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 آیب د تىنذالسۍ اصيل سېښه اظالمي ثقبفت دی؟

د پبیلى په خپشولى  څېړنې( د افغبنعتبن د ظرتاتېژيکى مطبلعبتى انعتیتىت د یىې مه۱۹م کبل د اپشیل ۲۱۱۹تېشه اوونێ )

دسیځێ او  م ظیب ي نابم( د ظخترسه ادعب وکړه چې د افغبنعتبن په پىهنتىنىنى کې د اظالمي ثقبفت مظمىن )د اظال 

تىنذالسۍ د صیبتىايل المل ؼىی دی. د نىمىړي مشکض دغې ادعب له تېشو څى وسځى ساهیعې د خلکى تشمنځ په ځبنګړې تىګه 

 او خلکى یې پش وړانذې تىنذ غربګىنىنه ښىديل دي. يته کړ س په ټىلنیضو سظنیى کې تدثىنه ساپى 

صسه کعبنى  ۱۴مشکض د وسوظتێ څېړنې د مىنذنى په هکله، پژواک خربې آژانغ له د افغبنعتبن د ظرتاتېژيکى مطبلعبتى 

کړې او له خلکى یې پىښتي چې د نىمىړې څېړنې له مىنذنى رسه مىافق دي که مخبلف؟ د دغې  ناشپىښتنهڅخه آنالین 

( ظلنه کعبنى د افغبنعتبن د ظرتاتېژيکى مطبلعبتى انعتیتىت وسوظتێ څېړنه ۷۹په پبیله کې لغ صسه ) ناش پىښتنې

 تنعټه ګڼلې او په پىهنتىنىنى کې یې د اظالمي ثقبفت د مظمىن له تذسیعه مالتړ کړی دی. تې

 هـ ػ کبل کې هم د۱۳۹۵د اظالمي ثقبفت په تړاو دا ډول څشګنذونې لىمړی ځل نه دی چې کېږي، له دې وړانذې په 

پخىاين جهبدي تنایم، د سهربۍ ؼىسا غړي عثذالدفیظ منصىس په وليس جشګه کې ویيل و چې اظالمي ثقبفت او  یى

 جىمبتىنه د "تشهګشۍ" صېږنذه ځبیىنه دي؛ خى هغه مهبل هم د منصىس خربې له ظختى غربګىنى رسه مخ ؼىې.

خىنه تذسیغ کېږي؟ ځینې کړۍ ولې هڅه کىي چې د اظالمي ثقبفت دا چې په پىهنتىنىنى کې د اظالمي ثقبفت کىم اړ 

داوود مشادیبن په مرشۍ د افغبنعتبن د د تذسیغ مخه ډة کړي؟ آیب اظالمي ثقبفت سښتیب هم تىنذالسي خپشوي؟ دغه ساص 

http://www.aiss.af/persian/assets/aiss_publication/Religious_Radicalism_in_the_Higher_Education_of_Afghanistan_Analysis_of_the_political_System_of_Islam_Course_and_its_Impact_of_the_Students(Farsi).pdf
https://www.pajhwok.com/ps/2019/04/07/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%A7%D9%A9-%D8%B3%D9%84%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%DA%A9%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%DA%A9%DA%93%D9%89
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د ځىاتىلى ظرتاتېژیکى څېړنى مشکض وسوظتێ څېړنه څشنګه او د څه په مىخه تشرسه ؼىې؟ هغه مىطىعبت دي چې دلته یې 

 هڅه ؼىې ده.

 

 د اظالمي ثقبفت مظمىن

ثقبفت په اصل کې عشيب کلمه ده، په پښتى کې کلتىس تلل کېږي، ثقبفت د ترشي ټىلنې د تجشتى، مبدي او معنىي الظته 

 ساوړنى مجمىعې ته وایي. د اظالم مثبسک دین ټىلى مبدي او معنىي اسصښتىنى او ؼتمنیى ته اظالمي ثقبفت ویل کېږي، په

 اظالمي ثقبفت کې د اظالم مثبسک دین د اعتقبدي او عميل اخکبمى ټىل اړخىنه تیبنېږي.

پش افغبين ټىلنه د پشدیى کلتىسونى د پشاخ یشغل او د مثتزلى سظنیى د ګشم تبصاس په پبم کې نیىلى رسه، د اظالمي ثقبفت 

اصىلى د پىهبوي تشالظه کىلى یىاصینی مظمىن د ځىانبنى لپبسه د عرصي علىمى د صده کړې تشڅنګ، د خپل دین په 

 مظمىن دی، چې د پىهنتىن په دوسه کې هش ظمعټش د یىه مظمىن په تىګه تذسیغ کېږي.

د افغبنعتبن د لىړو صده کړو په ټىلى دولتي او خصىيص تنعټىنى کې په اتى ظمعټشونى کې مدصلینى ته د اظالمي ثقبفت 

لعفه، د اظالم اخالقي نابم، د اظالم ظیب ي نابم، د اظالم ټىلنیض نابم، په مظمىن کې د اظالم نړۍ لیذ، د عثبداتى ف

اظالمي متذن، قشآن او معبرص علىم او د اظالمي ښىونې او سوصنې د څشنګىايل اړخىنه د قشآن او خذیثىنى په سڼب کې 

 تذسیغ کېږي، چې لږ تش لږه ځىانبن مى د خپل دین له اظبظبتى رسه تلذوي او نږدې ظبيت.

ظالمي ثقبفت تذسیغ د لىمړي ځل لپبسه په اویبیمه لعیضه کې، د اظتبد تشهبن الذین ستبين د خکىمت پش مهبل د د ا

 ۲۱څلىسو مظمىنىنى په تىګه په څلىسو ظمعټشونى کې پیل ؼى؛ خى وسوظته د خبمذ کشصي د ولعمرشۍ پش مهبل د یىه 

نى ته صیبت ؼىل. همذاسنګه اظالمي ثقبفت، هغه کعیض کمیعیىن له لىسي د اظالمي ثقبفت مظمىنىنه اتى ظمعټشو 

 ډېشو اظالمي هېىادونى کې هم، په یى او تل نىم تذسیغ کیږی. مظمىن دی چی له ډېشې مىدې ساهیيس په 

 

 ولې د اظالمي ثقبفت مخبلفت کېږي؟

وی، یىه تنیبدي اړتیب ده. ییض نابم کې د اظالمي ثقبفت په اړه پىهب کړه د یىه اظالمي هېىاد په تىګه د افغبنعتبن په صده

مىږ اړ یى چې دمعلامن وګړي په تىګه د خپل ظپېڅيل دین د ټىلى اصىلى په سڼب کې د خپل ژونذانه چبسې تنایم او د 

 هغى مطبتق خشکت وکړو.

د نړیىالتىة یب ګلىتالیضیؽن په دې پړاو کې، چې افغبين ټىلنه له هشې خىا پش ظیب ي او اقتصبدي یشغل رستېشه له 

شي او کلتىسي یشغل رسه هم مخ ده، د اظالمي ثقبفت مظمىن د افغبن ځىانبنى لپبسه هغه یىاصینی دسواصه ده، چې دوی فک
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ته یې د پشدي کلتىسي یشغل په وړانذې، یى ډول فکشي او سواين خىنذیتىة وسکړی او دوی یې د خپل دین له اصىلى 

 تبخربه ظبتيل دي.

ل او وسوسولێ دین دی، اظالم د سښتیني متذن او پشمختګ اصل دی، د انعبين دا چې اظالم د ترشیت لپبسه د اعتذا

رشافت او لىړوايل غىښتىنکی دی او انعبن یىې سوښبنه السې ته سهنامیي کىي، نى له امله یې د لىېذيځ د نبقذینى تش 

 دین تخشیج کړي. څنګ په اظالمي ټىلنه کې د هغىی الظپىڅي هم په یىه نىم او تل نىم هڅه کىي چې دا ظپېڅلی

هغىی چې د اظالم خبکمیت او د اظالمي تعلیامتى تشویج د خپلى نبسوا، غیش انعبين مىخى او سوان فعبد پش وړانذې خطش 

تىيل، له ډېشه وخته یې پش اظالمي ثقبفت، مذسظى، معبجذو او د اظالم پش ظیب ي نابم وخت نب وخته نيىکې کړې دي او 

 ض او ظیب ي اتعبد، په یىه او تله پلمه، تشخملى النذې ونیيس. هڅه یی کړې چی د اظالم ټىلنی

 

 د اظالمي ثقبفت مظمىن په اړه تشرسه ؼىې څېړنه

د افغبنعتبن د ظرتاتېژیکى څېړنى مشکض د "لىړو صده کړو په نابم کې د دیني ساډیکبلیضم سېښه مىنذنه." تش عنىان النذې یىه 

ثقبفت مظمىن د اظالم ظیب ي نابم اړونذ دسظىنه او پش مدصلینى یې  څېړنه کړې ده. په دغه څېړنه کې د اظالمي

 اظتبدان پىښتل ؼىي. ۸مدصلین او  ۳۷۳اغېضې څېړل ؼىې دي. په څېړنه کې د هشات، ننګشهبس او کبتل پىهنتىنىنى 

 د دغې څېړنې د مىنذنى عمذه ټکي په النذې ډول دي:

عنىان النذې مظمىن له کثله په مدصلینى کې دیني ساډیکبلیضم صیبد په پىهنتىنىنى کې د اظالم ظیب ي نابم تش  لىمړۍ:

 ؼىی دی! 

 ظلنه مدصلینى ویيل چې اظالم یى تش ټىلى تؽپړ دين دی چې ټىل یې تبیذ پیشوي وکړي. ۹۲.۸دویم: 

تذو کړنى  ظلنه مدصلینى ویيل چې مىږ د "امش تبملعشوف و نهی عن املنکش" یعنې ښى کبسونى ته سا تلل او له ۸۸دسېیم: 

 منع کىلى له تطثیق رسه مىافق یى.

ظلنه مدصلینى ویيل، اظالم یى تهرتین دین دی چې تبیذ د ژونذ په هش پړاو کې د هغه اصىل په پبم کې  ۸۴.۷ څلىسم:

 ونیىل يش.

 ظلنه مدصلینى ویيل چې د اظالم ظیب ي نابم، اظالمي خالفت او یب هم اظالمي امبست دی. ۵۲.۱ پنځم:

ؼىو مىنذنى ته په کتلى رسه څېړونکي د دغې څېړنې په پبیله کې ویيل چې د افغبنعتبن په پىهنتىنىنى کې  پىسته رکش

تىنذالسي او ظخت دسیځي مخ پش صیبتېذو ده او پىستني مىاسد یې تىنذالسي تللې ده؛ خى د څېړنې پبیلى ته په کتلى رسه، د 
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نه يش کېذای، چې یى څىک د خپل دین له اظبظبتى او اسصښتىنى یىه معلامن او یىې اظالمي ټىلنې لپبسه دا تىنذالسي 

 مالتړ وکړي او یب هم هغه یى تؽپړ دین وګڼي!

په څېړنه کې له مدصلینى یىاصې دومشه پىښتل ؼىي، چې ایب اظالم ظیب ي نابم لشي او که نه؟ اظالم تطثیق يش او که 

خالفت غىاړې او که نه؟ دا ډول پىښتنې چې له هش معلامن  نه؟ امش تبملعشوف و نهی عن املنکش منې او که نه؟ اظالمي

څخه ويش، طثیعې خربه ده چې یىاصینی ځىاة ته یې "هى" وي؛ دا نه تىنذالسي ګڼل کېذای يش او نه هم د دې دلیل 

کېذای يش چې په دې تشخه کې یىاصینی اغېض د اظالمي ثقبفت مظمىن دی، تلکی، دا هغه تنیبدي خربې دي چې د لږ 

 المي ظىاد لشونکی انعبن هم وستبنذی پىهیږی او وستبنذې تبوس لشي.اظ

که چېشې دا څېړنه په یىه کفشي ټىلنه کې تشرسه ؼىې وای او په دومشه لىړه فیصذي یې پبیلې ساوتلې وای، نى ښبیي د 

نه ده او نه هم د هغىی لپبسه ته دا خیشانىونکې وه؛ خى د افغبنعتبن په ؼبن یىه اظالمي هېىاد کې دا خیشانىونکې 

تؽىیؾ وړ خربه. ځکه، طثیعي ده چې هش معلامن تبیذ د خپل دین اظبظبتى ته ژمن و او ي او د ژونذ په هش پړاو کې 

 تشې ګټه واخيل.

په دغه څېړنه کې چې په کىمى مىاسدو نقذ ؼىی له لىیه رسه څېړنیضه تڼه نه لشي او تش ډېشه یىاصې د همذې مشکض د چلىنکى 

ونې دي. د څېړنې له غیش علمي تګالسې، داظې ښکبسي چې نىمىړي مشکض هڅه کړې، تشڅى له وړانذې ؼخيص څشګنذ

یىې فشض کړل ؼىې ناشیې د اثثبت لپبسه، د رسوې په نىم مرشوعیت وسکړي؛ خى له تذه مشغه دې مىخې ته  نه دي 

 سظیذيل.

السیتىة او سادیکبلیضم د دالیلى په خیث ساوړل ؼىي په څیړنه کې په النذې مىاسدو تبنذې تبوس لشل، د مدصلینى د تىنذ 

 دي:

 .امش تبملعشوف و نهی عن املنکش ته ژمنتیب او هغه دیني واجج ګڼل 

 .دا چې اظالم د ژونذ په ټىلى تشخى تبنذې ؼبمل دین دی 

 .اظالم له نىسو دینىنى څخه غىسه دی او په نىسو دینىنى کې تبیذ ژونذ تشرسه نيش 

 دعىت ته ژمنتیب. د اظالم خپشاوي او 

 .په اظالمي ظیب ي نابم تبنذې تبوس لشل 

که څه هم پىسته رکش ؼىي ټىل مىاسد د اظالم تشخه دي؛ خى نه پىهیږو چې دا څیړنه څه ؼی سدول غىاړي او څه ؼی 

ثبتتىل. ان که چېشې دغه پىښتنې له عبمى خلکى څخه هم ؼىې وای، چې اظالمي ثقبفت یې په پىهنتىنىنى کې نه دی 

 لىظتی، نى دوی ته هم دغى پىښتنى ته مثثت ځىاة ویالی وای.  
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 د اظالمي ثقبفت په تړاو د رسوې تنبقصبت

د افغبنعتبن د ظرتاتيژيکى مطبلعبتى انعتیتىت دغه رسوې یى ؼمېش تنبقصىنه لشي او  له کثله یې ظتىنضمنه تشېښي، چې 

فشطیه، چې د اظالمي ثقبفت او ساډیکبلیضم تشمنځ تړاو  د هېىاد علمي خلقې دې د دغې رسوې هغه مىنذنې او د رسوې

 په نښه کىي، ومني. مىږ ته دلته د نىمىړې رسوې د تنبقصبتى یى ؼمېش تېلګې وړانذې کړو:

که اظالم د ظیب ي نابم دسلىدونکی دی نى ظتبظى په انذ کىم یى نابم اظالمي »د یىې پىښتنې په ځىاة کې  لىمړی؛

، اظالمي نابمىنه ګڼيل دي؛ خى «خالفت»ظلنه  ۹.۳او « امبست»ظلنه مدصلینى  ۴۵.۴څخه  د ننګشهبس پىهنتىن« دی؟

په پىښتل ؼىو کعبنى « آیب ظتبظى په انذ د افغبنعتبن اوظنی ظیب ي نابم اظالمي دی؟»وسپعې په تله پىښتنه کې، چې 

ظلنه مدصلینى تیب  ۸۱.۴، «ظالميغیش ا»ظلنه د هېىاد اوظنی ظیب ي نابم  ۳.۱کې له ننګشهبس پىهنتىن څخه یىاصې 

تللی دی. دلته پىښتنه صیږي، چې دا څشنګه ممکنه ده، چې په یىه « تش یىه خذه اظالمي»ظلنه  ۱۵.۵او « اظالمي»

اظالمي نابمىنه وګڼي او په تله « خالفت»او « امبست»ظلنه مدصلین یىاصې  ۵۴.۷پىښتنه کې دې د ننګشهبس پىهنتىن  

 اظالمي وتىيل؟! « اوظنی جمهىسي نابم»ظلنه مدصلین تیب  ۸۱.۴ذغه پىهنتىن  تقشیثبً پىښتنه کې دې تیب د هم

او « خالفت»ظلنه مدصلینى  ۵۵.۵وسته وطعیت د هشات په پىهنتىن کې هم دی. په لىمړۍ پىښتنه کې د هشات پىهنتىن 

 ۱۴.۳ن له همذغى مدصلینى اظالمي نابمىنه ګڼيل؛ خى دا تیب په داظې خبل کې ده، چې د نىمىړي پىهنتى « امبست»

 ظلنه یې په یىه تله پىښتنه کې اوظنی جمهىسي نابم غیش اظالمي ګڼلی دی! 

دا چې د هېىاد اوظنی نابم »دغه رسوې هغه مهبل نىسه هم غیش معیبسي کېږي، چې کله له مدصلینى پىښتي،  دویم؛

په دې «. ى، نى د کىم نابم غىښتىنکي یئ؟اظالمي نه ګڼئ، آیب په ظیب ي نابم کې د تذلىن غىښتىنکي یبظتئ؟ که ه

پىښتنه کې دغه رسوې د دوو دالیلى له کثله غیش معیبسي تىلى. لىمړی، د مدصلینى ډېشی تشخه دغه پىښتنه نه ځىاتىي، نى 

 -که چیشې د رسوې تشرسه کىونکى دا فشطیه ومنى  -ځکه مىږ په مدذوده کچه پش ساغلى ځىاتىنى دا اظتنبد نه ؼى کىالی 

تشخې  ۳/۲مدصلین د اظالمي ثقبفت مظمىن له کثله سادیکبله ؼىي دي. د مجمىعي رسوې په کچه دغه پىښتنه  چې

ظلنې ته سظېږي. دویم؛  ۸۴تې ځىاته پبتې ؼىې. د ننګشهبس او هشات په پىهنتىنىنى کې تیب د ځىاة نه وسکىونکى ظلنه 

غې پىښتنې مىنذنې د نىسو اړونذو پىښتنى له مىنذنى رسه دغه رسوې له دې کثله هم متنبصعه او غیش معیبسي ده، چې د د

اختالف لشی. د تېلګې په ډول، د ننګشهبس په پىهنتىن کې هغه مدصلین چې اوظنی ظیب ي نابم اظالمي نه ګڼي، 

ظلنه یې تیب خالفت غىاړي. دا په داظې خبل کې ده، چې لىمړی د ننګشهبس په  ۲.۱ظلنه یې امبست، او  ۸.۳یىاصې 

ظلنه  ۸۱ظلنه مدصلینى امبست او خالفت اظالمي نابمىنه ګڼيل وو. تیب د همذغه پىهنتىن له  ۵۵ىن کې تقشیثبً پىهنت

څخه ډېشی مدصلینى په یىه تله پىښتنه کې اوظنی نابم ظیب ي ګڼلی وو. یى څىک چې یىاصې امبست او خالفت اظالمي 
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هم اظالمي وتىيل. دغه ساص، هغه څىک چې اوظنی نابمىنه وګڼي، څشنګه ممکنه ده، چې اوظنی جمهىسي نابم دې 

دا چې  -نابم اظالمي نه ګڼي، او په وسته خبل کې امبست او خالفت اظالمي نابمىنه ګڼي، ولې تیب په یىه تله پىښتنه کې 

د هېىاد اوظنی نابم اظالمي نه ګڼئ، آیب په ظیب ي نابم کې د تذلىن غىښتىنکي یبظتئ؟ که هى، نى د کىم نابم 

 چې کله تشې غىښتل کېږي نى  په ډېشه کمه کچه امبست او خالفت غىاړي؟!!  -تىنکي یئ؟ غىښ

د افغبنعتبن د ظرتاتيژيکى مطبلعبتى انعتیتىت د رسوې د مىنذنى تنبقصىنه یىاصې همذغى پىستنیى تیبن ؼىو تېلګى پىسې 

ىګه دغه تنبقصىنه د پىسته یبدوو ؼىو مدذودې نه دي، تلکې په ډېشو نىسو پىښتنى کې هم مىنذل کېږي؛ خى په ډېشی ت

 یې مىږ له ساوړلى څخه ډډه کړې.  تنبقصىنى په څېش دي او دلته

 د رسوې له پبمه غىسځىل ؼىي مثثت ټکي

د افغبنعتبن د ظرتاتيژيکى مطبلعبتى انعتیتىت په رسوې کې یى ؼمېش مثثت ټکي هم دي، چې له تذه مشغه ډېشه پبملشنه 

 ې په ډول:وسته نه ده ؼىې. د تېلګ

ظلنه یې غىاړي  ۳۶.۵او  ۳۸.۳هغه مدصلین چې د امش تبملعشوف و نهی عن املنکش په تړاو مىافق دي، تقشیثبً  لىمړی؛

 چې دا تبیذ د وعظ و خربو، او د نرشاتى )وسځپبڼې، مجلې، ټىلنیضې ؼثکى( له السې پيل يش. 

ش پيل کىونکې ډله دولت ګڼي؛ له نیاميي کمې تیب له نیاميي صیبت مدصلین د امش تبملعشوف و نهی عن املنک دویم؛

 تېالتېلې وظله والې او دعىيت ډلې ګڼي. 

په داظې خبل کې، چې یى ؼمېش کړۍ دا اظتذالل کىي، چې د اظالمي ثقبفت د مظمىن تذسیعىلى پشمهبل  دسېیم؛

ربې کىي؛ خى د دغې رسوې د اظتبدان د اظالم د لىمړين ظیب ي او خکىمتىلێ نابم )خالفت( د تیب اخیبء په تړاو خ

ظلنه څخه صیبتى مدصلینى  ۶۸یىې پىښتنې مىنذنې تش څه خذه دغه اظتذالل هم کمضوسی کىي. په دغه رسوې کې له 

وویل، چې د دسط پشمهبل دوی ته هېڅ مهبل هم اظالمي خالفت د خکىمتىلێ د یىې غىسې الګى په تىګه نه معشيف 

 کېږي. 

تېلى ډلى او ګشوهى د مىجىدیت په تړاو صغم او د یى تل منل. د نىمىړي مشکض د یىې پىښتنې په مدصلینى کې د تېال  څلىسم؛

په ځىاة کې چې که تبظى د تېالتېلى ډلى له ؼتىن رسه مىافق نه یې نى دوی رسه تبیذ څه وکړای يش؟ که څه هم تقشیثبً 

هغه چب چې مخبلفت ښىدلی وو، ډېشو کمى  ظلنه مدصلینى د دغى ډلى له ؼتىن رسه مىافقت ښىدلی وو؛ خى تیب هم ۸۱.۲

ظلنه( له هغىی رسه د  ۱.۱ظلنه( او د هغىی پشطذ تثلیغبت ) ۳.۲یې په فضیکي ډول د خپلى مخبلفینى لشې کىل )

 مثبسصې السې چبسې ښىدلې وې. 
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 پبیله

ېړنه چې د دوی په د کبتل، ننګشهبس او هشات په پىهنتىنىنى کې د افغبنعتبن د ظرتاتېژیکى څېړنى مشکض وسوظتێ څ

اصطالح د اظالمي ثقبفت مظمىن اړونذ د اظالم ظیب ي نابم دسظىنه د دې المل ؼىې چې مدصلین د دیني 

ساډیکبلیضم له امله تىنذالسۍ ته مخه کړي؛ په هېڅ صىست د منلى نه ده او دا د تىنذالسۍ له اظب ي عىاملى نه د خلکى د 

اظالمي ثقبفت مظمىن د تىنذالسۍ ته صیبتىايل کې په سول لشو تىسنىل تش ډېشه  پبم اړولى یىه نبکبمه هڅه ده. دغه ساص د

 ظیب ي او جزتبيت اړخ لشي.

، يیي ظلیق د اظالمي ثقبفت د مدتىا یب د مظمىن په  مفشداتى کې څه نقص او یبهم د ځینى اظتبدانى ؼخيص او فشقه

ى کې هم تش ظرتګى کیذای يش ـ خى په تؽپړه تىګه، پشته ښبیي تش یىه خذه د منلى وي ـ چې دا ډول نقص په نىسو مظبمین

له علمي دالیلى پش اظالمي ثقبفت دا ډول تې تنعټه تىسونه یىاصې هغه پشوژې ګڼل کېذای يش چې د اظالمي اسصښتىنى 

 په تذنبمىلى پعې یې پښې لىڅې کړې دي. 

څىک د خپل فکش په سڼب کې تعشیفىي. دا چې  دا چې افشاطیت یب تىنذالسي یى مؽخص تعشیف نه لشي، نى له امله یې هش

د افغبنعتبن د ظرتاتیژیکى څېړنى مشکض د څېړونکي له ناشه که تىنذالسي د خپل دین اسصښتىنى ته ژمنتیب وی؛ خى د انصبف 

 خربه داده چې په یىه اظالمي ټىلنه کې اصيل تىنذالسي د دیني اسصښتىنى په وړانذې ودسیذل، او دیني خقبیق تدشیفىل 

 دي.

په ټىله کې داظی ښکبسی چی د دې ډول څېړنى اصلی مىخه د سښتیني تشوسیضم او تىنذالسۍ د سېښى پټىل دي، تىنذالسي 

دا نه ده چې ووایي اظالم یى مکمل دين دی، تلکې تىنذالسي داده چې د پشدي فکش او کلتىس لپبسه د خپلى ميل او دیني 

اده چې په خىة ویذه مبؼىمبن او تې ګنبه انعبنبن مبثبس يش؛ خى ته یې په اسصښتىنى د پیکه کىلى هڅه ويش. تىنذالسي د

 اړه هیڅ غږ پىسته نه کړې!

په یىه اظالمي ټىلنه کې د اظالمي اسصښتىنى د تخشیج په مىخه د هش پىسته کېذونکي ګبم په تړاو معلامن ولغ خعبط 

 ږ ؼته اسصښتىنه تش پىښتنې النذې سايش. نږدی چی د ظیکىلش تىنذالسۍ له خىا  صمىن دی او هیڅ کله ته پشې

 پبی

 

 ارتتاط ةا ما:

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com :ایمیل

  omwww.csrskabul.c  -- www.csrskabul.net وب ضایت:

 +(29) 080282422  -  +(29) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

      .shirani@gmail.comzi                 +(29)  600004080                            ضياءاالسالم شريانی :تحليل هفته محقق و مطؤول

  ahmadshahr786@gmail.com           +(29)  800020080                        احمدشاه راشد :محقق و مطؤول نرش تحليل هفته
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