوي نو بيا يې د دې پر ځای چې  په خپلو کې سره په منازعاتو کې اخته
قضيه يې د فيصلې لپاره يوازې شريعت ته وروړی وي، مقابل لورې ته يې 
ويلي دي چې )په شريعت راسره فيصله کوې او که په پښتو؟ دواړو ته دې 

 تيار يم( يعنې که شريعت وي او که غير شريعت دواړه منم.
دي او ډېرې قربانۍ  افغانانو د انګريزانو په خالف ډېرې جګړې کړي –۱

په خالف چې )نصرانيت( دی، او د هغه  يې ورکړي، خو د انګريز د عقيدې
فرهنګ په خالف يې چې ليبراليزم،  د اخالقو، سياسي تفکر او 

استعماري توسعه غوښتنه، سيکولريزم او ديموکراسي ده هېڅ کومه 
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بلکې جدي، علمي، فکري او فرهنګي مبارزه نه يوازې دا چې کړې نه ده، 
 ښه ډېر پوهان، مفکرين، سياستمداران او د نظام او د قلم خاوندان يې د

ولس ته يې په بېالبېلو ډګرونو کې اروپايي  انګريزانو پر الره روان شوي، او
او د هماغه فکر پر اساس یې نظامونه هم جوړ  ،فکر ورتلقين کړي دی

 کړي دي.
افغانانو د هندوانو او سکانو په خالف جګړې کړي دي، د هندوستان  –۳

ډېرې سيمې يې الندې کړي، ډيلي يې فتحه کړې، خو د هندوييزم د کفر 
په خالف يې چې د شرک تر ټولو بد ډول دی نه کومه علمي او فکري مبارزه 
کړې، نه يې د هندوييزم د عقائدو، اخالقو، مشرکانه تمدن او د 

په خالف د هندوانو له بدو عزائمو په پراخه پيمانه د تأليف او  مسلمانانو
فکري مبارزې له الرې راتلونکو ولسونو ته څه پرې ايښي دي. او د دې کار 
نتيجه يې دا راوتلې چې د دې پر ځای چې په افغانه ټولنه کې هندو او سک 

 د اسالم د دښمن په سترګه وکتل شي، ته د مشرک، کافر، اهل ذمه  او 
ته )الال( او  سک ته )سردار( ويل شوي دي چې دواړه د عزت او  هندو 

 درناوي الفاظ دي.
نه يوازې دا چې افغانانو ته د هندوانو فکر او فرهنګ د يو کفري او شرکي 

نفوذه سياسي  فرهنګ په حيث نه دی معرفي شوی، بلکې د نظام او با
لمان( جهتونو له لوري په سيستماتيک ډول کوښښ شوی چې )مس

افغانستان ته له )کافر( هندوستان سره د يو دوست هېواد په حيث پيوند 
 ورکړل شي، او دلته د هندي فرهنګ د خپرېدو لپاره الره هواره شي.

افغانانو د روسانو په خالف هم لوی جهاد او اوږده جګړه وکړه او د  –۴
خپله لويو قربانيو په ورکولو يې د اهلل تعالی په نصرت له هغوئ څخه 

خاوره آزاده کړه، خو د کمونيزم د فکر او عقيدې په خالف یوه علمي، 
فکري او فرهنګي مبارزه ونه شوه. زموږ  مال او مدرس ونشوای کولی چې 
د ولس لوستي نسل ته کمونيزم د )کفر( په حيث ورمعرفي کړي. همدغه 
 علت وو چې په افغانستان کې کمونستان او د کمونيزم د فکر پلويان هم
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ځانونه )مسلمانان( ګڼي او ټولنې هم هغوئ د کمونيزم د منلو له امله کافر 
 نه دي ګڼلي.

د دې کار نتيجه دا راووته چې نه يوازې دا چې پرون موږ کمونستان له 
خپلې ټولنې څخه ګوښه نه کړای شول، بلکې نن هماغه کمونستان په بل 

لس ته د کمونيزم شکل بيا په همدې مسلمانې ټولنې حاکمان دي، او دې و
 په خالف د درېدلو سزا ورکوي.

ژندل هم په هماغه اندازه ضروري دي ېد نظریاتو پ ههغ کفر د انواعو او د د
 ژندل ضروري دی. ېایمان پ لکه څومره چې د

دښمنۍ اعالن او  شیطان د سره دم کې اهلل تعالی له مسلمان په قرآن کری
 کړي دي.  بيانکیدونه أهغه ت پر دې دښمنۍ د
ده د  ، طریقې، انسان ته دشیطان مکرونه، دسیسې د او شیطان کافر دی

د ده  او همدارنګه د ده افکار او نظریات ، دوسوسو او شبهاتو ور اچول
احزاب او نصابونه، سیاستونه،  ،هغوئ ډلې پیروانو عقائد او نظریات او د
انوع او اشکال دي چې په قرآن هغه کفر  دټول نظامونه، ادبیات او فلسفې 

مؤمنان له  چې په تفصیل بیان کړي ديپدې مقصد  کریم کې اهلل تعالی 
دلو ځان ېهغو  په دامونو کې له ښکیل ک د ،ځانونه خبر کړيڅخه هغو 

او  ،ويه تدابیر او الرې چارې وسنجله منځه وړلو لپار هغو د او د ،وساتي
ژندل ېایمان پ نو له همدې امله څنګه چې د ي.مناسب وسائل په کار واچو

مطابق عمل  ود غوښتنايمان  ضروري دي تر څو مسلمان مؤمن شي او د
ه هغه پضروري دي ترڅو ورته  ژندل هم ېکفر پ په همدومره اهمیت د ،وکړې
 . دښمني ورسره وکړي اودلو کې ځان وساتي ېه واقع کل کې
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ذا إسالم عرول عرول چې )ینقض عری اإلله عمر رضي اهلل عنه څخه نقل دي 
ي ه یوه یوه ماتیږباسالم کړۍ  د .(1) (سالم من لم یعرف الجاهلیةاإل يف دَلُِو

 .ږي چې جاهلیت  نه پیژنييکله چې په اسالم کې داسې څو وز
ماتولو  کړیو د ژندل د اسالم دېاهلل عنه د جاهلیت او کفر نه  پ عمر رضی 

له امله ژندلو ېنه پ د جاهلیت دچې  شي  یدېځکه چې ک ، او داسبب بولي
لکه  يله اسالم سره دښمنۍ کو به  او بیا يبه څوک په هغه کې واقع ش

دعوی  اسالم د افکارو منونکي د معاصر جاهلیت د چې د ېه کزمانپدې 
رحمه جګړه کې اخته  ېې بوه یپف ره سره د اسالم او جهاد په خالله لرلو س

 .یې نیولې ده دي او دکفارو خوا

د اسالم په تاريخ کې اسالمي امت له کفارو سره د مسلسلو جګړو له امله 
دومره ندی کمزوری شوی لکه څومره چې د کفارو د فرهنګ، عقائدو، 
دودونو، اخالقو او سياست د راواردېدلو او په مسمانانو کې د هغوئ د 

 او اجتماعي فعاليتونو له امله کمزوری شوی دی.فکري 

د کفارو ناپوځي فعاليتونو په تېرو پنځو پېړيو کې په پرله پسې ډول 
اسالمي امت له سياسي، فکري، عسکري او اجتماعي انحطاط سره 
مخامخ کړ، او د حقيقي اسالم له تعليماتو څخه د ليرې والي او د جهادي 

په مسلسل ډول د کفارو  په مقابل کې روحيې  د نه درلودلو له امله 
 کمزوری شو.

                                                           
حة يالنص ،انوونس القیرت ية إلی شباب الصحول الجهادیة فيونصائح شرع اتتوجیه - 1

 إلعالم(لشر) النخبة ن ة،بعاالر
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د سياسي، فکري،اجتماعي او پوځي انحطاط د دې اوږدې مودې په پای 
کې چې اهلل تعالی د کمونيزم په مقابل کې د افغانانو جهاد د مسلمانانو د 
بيا ويښتابه يوه ذريعه وګرځاوه او د دې جهاد د تأثیراتو څپه په اسالمي 

ه ډول خپره شوه او په لکونو مسلمان ځوانان بېرته اصل نړۍ کې په پراخ
فکري ارزښتونه يې پردي  اسالم ته راوګرځېدل او د غرب او شرق د کفارو 

او بې الرې وبلل، او له هغو څخه يې خپله بيزاري او نفرت اعالن کړ، نو 
کفارو او په رأس کې غرب دغه بهير خپل تر ټولو لوی او خطرناک دښمن 

د هغه په خالف يې په ټوله نړۍ کې فکري او پوځي جګړه پيل  وګاڼه، او
 کړه.

ځان اسالمي نهضتونه، منځالري  په دې مرحله کې یوه برخه خلکو چې 
مسلمانان او ديموکرات اسالمي احزاب ګڼل د اسالم  په سياسي فهم کې د 
انحراف له امله او ياهم د ځينو سياسي مصالحو په خاطر د کفارو مقابلې 

 اونه وتل.ته ر
دغو خلکو هم د خپل فکري انحراف او يا هم د غرب د مادی او پوځي 
قوت له وېرې د جهادي بهير له الرويانو څخه خپله الره بېله کړه او له غرب 
سره د پیوند اخیستلو او د هغوی په نړیوال صف کې ځانته د ځای پیدا 

بنسټ پالي،  کولو په مقصد د جهادي فکر او تګالرې خاوندان توند الري،
او پدې کار سره يې د دښمن ادعا تأييد او د  ،ترهګر او ورانکاري وګڼل

چې دې کار هم د دوئ اسالمي مصداقيت تر  ،هغه تله ور درنه کړه
پوښتنې الندې راووست، او هم يې د امت ډېری ځوانان د جهادي بهير پر 

ته  افاديت شکمن کړل چې  د دې دواړو و کارونو فايده د دښمن ځولۍ
 ورولوېده.

اسالمي ټولنه د کفارو له پوځي اشغاله  د دې لپاره چې لکه څنګه مو چې
آزادول غواړو د هغوئ له فکري اشغاله  يې هم آزاده کړو نو د فکر، 
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فرهنګ او تعليمي نصابونو په ډګرونو کې دقیقو، سنجول شویو او د 
 ضرورت لرو چې ځينې يې په الندې ډول یادوو:تطبیق وړ اقداماتو ته 

د هغه نظام او هغو سياسي او فکري جهتونو د نسکورولو او مقابلې  –۱
لپاره باید جدي، هر اړخيز او مسلسل کوښښ او مبارزه وشي چې په 
بېالبېلو ډولونو د کفارو د سیاسي، اجتماعي او فلسفي افکارو د خپرولو 

که دوئ په اسالمي ټولنه کې د پرديو د  تر شا والړ دي. او دا ځکه چې
افکارو د خپرولو لپاره په پراخ  ډول د کار تر شا والړ نه وي نو دښمن مو 
په مخامخ ډول هر فرد نشي مخاطبولی، او نه مو د ټولنې ډېر خلک تر خپل 
تاثير الندې راوستلی شي. د دغې مقابلې لپاره په جهادي صف کې د 

 ړتیاوو پیدا کول تر ټولو ضروري کار دی.و د  پوځي او فکري مقابلې
د ديني او دنياوي تعليم له دواړو نصابونو څخه باید په پوره زیرکتيا  –۱

او جديت ټول هغه مفردات او مضامین ووېستل شي چې د کفارو له فکر، 
فرهنګ، سياست او د هغو له اجتماعي او فلسفي ارزښتونو سرچينه 

ونه دغه کار نه کوي، نو لږ تر لږه په اخلي. که چېرې دولت او رسمي جهت
 نارسمي مجال کې خو باید دا کار په حتمي ډول ترسره شي.

د ديني او دنیاوي تعلیمي مؤسسو او مدارسو په نصابونو کې باید د  – ۳
کفر او ګمراهۍ د معاصرو ډولونو، اشکالو او نظریاتو لکه کمونيزم، 

نشنلزم، ګلوبالیزیشن، سیکولرزم، ډیموکراسۍ، ليبرالیزم، هیومنیزم،
وضعي قوانينو او د غرب له لوري د جوړ شوي معتدل اسالم په د رد اړه 

 مضامین داخل کړای شي او په معقول، مدلل او مؤثر ډول تدریس شي.
مسلمانان باید په خپلو نصابونو کې د خپلو لوستونکو لپاره د کفارو د 

الونه وړاندې عقيدوي، سياسي، اخالقي انحطاط معاصر او ښکاره مث
کړي، ترڅو کفار هغوئ ته د آيډیل او مقتدا په حيث نه بلکې د داسې 
خلکو په حیث ورښکاره شي چې باید هدایت ورورسول شي او له کفر څخه 

 يې نفرت وشي.
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د مېډیا، ټولنیز ارتباط د وسائلو او د ژورنالیزم مؤثر استعمال پدې  – ۴
چې دغه ذرائع په دې زمانه کې د الره کې تر ټولو مهم کار دی. او دا ځکه 

پیغام رسولو او د اجتماعي ذهنیت د تشکیل مهم وسائل دي، او په یوه 
ځل په مليونونو انسان مخاطبوي او په هغوی کې مثبت او یا منفي تحول 
راولي. غرب د همدغو وسائلو له الرې ټوله نړۍ مسحوره کړې ده او په 

 تأثیر الندې راوستلي دي.پراخه پیمانه يې د نړۍ ولسونه تر خپل 
د امریکا په مقابل کې چې جهادي صف تر یوه حده د پيغام رسولو معاصر 
وسائل وکارول که څه هم چې په ډېر مسلکي شکل او پراخه پیمانه نه وو 

او د همدغو وسائلو له  ،په نړۍ کې د غرب جادو ورماته کړه هم خو بيا يې
 د ماتې شواهد وړاندې کړل.الرې يې نړۍ ته د خپلې بریا او د دښمن 

د اسالم حقیقي تشریح او له هغه څخه د خرافاتو او انحرافاتو څنډل او  – ۶
له نورو نظریاتو سره د هغه د پیوند کارۍ مخه نیول بل هغه مهم کار دی 
چې د جهادي نظريې او اسالمي فکر خاوندان باید ورته د خپل کار په 

که ضروري دی چې کفار له همدغو اولویاتو کې ځای ورکړي. او دا کار ځ
عواملو څخه د اسالم په بدنامه او په هغه باندې د نویو نسلونو د باور د 

 کمزوري کولو لپاره کار اخلي.
نن ورځ په اسالمي نړۍ کې او هم په افغانستان کې ډېر داسې څه د اسالم 
په نامه خپاره شوي چې هغه له ريښتينې اسالم څخه ډېر لرې دي. او  هم 
له داسې ډېرو مهمو اسالمي اعمالو او عقائدو خلک غافل شوي او يا يې 
او ورته په اهميت نه دي کتلي چې هغه په دين کې د لوړې مرتبې اعمال 

عقائد دي. نو په کار ده چې د مسلمانان او بیا په خاص ډول د جهادي 
صف یوازې د کفارو جنګیالي په دښمنۍ ونه نيسي، بلکې اصلي دښمني 
مو باید د دښمن له نظریاتو سره وي. او هر هغه څوک چې د دښمن د 
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افکارو ممثل وي هغه خپل دښمن وګڼو او له هغه سره د مناسب تعامل 
 نو.الرې وپېژ

د دښمن د افکارو، نظرياتو، فرهنګ او د هغه د ملګرو او پيروانو خطر  
ځکه د هغه د پوځونو او جنګياليو تر خطره ډېر دی چې هغه خو به ماتې 
وخوري او وبه تښتې، خو افکار او ملګرې به يې په هر حالت کې دلته 

الف په پاتې وي، او په سلګونو کلونه به دلته د اسالم او مسلمانانو په خ
يوه او بل ډول فعاليتونه کوي او په هر نسل کې به يوه برخه خلک د اسالم 

 او اسالمي نظام په خالف دروي.

 


