
ماجراءد سیايس ماتې او نه ماتې  او ؛اسالمپال  
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 لنډیز

ماتې « مسیايس اسال »لیکنه کې تر ډېره پر دې بحث شوی، چې آيا اسالمپالو یا په اصطالح  په دې]

ې لیکنې لیکوال په خپله یو اسالمپال او د افغانستان د اسالمي نهضت خوړلې ده او که نه؟ د د

 څاريل. رسه یې د هېواد داخيل او بهرين اسالمپالې ډلې په دقتغړی او له څلورو لسیزو راهیسې 

  دغه مقاله د استاد مزمل د تېرو څلورو لسیزو د تجربې او فکر نچوړ ګڼالی شو.

معريف وړاندې کړې، د اسالمپالو او عادي مسلامنانو ترمنځ « سیايس اسالم»لیکوال په پېل کې د 

په افغانستان او نورې اسالمي نړۍ کې ال « سیايس اسالم»یې د وېش په تړاو رڼا اچولې، او دا چې 

 ماتې نه ده خوړلې، په دې تړاو یې خپل دالیل راوړي دي. 

خو د دې ترڅنګ لیکوال د اسالمپالو یو شمېر نیمګړتیاوې هم په نښه کړي او دغه راز د مقالې په 

لویې ننګونې یا چېلنجونه وروستۍ برخه کې یې د اسالمپالو د راتلونکي په تړاو بحث کړی او درې 

 [ یې په نښه کړي، چې اسالمپال اوس او په راتلونکي کې وررسه مخ دي. اداره

 کیيل: اسالمپال، سیايس اسالم، افغان جهاد، د سیايس اسالم ماتې.

  

                                                           
ټې پخوانی مرش، او د افغانستان د سرتاتيژيکو او ېاسالمي نهضت غړی، د حزب اسالمي د سیايس کمپخواين  استاد محمد زمان مزمل د افغانستان د 1

، په اړه یې ډلې په دقت څاري ېییزو څېړنو مرکز د علمي شورا غړی دی. ښاغلی مزمل له تېرو څلورو لسیزو راهیسې د هېواد او اسالمي نړۍ اسالمپالسیمه

 او په دې تړاو د ډېرې مطالعې خاوند او د مېداين څېړنې له الرې د راټولو شویو معلوماتو څښنت دی. لیکنې کوي،



 مقدمه

وررسه په  ۍامپراتور  چې غريب هشو  هبدل ېسیايس پدید یوې رپه رس کې پ یوویشتمې پېړۍد شلمې پېړۍ په اخر او د  نهاسالمپال

د جګړو کوربه کړی  ځیتچې نن یې اسیا او منځنی خ پرمهال دغه اخ و ډب 2ړې جګړېد سبیا هم  شوه. هلېښککې بد اخ و ډب 

  .ه په یو نسبي ثبات کې روان وڅخو ېنکو بې ثباتو تر دغو بګنو  ،دی

پړاو کې د سیايس  3په دوه قطبه .عکس العمل و دغې تشې د ډکولو فکري او جذبايت اسالمپال د اسالمي خالفت د تأثر او د

  .ورځ تر بلې مخکې روان و تا  رسخوږي اخ و ډب دننه بیا هم نسب ههڅه د یو  ېل شو ېمسلامنانو پ

دې خاطر چې په افغانستان ه پ .نهضت یو نوي پړاو ته ننووت نېاسالمپال ، دتجاوز او اشغال رسه جوخت لهد شوروي پر افغانستان 

ښه بخته  لهنهضت  نېد اسالمپال ېپه افغانستان کاو په دا ډول  ،خلیج او د غرب د ګټو لپاره ګواښ و ،ېتجاوز د سیم د شوروي ېک

 اوه.په ماته ودر  ېدا او شوروي اتحاد یېتر ټولو ژوندی چانس پ

خپله د غرب په بلکې اسالمپال  ،ته رضورت نه درلود )اسالمپالو( نور غرب دغې پوستې ،نښې نښانو رسه جوخت لهد شوروي د ماتې 

 ېلسمې حادثو مرب د یو پټد س ،جنګولو وروسته لهامریکا د بال مقدمايت پالنونو او د اسالمپالو  پای .4یو جدي ګواښ بدل شو رلپاره پ

 .لنج کړلېد شوروي دغه ماتوونکي فاتحین د همدې حادثې په تأثر او استدالل چ ،په پلمه

 5اولیفر روی رو نورو ته لکه دېد امریکا هجوم ډ ؛افغانستان او خلیج تر سینې الندې کړل؛ ې چې امریکادغسې یو نابرابره هجوم که پ

 .ستید اسالمپالو د ماتې دویم نوم واخ په څېرلیکوال 

                                                           
کال پورې یې  ۱۹۸۹کال څخه پېل او تر  ۱۹۴۶یکي او اډیالوژيکي اختالفات وو، چې له ټاتحاد او ملګرو ترمنځ یې جیوپولیسړه جګړه د امریکا او شوروي   2

 ام وکړ.دو 
دغه  وي. د دوه قطبه نړېوال نظام هغه دی، چې کله د نړۍ ډېری اقتصادي، نظامي، سیايس، کلتوري او ډيپلوماتیکې اغېزې د دوو هېوادونو په السونو کې3

  نظام عمده بېلګه د سړې جګړې پرمهال د امریکا متحده ایاالت او شوروي اتحاد دي. 
 دي ځل لومړ په اصطالح او نظریه  دغه ل هنتنګنتیوساممتدنونو ترمنځ جګړه د پاملرنې وړ ده.  دسامویل هنتنګټن نظریه په دې تړاو د امریکايي نامتو مفکر 4

خپل تاریخ  د فوکویاما د تاریخ پای نظریه رد کړه او ویې وویل، په دغه لیکنه او نظریه کېده او بیا یې ورته کتايب بڼه ورکړه.  هیوې لیکنې په توګه رابرسېره کړ 

تلپاتې سوبه ترالسه کړې، بلکې د سړې جګړې پر ختمېدو به متدين جګړې پېل کېږي. د ده په اند په نړۍ  ۍپای ته نه دی رسیدلی او نه غريب ډميوکراس

ینايي متدن جګړې کې څو ځانګړي متدنونه دي او په یوویشتمه پېړۍ کې به د دغه متدنونو ترمنځ جګړې کېږي. د غريب متدن رسه به د اسالمي متدن او چ

 لیکنه: د دهي نړۍ کې یې مفکرین اندېښمن کړل. په دې تړاو وګورئ په فارن آفئیرز کې ای. دغه هغه څه و، چې په اسالمي او چیننښيل

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizationsاو کتاب   Samuel Huntington, The Clash of 

Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster, 1996 
ته « د سیايس اسالم ماتې»یکنې کړي. دلته لیکوال د اولیفر روی مشهور کتاب اولیفر روی فرانسوي لیکوال او څېړونکی دی، چې پر اسالمپالو یې ډېرې ل  5

 اشاره کوي.

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations


 لیکواالن اودې اړه ه پ ،د یو تاریخي تسلسل له مخېکې او مجموع  په ولې ؛لیکنه کړې وړاندې وحادثدې له اولیفر روی که څه هم 

ه متاثرې څخدغه بدغوين او استعامري عمق له بلکې  ،او هجوم قلم نه کاږي سازشونو ربرشي متدن تفسیر کوونکي د غرب پ د

 .پېښې د اسالمپالو د ماتې په عنوان قلمداد کوي

 .ړوېوڅ نه ماتې ماجراء پخپله طریقه یاسیايس ماتې د  ود اسالمپال ،همدې ځایه په دې بحث کې غواړو له

 د مسلامنانو د واحد مرکزیت هڅه یا سیايس اسالم؛

.خپل جوړښت وروسته تر ټولو لوی او اوږد اخ و ډب له مسیحي اروپا رسه درلود لهاسالمي نړۍ   

ولې  ې؛له رسه پورته شو  ېځمکد  –ې د خالفت راشده په دوران ک– کې وغه اول پړااممدنیت په ه د فارس او ۍراتور پد فارس ام

د ځینو برخو په  ۍامپراتور لومړۍ ماته کې د خپلې  هخپل پهپه مجموع کې مسیحي غرب ا ی 6ۍزنتین امپراتور یاو ب د روم یا غرب او

 .عمق وساته خپل متدين وړاندې رد اسالمي دعوت او جهاد پ ،قتو ماتو باوجودو په اروپا کې د بال مړه، ورک

مسیحیانو  وړاندې رفاتحینو پ وعرباو د  ،خالفت برخه کړېبرخې په اسیا او اروپا کې د  ېډېر  ۍمسلامنانو د مسیحي امپراتور  وعربد 

 زنتین امپراتورۍ او تر شا یې اروپایيیب دپه دویمه ماته کې  اروپا ولې  .بایلودې لکه په شام، فلسطین، مرص کې خپلې رشقي برخې

 .خوا سیمې له السه ورکړېو خپل مرکز او شا ،په جګړو کې 8د سلطان محمد فاتح ه تېره بیااو پ ،مهال رپ 7ۍبرخه د عثامين امپراتور 

مخه د  پراختیانفوذ او  یاتېدونکيزمخ پر ړو کې وغوښتل چې د مسلامنانو د ګصلیبي ج یعنې لوی هجومپه خپل مسیحت  ياروپای

ړانه ېاروپا او بیا متحدې اروپا دغه هجوم په م ولې صالح الدین ایويب د ؛ونیيسکې تسلط  په خپل کې عريب برخهپه  اسالمي خالفت

 .مات کړ

مرکز بغداد اشغال  ۍوکوالی شول چې د عبايس امپراتور  ومغول ،هجوم په تعقیب راپورته شو صلیبيد  9ولې کله چې مغويل هجوم

په دغه  ۍخان د امپراتور ز ېرکانو د چنګکې سلجوقي ت   طولیهپه انا خو ،خپل اقتدار کې وسايته برخې پ ډېرېاو د اسالمي نړۍ 

طولیه په انا ېسلسل ېدغ ېد جګړ رسه، د کورنۍ په ورتګ  10ل عثامنآ او د  وجګړو اخته و  ررسه پ زنتینیبګاونډي  ، لهلیرې څنډه کې

 بلکې د اروپا زیاتې برخې ،دېوال ودر ېدسکندر د  کهوړاندې ل رښود چې څلورنیمې پېړۍ د اروپا پېد هغه عثامين دولت بنیاد ک کې

  .ښودهېد غوڅو ماتو میراثه پر کې ې رس په زیاتو جګړوز په یوا یې یې الندې کړې او اروپا ته

                                                           
 میالدي کال یې دوام وکړ. ۱۴۵۳میالدي کال کې پېل او  ۳۳۰د بیزنتین امپراتورۍ ته ختیځه رومي امپراتوري هم وايي. دغه امپراتورۍ په  6
ال ک ۱۹۲۲کال کې کېښودل شو او تر  ۱۲۹۹، چې تر ډېره یې دوام وکړ. د دغه امپراتورۍ بنسټ په عثامين امپراتورۍ یو له هغو ځواکمنو امپراتوریو ده7

 کلونو پورې واکمني وکړه. ۶۰۰یې دوام وکړ. عثامين امپراتورۍ د منځني ختیځ، شاميل افریقا او پر ختیځې اروپا تر 
کال پورې غځېدله.  ۱۴۸۱کال څخه تر  ۱۴۵۱او بیا له  ۱۳۴۶کال څخه تر  ۱۴۴۴سلطان محمد فاتح د عثامين خالفت سلطان و، چې واکمني يې د 8

نیې د قسطنطسلطان محمد فاتح لومړنی مسلامن و، چې قسطنطنیه یې ونیوله او نوم يې پرې اسالم بول کېښود )وروسته استانبول شو(. د سلطان محمد فاتح 

 فتح په تړاو هم، حرضت محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې وه. 
 د چنګیز خان یرغل ته اشاره ده، چې ډېری اسالمي نړۍ یې تر خپل یرغل الندې ونیوله. 9

 کال پورې يې سلطنت وکړ. ۱۳۲۳کال څخه یې تر  ۱۲۹۹د عثامين خالفت بنسټ اېښودونکي عثامن غازي ته اشاره ده، چې له 10



او په  و،او اختالفات نیمګړتیاوو او په عثامين دولت کې ،هند د پرنګي حکومت تسلط رو او بیا پېالید تسلط س اروپایانود  کې هند هپ

اروپا ته د عثامين دولت په پرتله هغه نفوذ او د مقابلو توان ورکړ چې د شلمې پېړۍ په رس  و؛پا کې سیايس او علمي پرمختګونوار 

و خامو سیاستونو اروپایي امپراتوریو ېد کورن 13او د ملک رشیف 12ل سعودآ او د  ،پارولو پهزم ېپه وسیله د عريب نشنل «11لورنس»کې د 

 عثامين خالفتد ړیو دغه پیاوړی حریف مات او ېڅلورو پ اروپا د چې د ړورکه تړون کې دا توان او ظرفیت پ «14کس پيکوټسای»ته د 

 .چې تقسیم هم شوه ،دلې جغرافیه پخپلو کې تقسیم کړيېشک

ان په هغو سیمو کې چې د خالفت  ېشت واد عثامين خالفت په سقوط مسلامنان او بیا ملتونه په مجموع کې د خالفت سقوط 

کې د خالفت د اعادې  16او هند 15ناورین پوه کړل او په دې اړه په مرص رد مسلامنانو د سیايس قوي مرکز د تشې پ ،وېنه  هم ېبرخ

 ېور شو چې دپپه رسعت خ دغه سوچ او په نورو هېوادونو کې هم هل شو ېاو د مسلامنانو د بیا یووايل دعوت او سیايس مبارزه پ

په کرار کرار د سیايس اسالم عنوان واخیست او له همدې ځایه هغه مسلامنان چې په دې مبارزه کې رشیک شول  ودعوت او مبارز 

 . نوم او تقسیم وکاراوه عادي مسلامنانو نورو ته دته مخالفینو اسالمپال او پاتې  یهغو 

 

 ي؟رښتیا د یو تقسیم معنا لر په مسلامنان  او اسالمپالآیا 

له ډلو جوړولو  د پکې یهغو  ؛يش یال نقشو درک کو  و سیايسپات فرهنګي هجوم او نان چې د متمدن غرب دهغه تعلیم یافته مسلام

په تړاو هڅې ا ژوندي کولو یژغورلو په خاطر سیايس مبارزه او د اسالمي ارزښتونو او اسالمي متدن د بد د خپلو مسلامنانو  لیارې

و ټو او رشیکو ارزښتونګامو مسلامنانو د عد  یو د .ږيېمقابلې ته در  وړاندې یوې پر ډلو خپلو مخالفینو سېکولروکوي، او دغه راز د 

ل مطرح کړي ېب هڅخ عامو مسلامنانو لهچې دغه سیايس مسلامنان  غواړيغرب يې کولر او تر شا ېولې محيل س ؛لپاره مرصوف دي

 . دا کړيېشکوک پکې په هکله په ملتونو  یاو د هغو 

و غرب امریکا ا ؛ماته او انحالل راو د شوروي پ ،کاراوهو نوم  «ارتجاع»نو دغو سیايس مسلامنانو او ډلو ته د د شوروي او د شوروي پلویا

پای او  ،هر افراط ته اړ یکې هغو  ۍکې اخته او د جګړو په بې توازن ډلې په جګړو ۍاو ژوند ېوغوښتل چې د دغو مسلامنانو فعال

 مسلامنانو په تقسیم په پرنګيپه ټوله اسالمي نړۍ کې د  یوویشتمې پېړۍ په رس کې همدغه کارامریکا د ي. ستانو ونومو ېپه ترور یې 

 کړ.هم ل ېډول پ

                                                           
بانو د د عرټي ایچ الرنس  چې یو انګلیيس لرغون پېژندونکی، نظامي آفرس، ډيپلومات او لیکوال و، د لومړۍ نړېوالې جګړې پرمهال د عثامين خالفت پرض11

 بغاوت ته الره هواره کړه. 
سټ اېښودونکی بلل کېږي. ده په لومړي ځل په آل سعود د عبدالعزیز بن عبدالرحامن آل سعود ته اشاره ده، چې د سعودي عربستان لومړی بادشاه او بن12

  کال کې ریاض ونیوه او په تدریج یې د سعودي نورې سیمې هم له عثامين خالفت او د مکې رشیف څخه ونیولې.  ۱۹۰۲
کال  ۱۹۱۶و له کال پورې يې د مکې رشیف او امیر و، ا ۱۹۲۴کال څخه تر  ۱۹۰۸د مکې رشیف حسین بن عيل ګڼل کېږي. دی په خټه هاشمي و، له 13

 کال پورې د عريب هېوادونو بادشاه هم و.  ۱۹۲۴څخه تر 
کال کې د انګلستان، فرانسې او په لږه کچه د ایتالیې او روسیې ترمنځ یو پټ تړون و، چې له مخې يې د عثامين خالفت  ۱۹۱۶د سایکس پیکوټ تړون په 14

 پر ماتېدو د ځمکو پر وېشلو او د اغېزو پر سیمو راڅرخېده. 
15  
 خوځښت د یادولو وړ دی، چې د خالفت د ژغورلو په تړاو یې هلې ځلې وکړې.« تحریک خالفت»په دې اړه د هند په لویه وچه کې د  16



خپلو کې تقسیم کړل او د سیايس ه امریکا سیايس مسلامنان پ ،مداخلو او اشغال رسه جوخت لهپه عراق او افغانستان کې د امریکا 

 کبلهدو له ېه داخيل جګړو کې د بې ځایه لتاړ پد بې تدبیره دریځ او  –قاعده او داعش ال – د ځینو  ډلویې مسلامنانو زیاته برخه 

 هدې تقسیم امریکا او غرب ته د شلمې پېړۍ د رس په شان د یو . او مقابل طرف یې معتدل مسلامنان وګڼل ،تروریستان قلمداد کړل

 بر کړل.له الرې د همدغو مداخلو رشائط برا «ټیکو پس کسای» يبل نا اعالن شو 

او د ملت  ،چې افغاين طالب پکې خپل جنګ او مخالف د خپلو ارزښتونو دننه کابو کړ لهلته ناکام شو پکې ولې غرب او امریکا 

 رولې عرب مسلامنان پکې هغه افراط ته والړل چې د غرب پ ؛دا د افغانانو یو نسبي ښه تدبیر وه .ملګري او حامیه یې تر السه کړه

 کړل. ځوابنو ملتو خپلو ځای خپله 

تازه ګډې ناستې او مشرتک  ېرسه د جوړ  انوطالب لهیې کې مسکو په همداسې که د شوروي د مهال مجاهدینو هغه تنازل چې 

نو د  ،وای یکلونو کې ښودال  ۲۰۰۵او  ۲۰۰۳ پههم يې مهال او یا  رپ 18ن د غونډېد ب   ېکه دغه کار ی ،17تصمیم په خاطر وکړه

 امریکا حضور به په افغانستان کې ال وختي کمزوری او ختم شوی و.

او د هغه مهال په پرتله پکې حجاب  ،د مهال لس برابره دیني مدارس دي شاهکوربه کابل کې د ظاهر  په نن چې د امریکا د حضور

  پخپل وار د همدغسې یو کابل په موخه ده.دا ټول ښيي چې روانه مقابله  ؛او جوماتونه په ملونځ کوونکو ځوانانو ډک دي ،زیات

ین هم همداسې د طالب مخالف ،دلیېخپلو حریفانو رسه تفاهم ته ښو لهکلونو کې زیات سیايس او  وڅومره چې طالب په دې اتلس

دې ږ یو بل ته د ن پرضد ېړ ګچې د ج هړه اخته طرفونګدا یو له بل رسه په ج ي.د ديلېپکې زیات مذهبي او د طالب زغملو ته ښو

 ؛یلپه هر طرف کې ډېر بدلون راوست ېجګړ  ېاو نن د اشتباوې کړي،په مايض کې  لوريهمدا ښیي چې هر ؛ روان دي پر لوردو ېک

 .ط یې غوښتنه کويیمګر هومره بدلون نه چې وخت او رشا

لري ه څ توپیر نېه نولو کې په ډېرو لحاظو خپه پ ،او بیا عادي مسلامن خاموش اکرثیت ،او حریفان یې طالبان ،که رښتیا مې پوښتې

او بین االفغاين تفاهم همدا حقیقت ثابت کړ چې سیايس اسالم او  نهدېاو په مسکو کې د طالبانو او مجاهدینو ساده یو ځای ک

له مخې چانسونه او فتحې  وله خربه ده چې ډلو پکې د کمزوري زعامت یا اشتباو ېه دي. دا بوناسالم دواړه د یوې سکې دوه مخ

 .دې لوی ثبوت دی روان قطر د .په بدغوين شکل روانه ده هولې د اخ و ډب سلسله ال پکې تر پخوا زیات ؛بایلودلې

                                                           
کال کې تررسه شوه. استاد  ۲۰۱۹ناستل. دغه ناسته په ېښله افغان طالبانو رسه خربو ته ک سکو کې هغه ناستې ته اشاره ده، چې افغان سیاسیونپه م17

  زمان مزمل هم د دغې ناستې یو غړی و. محمد
ېواد حامد کرزی د هد ب ن لومړۍ ناستې ته اشاره ده، چې د افغان طالبانو د امارت د ړنګېدو پرمهال د جرمني په ب ن ښار کې تررسه شوه، او په پایله کې يې 18

 یار( ډلې غړي نه و رابلل شوي. موقت ولسمرش وټاکل شو. خو په دغه ناسته کې افغان طالبان او د حزب اسالمي )حکمت



ه څخمذهب  له سېکولر غرب او غريب ټولنېاوس او  هه ګوښې کړ څخسیايس صحنې  لهمذهب او کلیسا  ؛دورې غرب 19سانسنېد ر  

ده چې دلته مذهب او سیاست پخپلو کې ه ولې په اسالمي رشق کې دغسې پالن او طرحه ځکه عميل ن. په لغړ سیاست باور لري

همدا هغه تفاوت دی چې اسالمي رشق  ېږي.ه جال کول خپله د یو ټکر او انقالب المل ګرځڅخغوټه خوړلې او مذهب له سیاست 

یايس ډلو کې مرصوفو مسلامنانو ته سیايس مسلامنان او په س ېد همدې تفاوت له مخې غريب او غريب پرګن .غرب رسه لري له ېی

 ته سیايس اسالم وایي.  ېسیايس عملي

خربه پخپله د  ۍکولرو ډلو یا علامين ډلو د مسلامنېد همدې تفاوت له مخې په اسالمي نړۍ کې د عامو مسلامنانو په منځ کې د س

ځانونه  «20الیک سېکولران» بیا رهېپه افغانستان کې په تسېکولر مسلامنان  .سیايس مسلامنانو په منځ کې جنجايل شوې ده

ولې سنتي مذهبي ډلو د  .همدغسې تصور ته پورته شول هم ستانیسوسیال ېماتې وروسته آن ځین لهمسلامنان ګڼي او د شوروي 

مداخلو وروسته  لهپه افغانستان کې د امریکا او غرب  خو ؛د مسلامنانو طبیعي برخه ګڼله «الیک سېکولر»ماتې مخکې  لهشوروي 

  .د دغو مذهبي ډلو ځوانانو هم خپل پخوانی آند بدل کړ ،د امریکا کوربانه شول پکې چې سېکولر افغانان

شل شوي دي:ېڅو ډلو و  رز له مخې پېپه دې حساب د اسالمي نړۍ مسلامنان د غريب تهذیب د اغ  

 ؛یو ډول تصحیح شوي جمهوریت رسه ګذاره کوي لهنهضتي مسلامنان چې  .1

 ؛امارت اسالمي باور لري رسنتي مسلامنان چې پ .2

 ؛باوري دي بېلتون ریم سېکولر مسلامنان چې د مذهب او سیاست پېدر  .3

 ټولو ډلو کې طبیعي تقسیم دي او دغه تقسیم یو سیايس تقسیم بويل، نه مذهبي. وڅلورم عام مسلامنان چې په همدغ .4

 د یوې پېړۍ رسخوږی جریان او سوابق او اسالمپال؛

و دا کولېخانو د بل خلیفه پیداکولو او د بلې دارالخالفې پېدویم کال د مرص په االزهر کې د االزهر ش رد عثامين خالفت د انحالل پ

دی چې مرش واد ېه امني مسلینزيوا د هغه . د دوی په اندپر امیر امان الله خان تود بحث درلود د افغانستان په اړه پخپل بحث کې

 ر شول.ېت لونهنن پر هغه مهال څه کم سل ک ؛ستییخپل استقالل یې اخ

                                                           
. مې پېړۍ یې دوام وکړ(۱۷رنېسانس د اروپا په تاریخ کې هغه پړاو ګڼل کېږي، چې د تیارو دورې وروسته پېل شو )په تېره بیا په څوارلسمه پېړۍ کې او تر 19

نتقايل اد رنېسانس پړاو د تورې دورې او مډرنېزم دورې ترمنځ د یو په دغه پړاو کې اروپايي کلتور، هرن، سیاست، اقتصاد او علومو بیا احیاء وشوه. د دې ترڅنګ 

 دورې په توګه هم یادېږي. 
 کولرانو په پرتله نرم دریځ لري. و ته وايي، او د مذهب په اړه د سېکولرانالیک سېکولران فرانسوي سې 20



ولې  ؛ه د وتلو چانس ورنکړڅخمطبوعاتو  محيل لهبحث او فتواوو ته د ازهر یا قاهرې دغه که څه هم د وخت پیچلې اوضاع د االزهر 

 راو دعوت پ پر جوړولو ډلې ېایامندار  ېد همدغه بحث عميل وجود ته د یو  22او لږ کلونه وروسته امام مودودي 21امام حسن البناء

  .الره اواره کړه ولولېپ

په یا  ۍاسالمپالو رسه په ملګر  لهدای يش چې ېکودتایي حکومت رسه د اسالمپالو ټکر ک له 23که څه هم په مرص کې د جامل نارص

 25قايض حسن الهضیبي ياو خپله د حسن البناء د ځای ناست ود اشتباو  24ساداتانور ره جامل نارص او ېو افرسانو په تېتفاهم کې راغل

دغه ټکر د شلمې پېړۍ د یو ځواکمن اسالمي تحریک یا د اسالمي تحریکونو د مور  ؛ خوسخت دریځۍ په ګډه رامنځته کړې وي

دغو افرسانو رسه په  لهجربو زیاته برخه ځواکمن تحریک د دعوت او ت نړېوالهغو توطیو رسه غوټه کړ چې د دغه  لهتحریک راتلونکی 

 ته دا موقع ورنکړه چې د دغسې یو حزب حکومت پکې جوړ يش. 26لو ماتوونکي مرصو ټکر کې اوبه شوه او غرب پکې د مغ

ته انتقال کړ، دغه ټکر پخپل وار اسالمي  وبو پړاېد مصا خومرصي افرسانو رسه د اخوان املسلمین ټکر اسالمي نهضت دویم له 

 ،ډېری ځایونه کې یې دویمپه وادونو ته انتقال کړ چې ېه وه د مرص ګاونډیو او هغڅخخوځښت له مرص  نېښت یا د اسالمپالخوځ

حامس ، الجزایر پکې انتخابات یوړل، تحوالتو ودرول چې افغانستان پکې شوروي مات کړ ودرجن ویم او څلورم کاپي تحوالت په هغېدر 

کې  تکرار ترکي اکرثیت په انتخاباتوڅخه او تر ټولو شاته ترکي اسالمپالو پکې له ترکي سېکولرانو  و کې ګټيالی شو،پکې په انتخابات

 .اټهوګ

او د شوروي  ۍاو د جهاد په کامیاب ،کردار اداء کړ هحقیقت دا دی چې د افغانستان په جهاد کې اسالمي تحریک په وسیع انداز 

 ل.ېدودر  واو خطرناک پړایم ېاسالمپال په در  رسه وتلو لهاتحاد د لښکرو 

ه هغه فارغه نړۍ د امریکا سرتګو ت څخه شورويله نور هم خطرناک کړ او داسې  وپه الجزایر کې د اسالمپالو انتخابايت بری دا پړا

 ځان رسه د شوروي د ماتې سوابق او د جګړو تجربه درلوده. ی لهچې هغو  ړلافغانان او سیايس مسلامنان ازغي ازغي ک

څو توطیو مرصوفه کړه: ریمه مرحله پېیکا در غرب او امر   

.په افغانستان کې پخپلو کې اخته او وجنګولې یې دا چې اسالمي ډلېلومړۍ   

                                                           
 او د اسالمپالنې خوځښت د یو رسالري په توګه یادیږي. کال کې کېښود ۱۹۲۸امام حسن البناء د اخوان املسلمون اسالمي تحریک بنسټ په  21

ي بنیاد امام مودودي اسالمي مفکر، مفرس او لیکوال دی، چې د اسالمپالنې په تړاو یې ډېر څه لیکيل. ده هم د هند په لویه وچه کې د جامعت اسالم22

  کېښود.

 کال کودتا رهربي کوله.  ۱۹۵۲( يې پر مرص واکمني وکړه. ده د ۱۹۷۰مرګه )کال څخه تر خپل  ۱۹۵۴جامل عبدالنارص د مرص دویم ولسمرش و، چې له 23
کال پورې يې په مرص واکمني وکړه. دی د یو اسالمپال له خوا له دې کبله ووژل  ۱۹۸۱کال څخه تر  ۱۹۷۰انور سادات د مرص درېیم ولسمرش و، چې له 24

 ده. شو، چې ارساییل یې بې له کوم قېده او رشطه په رسمیت وپېژن
 کال پورې په دغه منصب پاتې شو ۱۹۷۳حسن الهضیبي د اخوان املسلمین دویم مرشد عام و، چې د حسن البناء له وژل کېدو وروسته وټاکل شو او تر 25
ځایه نور د مغولو کال د مرص مملوکو د چنګېز خان مغولو ته پکې ماتې ورکړه، او له همدې  ۱۲۶۰د عین جالوت هغې تاریخي جګړې ته اشاره ده، چې په 26

 د ماتو لړۍ پیل شوه.



 وېرېدلېد همدې  یرول چې هغو وېه هومره و څخطالب له ین او د شوروي وارثه روسیه یې اول له مجاهد او بیا دا چې چ دویم

 کړي. چین او روسیې په غیر فعال سیاست وکړای شول چې د اسیا قارې په رشق او غرب کې حضور پیدا

امریکا  درلود؛ ز د یوې تختې په شان د سیايس مسلامنانو وجودي عمقېد خ وني مسلامنانپه دغسې یو مهال کې چې س  ؛ یمېدر 

ني مسلامنانو د ماتولو په خاطر وکړ د س   . امریکا دا کاروتراشه ګواښد عربانو لپاره یو  27حسین ف کې صدامر ظ او غرب په دغسې یو

 جغرافیه کې د کردار چانس ورکړ. يایران ته په مجموع له الرې د صدام د پورته کولوترڅنګ یې خو 

 ېاعدا د اسامه او القو مسلامنانو ګڼ حضور او بیېبهرن واو غیر عرب ود عرب بیا پکېاو  ګد حکومت په رات انوپه افغانستان کې د طالب

ودرول چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د مداخلو پرته طالب  وېرې ېروسیه، چین، خلیج او ټول عربان پر هغ شتون؛تحریک 

 .دی ګواښچین، روسیې او خلیج ته اول بیا  په تېرهټولې نړۍ او 

 کې واقع شو او دا په دې خاطر وم او تر ټولو زیات خطرناک پړااسالمي تحریک په څلور  رسه، راتګ لهسیمې ته د امریکا  ،ډول داپه 

 چې:

؛دا چې اسالمي تحریک له انشعابونو رسه مخامخ شواول:   

ې؛شو  ېاسالمي تحریک قابل مالحظه ډلې له امریکا رسه ملګر د  دویم:  

.ته والړې ۍد اسالمي تحریک مور ډلې اخوان املسلمین او جامعت اسالمي په دې تقسیم کې بې طرف یم:ېدر   

 وید رپ ؛کې چې اسالمي تحریک یا اسالمپال تقسیم شول او په ډېرو ځایونو کې یې زاړه ګټيل بایلودل ویم او څلورم پړاېپه در 

او بیا د امریکا په خوا  کې شوه،په خطر  لومړیځکه چې د طالب په حکومت کې جهادي تجربه  وکړ.ز ېافغاين تجربې بد اغ ،ټولو

کې د ځینو اسالمپالو له در ېدلو، او په در ېیمه درجه کې د طالبانو وروستۍ ماتې28 نړۍ ته دا تصور ورکړ چې د اولیفر روی غوندې 

  .ماته ده نېکسانو پکې ال مخکې اټکل کړې و چې دا ټول د سیايس اسالمپال

او په مرص کې د دغه خوځښت په  ،ل شولېخوځښتونه پ 29په عريب سیمه کې د عريب بهار ،کې وډک پړا ۍپه دغسې یو له مایوس

چې م ريس ه خربه دا وهلویپکې رس کې اخوان املسلمین ښه کردار اداء کړ او تر دې 
پکې د انقالب په پاڼه نه، د انتخاباتو په پاڼه  30

                                                           
 کال پورې د عراق ولسمرش پاتې شو. ۲۰۰۳کال څخه تر  ۱۹۷۹صدام حسین د عراق د البعث ګوند انقاليب رهرب و. دی له 27
 .کلونو ته اشاره ده ۲۰۰۲او  ۲۰۰۱دلته د 28
په شاميل افریقا او منځنی ختیځ کې وشول. د دغو مظاهرو له کبله  کال کې ۲۰۱۰عريب پرسلی هغو حکومت ضد مظاهرو او قیامونو ته ویل کېږي، چې په 29

 د یو شمېر هېوادونو مرشانو استعفاوې وکړې. او په نوو ټاکنو کې اسالمپالو بریا ترالسه کړه.  
کال څخه تر  ۲۰۱۲دی له محمد م ريس د مرص پنځم ولسمرش خو لومړنی هغه ولسمرش دی، چې د پاکو، رڼو ټاکنو وروسته د ځواک په ګدۍ کېښناست. 30

 کال پورې د مرص ولسمرش و.  ۲۰۱۳



 یدو د س شو چې د اخوان املسلمین په څنګ کې د همدې تنظیم بل ټیم هم په دویم کمپاین کې والړ و او دا د هغه مرص رئی

 .سرته اشتباه وه

دا ځل په  تجربې په استفاده دد افغانستان د جهاد  یتته لیدله او هغو  ېخلیجي حکمرانانو خپله راتلونکرسه، د م ريس په راتګ 

په همدې موخه د امریکا او ارسائیلو  .مخه باید ډېر لیرې ونیيس ګواښ ښېپور یجي حکمرانانو ته دچې خل ډېره ننګینه توګه وغوښتل

 .دلېوچل نود مرص منتخب حکومت په هغو مظاهرو او کودتا ړنګ کړ چې دواړه د خلیجي دولتونو په ریالو یې  ۍپه همکار 

 یوه واقعي ارزونه

 31سید قطبکودتا په تور د د  و،اسالم یا اسالمپالو د یوې پېړۍ مايض ته ژور نظر واچو ړنه کې د سیايس ېاو علمي څ هدقیق هکه په یو 

نو کړي، ېر یو له نظره ت-تحوالت یوټول  پورې دا کودتاې شو د تررسه او بیا د هغه پر ضد  هانتخاب ترريس د م   څخه دوېنیول ک له

او د طالبانو په دوران کې  ېمجاهدینو د کابل جګړ  د افغان ي،د امام هضیبي سخت دریځ - اشتباوو پرته یودرې اسالمي تحریک د

 خو بیا هم، ي دي.عوض کړ  ویوه قوي پړا رهر یو بل په نسبت پد ټول پړاوونه   -ګنو شتون او د بهرنیانو پر  ۍد یوې جامدې اصالحګر 

الت دخ و همروتنېت خپلواسالمپالو  د پکې هومره ،ښ بال مزاحمتونه هومره چې د غرب او ګاونډیانو توطیې وېېپوراسالمپالو ته 

 .درلود

د خپل  يلاسالمپا ښکېلچې په اشتباوو کې  هم ومومور کې به دا ېلیوين پدې ښو په ېنو د پ ،که یو قدم له دې نور هم شاته شو

 ،دی هم او همدا تریخ حقیقت ،ر منطقي روان وېر انساين او غېمواردو کې غ ډېریپه نسبت په  اامریک ېحریف غرب او جګړه تپونک

خو د همدې ډلو په محدوده کې نه د ملتونو د مومنو پرګنو  ؛کرښه ودرواه رتګ پ داخيل اشتباوو د شا خپلو چې سیايس اسالم

ې ک لېبلکې د اسالمپالو د شعار او عمل پاتې برخه په یو بل پ ،تعهد رنګ بایلود یاسالم رسه د ملتونو ریښتین لهاو نه  پري انقاليب

 ،ماتې خوري ،چې دلته سړي او ډلې اشتباوې کوي پېلوودې حساب ر ل پېاشتباوو وروسته دغه دویم پ لهخپل حضور وښود چی موږ 

 مات نشو کړای. «جوش»چا یې بال توطيو رسه  لهاسالم رسه د ملتونو تعهد د بدیل هغه کرونده ده چې د غرب  لهولې 

پلو خه خپله اسالمي لیکواالنو او تحقیقي ادارو پکې په زیاتره مواردو کې په لګې لري چې پېب عراق او افغانستان په دې اړه خپله هغه

 و اعرتاف کړی دی.ېزورورو غلط

ر، لکه په الجزای ،مهال رواله سطحه او بیا په ډېری هېوادونو کې د نسبي ازادو انتخاباتو پېماته د اسالم کردار په نړ رد شوروي پ

لګې ېدا ټولې هغه ب ؛نیمه تسلط او نهضت کې د اسالمپالو تسلط په فلسطین، مرص او ترکیه کې د اسالمپالو بری او بیا د عريب بهار

 وروستهناکامۍ  لههغسې او هومره  فعال حضور لري چې غرب یې د کابو کولو  کچه یزهېواله او سیمهېدي چې اسالمپال پکې په نړ

 مني. يناکام هبیا هم غرب خپلډېری مهال هغو جګړو رسه غوټه کړل چې  لهوادونه ېدغه ه

                                                           
کال کې د مرص  ۱۹۶۶لسیزو پرمهال د اخوان املسلمون له مرشانو څخه یو و. وروسته په  ۱۹۶۰او  ۱۹۵۰سید قطب مرصی لیکوال، مفرس او مفکر و او د   31

 د ولسمرش جامل نارص له خوا اعدام شو. 



وبه ګورو چې اسالمپال په  ،نظر واچوو ته مد تکراري پړاوونواو جذر د ر جریان یو ځل بیا راوګرځو او د اسالمپالو د مبارزو ېت رکه پ

 بیا موافقینو او ډېرو مخالفینو وچې لږ  شويد هغوو اشتباوو مرتکب ديل او په کومو مواردو کې د اشتباوو او ېکومو مواردو کې ښه ځل

 ؟دغو اشتباوو د سیايس اسالم د ماتې نوم ایښی دی رپ

 اسالمپال په مجموع کې په څو مواردو کې د قوي اشتباوو مرتکب شول:

پکې د  یهغو  .شعارونو زمزمه تکرار کړېندو کله هم د یو ټکر طرف شوي یا یې د کودتا هڅه کړې او یا یې د ت   یدا چې هغو  اول

دوه قطبه نړۍ د ګټو تضاد هغه  د چې والبته په استثنا د افغانستان د جهاد اول پړا .وال ماحول غربګون راپارولی دیېمحيل او نړ

اهدین پخپل ته ځانګړی چانس ورکړ او وروسته یو قطبه نړۍ د مجاهدینو لخوا د شوروي اتحاد د ځای ناستې د اشغال له ویرې مج

 نړۍ رسه په هرنمندانه ډول وجنګول. لهمنځ کې او بیا 

اسالمپالو ته راواړوله  پاملرنهره د ځوانې طبقې ېکه په سیايس لحاظ د سید قطب او ملګرو مظلومانه اعدامونو د دنیا د مسلامنانو په ت

په ترالسه کولو کې ټوله کړه او اسالمپال پکې د مثره اسالمپالو د محصیلنو په اتحادیو کې د اکرثیت  ۍوروست پاملرنېاو د دې 

د  ېی نشوروي اتحاد رسه په جنګ اخته اسالمپاال  لهخو په امته او نهمه لسیزه کې  ؛سیايس پرمختګ د عروج څوکې ته پورته شول

وادونو کې د ملتونو د جهاد رسه جوخت او وروسته انتخاباتو کې  اسالمپالو په زیاتو هې لهفتحو پر هغه موج سپاره کړل چې  ينظام

 ګواښ رسه مخامخ کړه. لهنړۍ د اسالمپالو د ګواښ او امریکا د شوروي د بدیل  رسه ګټلوله اکرثیتونو 

چې ، و توطیوېونېزم لېالید امپر یاو هغو  ،جادو خپله افغانان په نشه اخته کړل وز ېفتحو او بریو د اغ د که څه هم په افغانستان کې

امریکا او غرب رسه د نرم  لهولې د اسالمي نړۍ بال مرشانو دغو افغانانو ته د وحدت او  ؛غافل کړل ې،و  ل شوېېد همدوی پر ضد پ

وپک د ډزو په شور کې ټولې د کالشنکوف د یوې لوخړې شاته والړ افغاين اسالمپال د خپل  .او متفاهم سیاست او دریځ توصیه وکړه

ستل او کابل ته یپه حساب واخ !ه قربانځد مبارکۍ او مخکې دغه توصیې ځای  راو یا یې د نصیحت پ دېچا اواز یا وانه ور ېد ه

 .ه کړلښکته راڅخاسامن  له ګړېخايل کابل کې د مجاهدینو خپلمنځي ج په هڅخشوروي  لهمنتظرې نړۍ او د نړۍ مسلامنانو 

 ،د امریکا او غرب مداخلوکې او په تعقیب په افغانستان او عراق  ،مجاهد جنګ او بیا د طالب او مجاهد جګړو-په کابل کې د مجاهد

لګې ېد سیايس اسالم ماتې پاتې ب اولیفر روید اسالمپالو بد تقسیم او وررسه جوخت د طالب د کابل سقوط دې ټولو قدم په قدم د 

 بل پسې وړاندې کړې. پریو 

د امریکا او ناټو ګواښوونکی یا ماتوونکی مقاومت ایجاد او په  یې لړ کې طالب بیا رس راپورته کړ او د دوو کلونو په ديلېدا چې تښت

بیا هم  پرګنې او ولسونه سايت دا پکې د ملت  یې الندې ۍمرګونې مببار تر افغانستان کې پر نیمه جغرافیه مسلط شو او د امریکا 

ل او اسالمپال د رس په ېبهار په لنډ واټن کې پهمداسې دا چې عريب  .لګه دهېښه ب هې د څپانده نبض یو نپه منځ کې د اسالمپال

نورو ځایونو کې اسالمپال بیا ژوندي شول او م ريس پکې آن د انتخاباتو له په بلکې تونس، مرص او  ،ځای کړل رصفونو کې ځای پ

اسالمپال تر پخوا غام درلود او هغه دا چې ېدې ټولو پخپلو کې یو ښکاره ژوندی پ ،الرې د مرص اویا کلن نظامي حکومت مات کړ

 مقام لري. زیات کی ۍاو د ملتونو په وجدان او دوست يزیات ژوند



نظامي ګواښ پکې د ډرامې حد ته راکوز شو او امریکا په عراق او  مربټپس ۱۱دو چې د هغه د ېد بوش د دویمې دورې په پوره ک

خپل موړ په موړ مسیر کې ه د سیايس او نظامي جذر همدا تأثر له رسه کړ چې اسالمپال پ ،کړله څ ترالسه نېافغانستان دواړو کې ه

د امریکا مداخلو او جګړو پخپلو ملتونو او آن د حریف په  یهغو  ،و او اشتباوو له موړونو رسه مخامخ کړلېهومره چې د زعامت کمزور 

روحیه تر  یې او په افغانستان کې ېږديې پرز یمه الره کې یواملت په ن د سوریېهمدا وجه ده چې امریکا  .همت زیات مطرح کړل

 دغه هم کمزورې ده.

 ده؟!  ېاو که نه دا د اسالمپالو سیايس ماتده د ماتې ډېر څه د دعوت طبیعي  برخه 

اسالمي بدیل په هیله یم ېن د در اوتلو چې نړۍ او خپله مسلامنان  رپ انوه د شورويڅخافغانستان  له بیا رهېو کې په تېوروست دې په

ځای خپل  رپه ژور بدلون کې مته درلوده چې د جهاد پ ود ملتونو دننه د باورونو او والو  کې وو او ډېری نورو ډلو پخپلو هېوادونو

یم اسالمي بدیل لپاره ښه چانس دی ولی نه دا چې انتخابايت کمپاینونه په الجزایر، فلسطین، تونس، ېانتخابايت کمپاینونه د در 

لکه ترکیه د کودتا د موج له ویرې پر استعفا  کې وادونوېمطلقې ناکامۍ رسه مخامخ شول او په ځینو ه لهرص او ترکیه کې چیرې م

ه مداخلو یوه ښه بدیل ته چانس ورنکړ او وروستۍ پکې د م ريس مرص و چې څخدل او په ځینو نورو کې لکه فلسطین له داخل ېودر 

ب حکومت د هغه خرصي ایله جارو باندې د م ريس منتيل عهدانو په انقالب ضد ټیکه او په خرڅ شوو مد سعودي او اماراتو اماتورو و

و خاپونه وران کړل او هغوی چې د افغانستان پښد جامل نارص د  ېسييس په کودتا نسکور کړ چې په بې رحمۍ او استبداد کې ی

ته والړل او یا پخپلو طریقو اول د مجاهدینو  وخپلو هېوادونو کې زندانونې یا  پل مخکېد پ یوادونو ته انتقالوله هغو ېیې خپلو ه يکاپ

 جنګي تور تونل وخوړل. عهافغانستان ته والړل او یا د طالبانو افغانستان ته چې ډېری یې د قل

ې مداخلې په دا څه چې په سیايس مدار یا نظامي مدار کې همدغسې راغلل چې ایله د دغو د مقابلې په پلمه امریکا او غرب خپل

 لهماته ومنو او یا یې  د اولیفر روی په اند یې ،کهردا ټول پخپل وا ې،جه طریقه پر اشغال ودرولاعريب سیمه او افغانستان کې په مو 

کې بیا هم پکې دا څرګنده ده چې دغه  حالتونوپه دواړو  ،ه د سطحي فهم په حساب د سیايس فهم کمی او کمبود وګڼوڅخاسالم 

قوي پالن تر شا  هیو  دو څپه ده چې غرب یو زورورو توطغیوې خوا د غرب د هله بلکې دا  ،ماته او کمبود په  اسالمي فکر کی نه ده

ږي او ډېری ېښېبلې خوا دا د اسالمپالو د تجربو نیمګړتیاوې دي چې په هر چا کې همدا ډول پ لهتر اسالمپالو زیات مرصوف دی او 

کودتا مخکې په نورو  لههغه چې پخپل هېواد کې د تحول او یا  ؛ږيېښېه پڅخبیا په رشقي ټولنو کې د مرشانو له پروفیسورۍ 

 .هېوادونو کې د انقالب او کودتا هوس کوي

یو سیايس نظام او معقول  چې اسالم په عميل لحاظ او هم د ټولنیز عدالت له مخې دلرو مونږ مسلامنان د ملتونو په سطحه باور  

اسالم د ملتونو او پرګنو  ،ږديېج قدم کیط ورته برابر يش او سیايس مرشان پکې په اخالص او تدریکه رشا ،بدیل هغه څه لري چې

و او د دې عرص د زیاتو ستونزو ښه حل دی او دا په دې خاطر چې د دغو ېد برشي بدمرغ ه نیولېڅخستلو یاخ لهد قناعت او منطق 

 .هد ېکړ  داېحریف فکر او حریف غرب پزموږ خپله په نزو ډېری برخه ستو 



دا پکې د  ،رسه مخامخ شو وپېړۍ په وروستۍ ربعه کې اسالم د اسالمپالو د یوه په ظاهر نزويل او بایلودونکي پړا ېدا چې د شلم

بده  لهږي او ېغرب او غريب استخباراتو هغه دسیسې دي چې ډېری یې د همدې سطحي او معامله ګرو مسلامنانو په ذریعه عميل ک

د  ېخپلو هغو اختالفاتو کامیابوي چې دوی یر پ وه د متفاوت قرائت سیايس لوبغاړ څخاسالم  لهدسیسو ډېری برخه  ومرغه د دغ

 غرب د دسیسو وسیله ګرځوي. خپله دغرب د مقابلو په عنوان 

کېږي او د دغو اشتباوو زیاته برخه د هغو  داېنه پ ته سوال چاېزو کې هېیو لسېرو در ېپه ت بیا رهېد اسالمي ډلو په اشتباوو کې په ت

 و کې ځاله کوي چې خپلو خلکو او ملګرو ته ماتې د فتحو په حساب وړاندې کوي.ېمرشانو په ابتکار او عظمت طلب

هغه سوال  نو دا؟ که د عادي اشتباو په حساب او د ماتې په حساب ومنو ېاو اشتباو  ۍغلط ېد دغو ډلو دغه په حساب څرب چې دا

خو د هر کال په رس او اخر کې  انندکونه خوري او زمونږ مسلامنېه تڅخهر فکر او طیف  لهدی چې د سیاست بازار فعالین پکې 

 دا دي:  یېزما له نظره لوی الملونه  کړي.يش د دغو اشتباوو زیات تکرار  دایېک

 ېغې او مخامخېیم درجه مرشان د نېدر -زیاتو ډلو کې شورایي نظام یا نشته او یا د مذهبي تهذیب په یو بد تأثر کې دویمپه ؛ اول

ساب د خولې او زړه په منځ کې ځوانې مرګې په ح ۍد یو ډول بې ادب . داسې د دوی نېغې یا مخامخ خربېلريه مشورې جرائت ن

نو څه رضورت دی؟!و يش او امیران پکې فکر کوي چې نوابغو ته د مشورو او الرښو   

  .ه کار نه اخيلڅخج یژیو کې له تدرېو او سرتاتېسېپال په؛ دویم

د یو  کې وړه توامنندۍ یوه دې معنا چې پهه پ لري؛ه ټیټ درک څخصحیح درک له ت یپل ماحول او د موجوده وضعله خ؛ یمېدر 

.ږيېلنج ته در ېغټ تحول چ  

.نور ېو داس. ادی روانه له نېپه حساب له پ لومړیتوبونوسیايس کار دلته د ؛ څلورم  

 ایا مونږ پر ماتو د اشتباوو نوم ږدو؟!

الجزایر او نورو قضیو پای  ،د افغانستان چېد سیايس اسالم په اړه  په دې وروستېو کې ړو چې ځینوېرسه وڅ لهدلته غواړو دا خربه 

د او په دې ېولیکل چې نور سیايس اسالم پر ماته ودر  ېداسې اظهارات وکړل بلکې کتابونه ی ،یا جګړې شوې او یا له صحنې ووتل

ړي سمې ارزیايب کروتنې او پریوتنې ېکې یې رښتیا هم د اسالمپالو ت وښو استدالل هم کړی او په ځینو برخېڅه مستندو پپر اړه یې 

  .انکار مشکل دی ترېهم چې بیا 

کچه څېړو: هنړېوالمونږ دا قضیه اول د افغانستان په محدوده کې پخپله طریقه او بیا یې په   

 اول افغانستان

.افغانان په دې اړه خپل ځواب لري  



س یا هم فکري او عميل افال  ناتوانۍپه اړه د ډلو د  د یو اسالمي بدیل کې د اسالمپالو یا د سیايس اسالم ماته ډېره په افغانستان

 لې ده.ړ نپورې 

د افغانستان په اړه باید ووایم چې اسالمي نهضت په دغه هېواد کې ایله دوه کلن وو چې د مختلفو ملحوظاتو په سلسله کې پخپلو 

 .په الملونو کې ځای درلود وودغه برتري هم د کودتا ؛هدرلودلالو سېکولرو ډلو غوڅه برتري ېس

 پرچم او نورو ډلو له خوا د تجاوز نښهو د خلق  له کبله خپلو مظاهرو او اسالمي شعارونود دوو کلونو کې چې اسالمي نهضت په هغو 

  .لېدخپله متجاوزین پر شا ک به په په هر ټکر کېکېده؛ 

پنځه کلونه نه  32کودتا بلکې پر ،د کودتا په لړ کې د اسالمي نهضت مرشان زندان ته وغورځول شول او څو مرشان پکې اعدام شول

 ،آن د ملانځه په مواردو بال افرسان یې تو کېیو میاشېخپلو اولو در ه او پ ،وشوه 33رې کودتا بله وحيش او خونړۍ کودتاېر چې تر تېو ت

د ړانه وپارید چې ېاو ملت د دغه وحشت پر ضد داسې په م 34ته وغورځول نومحصلین بلکې د نهم او لسمو صنفونو متعلمین زندانو 

 چېون واوښتل یلېدې او د افغانستان مببارد ځپيل مهاجرین پر یو مېمقاومت ډزې د باالحصار دروازې ته ورس د دوېپوره ک هکال پ

کابو کوالی او پای شوروي اتحاد په دویم کال  ایلو پرته نشو دږ ېد خپلو لښکرو د ل پای شوروي اتحاد د افغانستان جنګي اوضاع

 .ه ووتلېڅخافغانستان  یې له جنګ وروسته شوروي مات او لښکرېله  نوکلو  افغانستان اشغال او د نهو

کوالی خپل پراخ قلمرو  وایونشیې دې جنګ هغه ځواکمن شوروي مات کړ چې د نړۍ دویمه درجه بالک و او له ماتې وروسته 

د  پکې ایله راغيل چې خوارکیانو نه وي ونۍ ورځېېته ووایه چې په دغسې لویه جګړه کې به پر هغو اسالمپالو څه ل ؛سمبال کړي

هغه د یو ځواکمن شوروي په ماته کې چې د   .سیايس ژوند سابقه درلودله او وررسه جوخت په جنګ کې طرف شو نو دکلو  ودو 

 اصال  وران افغانستان او د جنګ په ورځو کې ، له دې پورته هغه په دې اشغال ل؛ټول یی قرباين کړ  ،درونو څه درلودلکپرسونل او 

ور غېهغه د کابل د بدرنګه سقوط پ ،غور دیېبیا هم که څه پ ؟طو کړی واییو او کومو رشاېکومو سړ رد یو بدیل په اړه فکر او ابتکار پ

  !!نه د ټولو ډلو مسلامنانو ،ده ښهېپ ۍمنفي عیار دی او دا رسوا ماجراء د څو ډلو او بیا پکې د څو کسانو د 

 (۹۰) ره شوه او د خپل سیايس ژوند نويېنهضت پاتې یوه نیمه لسیزه په جنګ کې ت اسالمي په دې حساب د دوه کلن سیايس

افغانستان په دغسې یوه اوضاع کې اسالمي ډلو ته پاتې شو چې ؛ الړلو سلنه کدرونه او مرشان یې په زندان او جګړو کې له منځه 

 رمثبت سوچ نه وو پاتې او نه هم د شوروي د لښکرو پ په تړاویوې خوا د نوي فاتح افغانستان په اړه په ګاونډیانو کې د افغانستان  له

امریکا رسه الس یو کړ او په  لهبلکې ګاونډیانو او خپله د مات شوروي پاتې شونو  ،وتلو امریکا او غرب پخپل زاړه نظر او دریځ والړ وو
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رف کې چی اتیا سلنه سړي قرباين شول او مونږ په دې نهضت کې تر ظ په دغسې یو .ډلې پخپلو کې اخته کړې ېی سفاريت هڅو

په دغسې  چې سابقه نه لري. همدې لحاظ نه منل رپنځو زیات سابقه دار پوهنتوين استادان نه درلودل او هغه هم د حزب ملګرو پ

د یوه اسالمي بدیل پر رضورت ودراوه دا پکې طبیعي وه چې ې ک ۍره تبدیلېپرف کې چې افغانستان د ساړه جنګ دوران په سطیو 

خپلو مايل  ؛مجاهدین هغه مهال نیول شوې وه چې يږده چې د بدیل مخه ال وختېدا خو ال پر ؛د یوه بدیل منطقې توان یې نه درلود

کسانو  د سیايس حل او د یوه سیايس بدیل  ویوه وحدت ته پرینښودل او د رهربانو په منځ کې محدودپه پاکستان کې حامیانو 

یمه درجه سړیو دغو نظامي اخته طرفونو ته چوپه ېدر -اینډې ته وسپارله او په پاتې ملت کې هوښیار پرسونل او دویمه يمسله نظام

  .خوله پاتې شول

ولې د  ؛مسیر ته واړويه سیايس څخنظامي مسیر  لهډب  مصلحینو وغوښتل چې اخ و ځینو د امت .منم چې ملت چپ پاتې نشو

اوضاع  ؛ خومري حکومت منونې لټولېکې د کابل په جنګ کې د اسالم عظمت او ع   ۍه سټنګه عیار جنګي ډلو زیات مخکښان په یو 

غوښتل  ېو چې د پاکستاين مال په مشوره یشفتحې وروسته هغه دویم بې تجربې طرف  لهد کابل  چېسیايس کړه  يهغه طالب نسب

پخپل  یېامریکا ته هغه پلمې ورکړې چې ټوله سیمه  واو دې پارونکي پړا  کې ووژينخپل کور په غويل دګیايل ر جنګ جنېت د ېچ

 .تسلط کې کړه

کودتا او  و لهپه پړا ونکړ او مسلامنان په یوه تنګه تجربه کې داسې پړا داېچا وخت پید اسالمي بدیل لپاره په افغانستان کې ه 

طو کې ینه منطقي وه او نه هم په دغسې رشا کې ه د بدیل مته په هر صورتڅخه دغو عزیزانو اشغالونو رسه مخامخ شول چې ل

 .دغه توامندي درلودله یهغو 

ښودله او طالب پخپلو محکمو ېه زیاته ځمکه طالب ته پرڅخنیم  لهتالف رسه په اتلس کلن جنګ کې ېلوی ا له خپلدا چې امریکا 

ښ دا پخپل وار د اسالمپالو په ارزونه ېه ځان پاک وکڅختهمت  لهزم ېکړ او پای طالب د ترور کې د پرګنو باور تر کابل زیات راخپل 

 ؛ږيېفکر نه کېږي چې طالب او مجاهد په لنډه فاصله کې عميل بري ته ورس .دې کويږ او په محاسبه کې د ترازو شاهین ځمکې ته ن

د  واسالمپال پر ځکه ،لویې کارنامې ایجاد کړي یم تحول کې تر دغوېاو در و میراثه به په دویم ېاو قربان ووو د وال ناو پړ  ودو  غوولې د د

 !ملت مرصف شوی دی

واله سطحه ېیزه او نړ یدویم په سیمه  

دل چې رشقي ېودر  ۍمجبور  لهته  واسالم او مسلامنان په داسې مهال د اسالمي بدیل یا د یوه اسالمي حکومت د بیا جوړولو هڅ

ستي سوچ په تأيس د ېخپلو ټولنو کې یې د مذهب پر ضد چا د شوروي د کمونه مسیحت قیاس کړ او پسېکولرانو اسالم هم پر 

په عنوان بې  ۍځای د دیموکراس رسوچ له مخې د اسالمي ارزښتونو پ «الیک سېکولر»وویستله او چا د غرب  کرښه ۍښکاره دښمن

دا قاتله وه لکه په ایران، ترکیه، پکې  تر یرغله شورويد ل کړه چې ېپ يترویج او په هغه طریقه پټه دښمن ټیټو اخالقو دد او  يبندوبار 

 و کې چې وشول.مرص او نور 



نو دې سقوط او مخ په ځوړ روان تاریخ د عقل او  ،دلېودر  ځوړ تهدا چې مسلامنان د شلمې پېړۍ په رس کې د بشپړ سقوط تریخ 

  .ل وکړېویښتیا یې پ رپخطراتو ته متوجه او د خپلو ملتونو  وعزت خاوندان راتلونک

سانس په نېهغه دا چې د غرب د ر  ،مې کړلېیو څه چې زمونږ معارص مسلامنان د اسالمي غني ثقافت او کلتور په دننه کې بې ش

ي لحاظ لمه غافلو حکمرانانو په الس کې وو چې په سیايس او عڅخکې اسالمي هېوادونه د داسې مستبدو او وخت او تحول  وپړا

نه په رښتیا د سیايس اصالحاتو لپاره چانس ورکړ  ؛په شمول ۍن د عثامين امپراتور ا یدل او هغو ېاروان په اخر کې کشدغه ټول د ک

  کړې.ښت منونې او هڅې پیدا ځخو  يامپراتوریو په دننه کې لکه د غرب د علم خپلو د همیې او نه 

پېړۍ ویښ او اسالمپال  ېد شلم ،نظامونه ډېر مبتذل وو کې په اسالمي هېوادونو کې سیايس ېړېو پېپه دې خاطر چې په وروست

نو له همدې  ،لګه اشخاص نه درلودلېلګه او بېدې بږ نسل پکې د اسالم د لومړين عرص پرته د یو مقبول سیايس نظام لپاره نغده او ن

چيل عرص او ېاید هم پخپل په لیرې نسل بڅختجربو  لهفاصله کې واقع او  هدا پکې یوه عادي خربه ومنو چې په دغسې یو به ځایه 

  .دنو او اشتباوو مرتکب يشېد دغه متمدن غرب رسه په مقابله کې د یوې مودې لپاره باید همدغسې د ښو

و په لړ کې غرب هغه ځای ته ورساوه چې نور ېړېپرمختګ د دوو پ ينکو غرب کې سیايس اصالحاتو او علمي مسیر لنډو  پهد بلې خوا 

. الګو او منونه کړاو ټولو لپاره د پاتې برشیت خپل غريب سیايس موډل و په وسیله ېقوي امپراتور خپلې و د یو پرمختليل مدنیت ایې 

چې د دویم سوچ لپاره یې  ې،او په داسې تنګ ماحول ک ،کړل لېپر مسلامنانو د غريب تهذیب تپل پ ېسقوط ی رد عثامين خالفت پ

  .ته چانس نه ورکاوه چا

چې د همدې غريب تهذیب  ئې جګړې وګور ېوالې دوه نړز دلی، يواېماتو، او اشتباوو په تسلسل کې رارسغرب دغه ځای ته د بال 

 .بدرنګه کړه ډېره سانس مخکښو سیايس او علمي مرشانو پکې نړۍ نسکوره او تر نسکورې پکېنېمخکښانو او د پرمختليل ر 

د سوسیالیستي بالک زبون وهونکې کیسې دا  ،انو قرنطینیکد مسکو د بلشو ،د چین فرهنګي انقالب ،ن دیوالېد برل ،لوکاسټېه

  .ه باج اخيلڅخله هدیرو  ېغرب ک مدېټولې نن په ه

 ،بده مرغه په رسخوږو تحوالتو کې ښکېل دی له چېسیايس اسالم خوځښت  د په دغسې تنګ او قرنطین رشق کې اسالمي بدیل یا

که څه هم د  - به یوه ورځ نو حتام   ،چې د ملتونو باثباته تعهد ته ګورو . خوږديېدای يش تر دې هم سخت پړاوونه شاته پرېهغه ک

ورت په وين پړاوونه د اسالمپالو د متاع او وارداتو ته بندې دروازې د رض ېد نړۍ فوق العاده تحوالت او ل -پای کې ويپه وتنو ېمؤقتو پر

  .زيېحساب پران



  !!راکړ 37خالد یاو کاغذي فرمان ته ویل 36ه عادل عمرڅخخپلو رسکښو مخکښانو  لهپرون  ،جربوت 35مونږ ته د مکې وثني

 !!غوندې مسلامنان راکړل 41او عادل عاملګیر 40اوليجاتو ،39تیکودار ،38برکه یز خان په نسل کې وختګمونږ ته پرون د چن

ماتې  لهرکوي چې دا ځل به پکې د بل شوروي و حقه بدله و ېاسالمپالو ته د خپلو قربان ؛داسې په ماتو او فتحو کې ګډوډ روان تاریخ

 .يورپوره کړ  ونهرسه جوخت دنیا ته د خپلې مسلامنۍ د وعدو پاتې ټول پور 

 يغام خاوندان خدای ژوندي سايت او د ناپاک او کمزور ېدلته به د قوي او پاک پ ،ارزښتونو رسه غوټه تحول دی لهدا خو د قرانکریم 

 !پریوځي او یا به د ابو سفیان په شان پخپله طریقه د سالمۍ مراسم اداء کويغام خاوندان به یا پرمخ ېپ

وجوهاتو د مرشانو د درجن درجن اشتباو  يبیا هم د یوه قوي منطق له مخې دا له ورایه ښکاره ده چې سیاسې اسالم په یو څو منطق

 :باوجود ماته نه ده خوړلې

روپا او ماته خوړالی، ولې به امریکا د هغه د ماتولو لپاره له ایا یې ه ناکامېدای او اسان په که اسالمپال یا سیايس اسالم داسې؛ اول

رې د ېوو چې چا د جامل نارص له و  يکال کې مات کړ  ز۱۹۶۵ې امریکا به ال په غه هومره لوی لښکر جوړاوه، بلکې دڅخامریکا 

 .یوریجې نشوې ورکوال دوه کیلو په غال و ته په شپه کې ېاخوان املسلمین د زندانیانو کورن

هومره اوږدو جګړو ته دوام ورکوي چې نن د ټرمپ امریکا پکې  هم نه هومره لوی اېتالفونه جوړوي او نه ؛څوک د مات حریف لپارهېه

 ر کړی دی.ېرن هد وتلو ه  

ی يش چې د سیايس اسالم هم ساتال یې ی او نه دا کوال ېڅ مهال دغسې د قربانۍ رسشاره جذبه نه يش پېت طرف هما؛ دویم

 . هد ېاو ساتل ېه نیولې تر چیچن پورې همداسې غزولڅخمرص  لهپلویانو دا نیمه پېړۍ 

حریف  خپل ځای ترر هغه پ ،قوي او غښتلی ويڅخه د چا باور چې له حریف  .ل کېږيېته او رښتینې ماته له باورونو پما؛ یمېدر 

طرف  يولې د قوي باور لرونک ؛و تفاوت به کله کله مسلامنان څه کرـ پر ته اړ کړيتوان لري. منم چې د مادي ارقام د درېدلو زیات

                                                           
 یې باور وثني عقیدې څښتنانو د طبیعت عبادت کاوه او د بېلګې په توګه باور یې درلود چې همدا طبیعي ماده معبود دی، همدا راز په ډېرو معبودانو د  35

 درلود.

 د اسالم دویم خلیفه حرضت عمر فاروق )رض( ته اشاره ده. 36

 د یرموک جګړې فاتح خالد بن ولید )رض( ته اشاره ده.  37

  و، چې وروسته مسلامن شو. او د چنګیرخان کړوسی ملسی خان د هالکوبرکه   38

 ، چې وروسته مسلامن شو.و او د چنګیر خان ملسی زوی خان تیکودار د هالکو  39

 .، چې وروسته مسلامن شوو او د چنګیرخان کړوسی ملسیالکو خان د ه ،اولیجاتو د ارغنون زوی 40
 دکلونه واکمني وکړه.  ۴۹عاملګیر په هند کې د مغويل سلطنت شپږم امپراتور و، چې په ټول هندوستان یې تقریبا  محی الدین محمد، یا اورنګزیب او یا   41

ړي ځل له چین ده د واکمنۍ پرمهال د مغولو سلطنت عاید د فرانسې څوارلسم  لویس په پرتله لس چنده زیات و. دغه راز د عاملګیر په دوره کې هند په لوم

  برخه کې مخکې شو.څخه په اقتصادي 



شوټ او په پښو  نودای يش چې په السو ېبلکې ک ،الس کې وسايتخپل په  کلکهمه لري چې په سخته ورځ د تورې قبضه ېهومره ش

 او نه به کاناډا ته په درجنونو پناه ویيس.  باساره يشخو د نني مقابل کاوبای غوندې به نه  ؛شل يش

د شوروي  په سیمه کېولې دا وضعیت  ؛کاروان روان دي-ت کې امریکا او اروپا ته کاروانیعضمنم چې مسلامنان هم په همدغسې و 

  !!نه طبیعي حالت ،لښکرو د جنګ او ظلم غربګه نتیجه ده نواو امریکا د زبر ځواکو 

 او نه هم یو یا څو مېدانه جنګ باېلل د سیايس اسالم د ماتې په معنی دي. نګ ګټلو په معنی دهيس اسالم نه د جسیا؛ څلورم

د خدای پیغمرب چې د دې الرې مؤسس او  ، اودوېفتحې ته ونه رس يشوروي اتحاد په افغانستان کې مات شو ولې مونږ واقع :ځکه

 حد او حنین کې له ماتو رسه مخامخ شو.الګو و بیا هم په ا  

سقوط رسه به د مسلامنۍ  لهدل، په دیني الره کې د ماتې معنی درلودله، نو د بغداد ېنې او له سنګرونو په شا کدپه جګړو کې بایلو  که

 ګمسلامنانو پسې دې سیمې ته د رات وشویز د ماتو ېچې پرون به شوروي او نن به امریکا د چنګ ،او اسالم ټغر داسې ټول شوی و

 .هنه درلود اړتیا

 وو جګړو او بیا د امریکا د اشغال په پړاېکه معامله ګر او یا ترهګر د اسالم ممثلین وای، نو ولې به ملت په کابل کې په کورن ؛پنځم

 !!نه د سیايس اسالم په حساب ،کې الره بدلوله، د دغو معامله ګرو او ترهګرو فتحې او ماتې پخپل حساب دي

خالف چا قدم پورته کړ، بیا همدا اسالمپال  رمجبوري ده، ولې چې د خط او الرې پلطو او معامله ګرو پسې تګ د ځینو د غ؛ شپږم

 دل.ېحامیې ته ودر  وو خوا یې د ډېرو تلونکو شا تشه کړه او ډېری پکې د بیګانه رچې د کوالب پ وو 

مګر هغه چې د  ؛ږيېتاو یا دا چې د هغه په خوا کې په همدې لحاظ خلک ما ،سیايس اسالم به څنګه او څوک په ماته تورن کړي

او دا په ډېرو  .څ صورت نه سیايس مسلامنان متثیلوي او نه مسلامنانېپه ه یغو  وي، او هغو االرې او پیغام رسه یې تعهد په درو 

 عراق یې دوه ښې منونې دي.او  افغانستان ه.کې تکرار شوې د نوځایو 

سیايس چې ، چې وایي اولیفر روی یېبڼې ورکولو په معنی وای، لکه  ياسالم غريب ارزښتونو ته د اسالم سیايسهم رښتیا  که؛ اووم

 ۍدښمن یې دوکړي او ځینې  ۍله ناخرب یې دای يش ځینې ېک ،دا په هر منطق یوه باطله خربه ده .اسالم خپل ارزښتونه نه درلودل

 . له کبله

 نۍاو داسې قربا ؟ورکړي ۍلپاره دغسې قربان و ارزښتونوېمسلامنان دومره ټیټ خلک دي چې د پرد په ایامن ووایئ چې ې يېتاس

 يکاپي کړ  ۍمونږ د غرب ارزښتونه د عباراتو په تبدیلهم او که رښتیا  ؟یيش ورکوال ه یې ن )!(چې د دغو ارزښتونو اصيل څښتنان

نو لپاره و ارزښتو ید همدغه غرب د کاپي کړ یچې هغو  لهغرب له دغو مسلامنانو رسه دغسې ژوره دښمني کو به بیا وای، ولې 

پورته جمهوریت برشیت څخه سیايس نظریې وروسته چې له جمهوریت  لهدا یو ډېر ټیټ تهمت دی. د افالطون  واقعا   ؟ږيېجنګ

 په مدینه کې و. یوازې لیدلی هغه



 اپه پاڼه بري ۍد یوه ژوندي مثال په توګه د دیموکراس ،استعامري ګټو کې خپل ارزښتونه هم قرباين کوي وخپله دا خو غرب ده چې پ

 خپلو غالمو افرسانو یې په خاینانه ډول زندان ته وغورځاوه.ه د مور غرب لپاره دومره ستوغ و چې پ ۍدلی م ريس د دیموکراسېته رس

نظامي  لههمداسې اسالم هم  ،ګه چې نظامي ماته د سیايس اسالم د ماتې په عنوان مطرح کول یوه نامناسبه خربه دهڅن؛ اتم

نکي دوران کې چې په ډېری مسایلو او فیصلو کې مسلامنان د نوي نظر غوښتونکي و کول او بیا په دې معیار ماتو عمل رسه غوټه 

 یوه بې توجیه قضیه ده. ،دي

، چې پای د عثامين خالفت ديرو پېړیو د مسلامنو حکمرانانو مسلسلې ماتې ېهغه د ت ،په دې اړه کومه ماته د منلو وړ وي که؛ نهم

وال ېولې د معارصو مسلامنانو هلې ځلې او مبارزې چې وروستی هدف پکې یو نړ ؛مسلامنانو په ماته منتج شوې په انحالل او د

، لري ولې په دې منځ ـ منځ کې وړې وړې ماتې او وړې وړې فتحې هم ؛ديلېنه دي رس ورتهچې ال  ،تالف جوړول ديېځواکمن ا

علیم تپکې یقیني ده چې په ځوانه او  نو دا ،که د همدغو وړو وړو فتحو او وړو وړو ماتو په حساب د اسالمپالو په تاریخ راوګرځو مثال 

ه څخلسیزې  ېاووم لهرې پېړۍ ېاو په همدې حساب د ت يدا کړ ېغوږونه پ يدونکېیافته طبقه کې سیايس اسالم تر نورو زیات اور 

ه مسلامنانو رس  لهتر ټولو زیات فعال او بااستعداده ځوانان ونو کې په صنف او اتحادیو کې اسالمي هېواد نیولې تر نن پورې په زیاتو

 کېږي.  يملګر 

له مخې  ېچې د قربانۍ، تحول او مال ښندن وموموپرتله کې به ټول  ۍنو په یوه ژوند ،رو سوابقو ته وګوروېاو که په همدې لحاظ ت

 .واسالمپال هم تر نورو مخکې و 

اسالمپالو رسه ملګري کېږي، لکه  لهاکرثیتونه  – په استثنا د پاکستان – همداسې د ډېری هېوادونو په انتخابايت کمپاینونو کې

بره دا هم په داسې حال کې چې حریفان پکې د دغو اسالمپالو دوه برابره عمر او درې برا .ایران کېاو په الجزایر، اندونیزیا،  یپرون

  لري.د پاللو پشتیبانه  یتجربه او د غريب سفارتونو لخوا د هغو 

ي ګورو چې دغه اسالمپايل په تعلیم یافته طبقه کې او بیا د عرص  ، وبهرو تحوالتو ته نظر واچووېداسې که د اسالمپالو تهم؛ لسم

دل او په دې جمله کې ډېر مخکښ او جذبايت هغه تعلیم یافته کسان وو ېراوټوکزیات علومو په مرکزونو کې د بل هر ځای په نسبت 

سیايس اسالم له  رد غرب او رشق پرتلې پ و. دویر کړی و ېچې یا یې تعلیم په غرب کې کړی وو او یا یې یو څه وخت په غرب کې ت

 .لهر چا زیات باوري کړ 

.يد ېمنون ۍعالمه اقبال  او سید قطب یې ژوند  



ولې دا  ؛لو سیايس پانګونه روانه دهاعقیده او عاطفه د اسالمپ رځایه ده که څوک ووایي چې په ملتونو کې د بې سواده طبقې پېدا ب

غريب استعامر  دچې  اسالم هغه متدين ژورتابه ده دا د ،چې په اسالمي امت کې ملتونه او کم تعلیمه طبقه تر هر چا حساس دي

 رول اداء کړ. 42یوه فعال بارلیفپه دوران کې یې د 

 کید اسالمپالو راتلون ه په فهم؛څخر ېت له

یکا له اسالم او مسلامنانو رسه اخته امر ؟زم یو طرفه تجاوزات او مداخلې به نړۍ کوم ځای ته راکښته کړيېالیرپدا چې د بې رقیبه ام

ه پمسلامنانو رسه د جګړې په پلمه مسلامنان تر کومه وخته تقسیم او د مسلامنانو یوه برخه به د حکومتونو زم یا افراطي ېبه د ترور 

رښتیا هم د خلیج او  ، آیاځپلو وروسته لهني اکرثیت په منځني ختیځ کې به د س   ؟وسايت يخپل رکاب کې روان کړ ه سلسله کې پ

و په شان پاتې هېوادونه هم پخپل کم حجمه جغرافیه کې لکه ېنېخ نشېشختیځ جغرافیه هغسې بدله کړي چې د خلیج د  يمنځن

 ږدي.ېحروفو ک دا هغه سوالونه دي چې د اسالمپالو روان اخ و ډب به پکې توري پر ؟سیاستونو رسه غوټه کړي لهخلیجیان د امریکا 

مپالو مقدر د مرص، سعودي او اماراتو په سیايس اسالم او اسال  د په مجموع کې غرب غواړي چې په عريب سیمه او اسالمي نړۍ کې

 روان دی.  ۍبې رحم رشان همداسې قرنطین کړي چې په مرص، سعودي او اماراتو کې یې خونړۍ قرنطین پ

ه تر افغانستان څخپیداکول ګران دي او د ورځې په نرخ یې ځواب له مرص  ونهه ځوابڅخمايض  لهسوالونو ته  ودا او دې ورته ډېر 

 ر لري.پورې ډېر توپی

ني اسالم او اوس د س   ې،ه ټیټې اوضاع ته ټیټه کړ څخصفر  له که د امریکا په روان قرنطین کې او په عريب سیمه کې چې سیمه یې

او  يسعود ؛که امریکا .د زهرو د پیالې مهال ته راکښته کړي يځپلو وروسته په خلیج کې غواړي شیعه اسالم هامغه د امام خمین له

سیايس اسالم راتلونکی پکې ځکه تته ښکاري چې امریکا د  د ایران خپل حجم ته راکښته کړ، رښتیا هم چېیلو ته خطر یارسا

کې لټار کړ چې له دې مخکې یې جامل نارص په مرص کې وررسه لټار کړ او  ۍسیايس اسالم رسه په هغه دښمن لهنو سعودي ېحرم

 یلو رسه دوست هېواد شو.یسیيس مرص تر عربو زیات له ارسالیانو هغه ځای ته ځان ورساوه چې نن د یله ټکره یې ارساي

اسالمپالو رسه  لهډه ګاو د امریکا په مرشی په  ۍیلو په پټه ملګر ینن چې د ملک فیصل سعودي د سیيس له مرص رسه او بیا د ارسا

 تت ښکاري. رېډ ینه، بلکې د سیمې راتلونک یرښتیا هم د اسالمپالو راتلونک ،دلېاوله کرښه ودر  رپ ۍد دښمن

چلې سیمه کې یې د امریکایي یو درجن استبدادي نظامونو په ېکه عرب اسالمپالو خپل ماحول سم درک کړی وای، او په دې پ

ی او رسه سست کش کړ ېه هم په کمه کچه د رسۍ رس د حکمتونو او کورنڅخقلمرو کې د اردوګان او اربکان په شان او یا له هغه 

 .وېرېديلل نه وو ېرېدولتونه له دغو مسلامنانو هومره چې و دای شول چې خلیجي دېوای، ک

                                                           
 جوړ کړ، چېد بارلیف کرښې ته اشاره ده. د بارلېف کرښه د ارساییلو له خوا د پوستو هغه ځنځیر و، چې د سویز کانال په ختیځه برخه کې یې هغه مهال   42

مرص د انور سادات په مرشۍ بېرته کال په جګړه کې  ۱۹۷۳کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې یې له مرص څخه د سینا سیمې ونیولې. وروسته د  ۱۹۶۷کله د 

  .او داسې د بارلیف کرښه هم وررسه ړنګه شوه سیمې ترالسه کړېدغه خپلې 



 ،لري نه ولې د اسیا په جنوب او د افغانستان په ماحول کې چې امریکا هلته د ظلم پرته د مرص او سعودي په شان غوږور ملګري

سیايس اسالم پلویان په کابل ځکه چې د دا په یوه نسبي ښه حالت کې دي.  یدلته سیايس اسالم او سیايس مسلامنانو تر هغو 

 وباوجود تر مرص او سعودي لس برابره د تحرک او حضور چانسونه لري او دا په دې خاطر چې که کابلیان ۍکې د ټولې کمزور 

مخالف طالب  لهالیان به ال وختي نو د کابل پاتې ځوانان او م   ،اتو او مرصر اما ط امریکا ته منيل وای لکه د سعودي،یهمدغسې رشا

 ه ملګري شوي وو.رس 

ایښې وای، او ځینو نورو د حسن البنا په الر روان طالب خپل ګڼالی وای،  ېډلو قومي اجنډاګانې پر  ياسالم ېکه په کابل کې ځین

د رابطې پرته د  ېدرک کړی وای او له خپلو مخالفینو رسه ی -چې مخکې مخترص عرض شول - حقایقو ود همدغ او مخالف طالب

چې کابل به دا ځل دا لیرې خلیج لکه  ه، دنیا به لیدلې و هو  ېوچو اختالفاتو سلسله په اسالمي او پتمن حل درولفرعي او سیايس پ

 ی وای. ه ژغورال څخدا ځل د امریکا له جګړو کې د شوروي د تجاوز په دوران 

دا  د کردار پورې وتړو، نو یقینا   د مجاهد او طالب یا په لوی رس کې د سیايس ډلو د سیاستونو یکه مونږ د سیايس اسالم راتلونک

 لري.ه ن یراتلونک ېڅاسالم ه دا ده چې سیايس یې ځکه معنی ؛غلطه محاسبه ده

 او  هغه قوي حامي ملتونه دي ...ولې سیايس اسالم تر دې ژورې ریښې لري

د همدغه بنیاد په اساس ملتونه د اشغالګرو پر ضد د مقاومت  .اسالم تر هر څه دمخه اول د دغو ملتونو په بسرت کې قوي بنیاد لري

 کوي. خپله پیداه پ ءته بله او بدله مجرا جرړې د همدې ملتونو په منت کې دي چې هغه د سیاسی ډلو په ماته یا اشتباه ځان

په لنډ  ،ګړه کې مرصوف شولپه ټیټه او په ټیټه کورنۍ ج څخهخپلو موخو  لهد مثال په ډول هغه مهال چې په کابل کې مجاهدین 

پر ضد راپورته شو او په لنډ واتڼ کې ټول ملت له هغوی رسه ملګری شو، د طالب د دوران فتحې  یواټن کې طالب له کندهاره د هغو 

 فتحې.  يهومره له باور پورته وې لکه د شوروي ضد جنګ

 ،و مجاهدینو رسه تفاهم کړی وایڼخپلو ورو  له یې وستهنیولو ور  لهی او د کابل ال که هغه مهال طالب په سیاست کې تجربه درلود 

همداسې د بل مثال په ډول په طالب کې د حرکت اسالمي  .ه څه جوړولڅخدې ایران او پاکستان  لهچې کابل  هو  ېدنیا به لیدل

راتګ وروسته او د امریکا د اشغال پر ضد جګړه کی هومره چې  لهولې د امریکایانو  هم؛ طالبانو مرکزی کردار درلود او ال یې لري

خپله  ؛ن د حزب اسالمي مجاهدینو بدرګه او حامیه کړااو  ،د مولوی صیب خالص مجاهدینو ،سیاف مجاهدینو ددغه مقاومت د استا

ې فعال دي چې هغه د شوروي حوزو ک ور جهاد په هغېکړ او نن هم طالبان د ته حامیه ن ېمجاهدینو هغس يد حرکت انقالب اسالم

 سیاف پورې مربوطې وې. دمولوي خالص او استا ،مهال د حزب اسالمي رپ

 ژوندی مثال یې هلمند، میدان وردګ، کاپیسا او لغامن دی.

نه د ډلو او قالبونو پسې.  ،د محتوا او موخو پسې ځي ېدا ټول یوه معنی لري او هغه دا چې پرګن  



مهال د هغه یوه مرثیه  رد خدای بخښيل مال عمر د مړینې پ، زنداين چې اعدام شو او په حزب اسالمي کې وما د یوه ځوان  لغامين 

 .ایهم نه و به د مال صیب له خپل زوی رسه  چې ده درلود چې دغه تاثر ئشعر ولوست، باور وکړ 

ارزښتونو رسه  لهاو باورونه  والوېولې د ملتونو او وګړو  ؛ل کېږيېپد امت دننه مبارزې زیاتره وخت د اشخاصو په وسیله او د ډلو دننه 

 ږي.ېراتلو والوې او باورونه پخپله بدل رروان وي او د قوي الګو پ

دی.  یو هڅخله دغو  استاد د جدې د پوهنتون یو پرون د مجاهدینو د مرشانو په نامه عربانو خپل زامن نومول،   

هغه د څو نسلونو رسخوږی کشمکش  ؛نه ده هاشتو او کلونو الر ېهغه د م ي،کومه الره روان د رسیايس مسلامنان یا اسالمپال چې پ

 دی.

روان دي او  پر لوردو ېوندېرس پورته کوي او له خپلې مايض رسه د پ هڅخڅول ینن چې ترکان د اویا کلن سېکولر نظام له درانده پ

تونو په حساب د زمانې او پړاوونو د ماتولو داستان دی، دې ته په عادي عیدا څه عادي خربه نه ده دا د واق ؛تر ټولو ښه روان دي

 .هکوم فلم کړۍ دد ډ و او هالیو  ېوودسرتګه کتل نه دي پکار او نه هم دا د بال

کړي.ه ړونکي باید هر څه د مذهبي او سیايس ډلو پورې غوټه نېتاریخ څد همدې ځایه  له  

او باور نه دکومې ډلې ابتکار دی  واسالم رسه د ملتونو تړا لهولې اسالم او  ؛راځي-کورنۍ او حکومتونه به په دې امت کې ځي ،ډلې

 که دی.ېاو نه هم د چا په ټ

 دغه جذبه نه د کوم عرب په رس کې وه او نه هم د خالفت د سړو په رس ،دهېانو رسه جنګیصلیب له ې صالح الدین ایويبچهغه مهال 

 .وردی مسلامن پای هغه هم یو ک  .ډېره کمه وه هم، نو کې، او که وه

همداسې نن په افغانستان کې د مجاهدینو حریفانو په  ،مونږ د کابل یا د کابل حکومت دننه قلمرو کې د پرګنو خربه مخکې وکړه

 ،ی یې مدرسو ته الړ او زیاتو یې قران یاد کړنو کې داسې ځوانان پیدا او لوی شول چې سوچ یې له پلرونو رسه توپیر لري او ډېر و کور 

 ته والړل.  ۍډېری بې بندوبار  بیا په داسې حال کې چې د مجاهدینو او مرشانو زامن

  :لنجونو رسه مخامخ دیېچ یوپه اړه باید ووایم چې سیايس اسالم له درې يبیا هم د سیايس اسالم راتلونک

(، شیعهيسلف ،ين)س   عده مذهبي اخ و ډبدرې ب   لنج:ېاول چ  

ېاو جهادي ډلو اختالفات او جګړ  سیايسد  لنج:ېدویم چ  

یو لویو قومونو قومي اخ و ډب )عربان، ترکان او فارس(                     ېد در  لنج:ېیم چېدر   



هلنجونېو په مخکې پراته چا سیايس اسالم؛  

، شیعه(ي، سلفينس  ) عده مذهبي اخ و ډبلنج: درې ب  ېاول چ  

و کوربه ېد قوي امپراتور  لومړیاروپا پکې  ؛کړه ېه ګوښڅخمسیحت او مسیحي نړۍ هغه مهال چې مذهب او کلیسا یې له سیاست 

یوه نسبي طبیعي اتحاد خوا والړه او اختالفاتو او جګړو  د  اروپا پکې ؛پرته جګړو  لومړۍ او دویمې نړېوالېشو او په دویم قدم کې د 

 کړ.  داېپه بهر میدان څخله اروپا 

والو تحوالتو او ېشه د نړېوالو جګړو وروسته د ناټو او وارسا تړونونه هم د اروپایي ټولنې په بسرت کې وشول چې همېمنم چې د دوو نړ

ه ژغورلې وه چې کله شوروي پکې مات شو او اسالمي نړۍ څخهغې ګډوډۍ  لهولې همدغو تړونونو نړۍ  ؛چلتیا باعث وېقضایاوو د پ

 زم د مداخلو میدان شو.ېالیرب د امپریو طرفه د غ

تالفونو، بلکې په یو ډول ېو اېکابو کولو وروسته، اروپا یو ډول تفاهم او لو لهپه اروپا کې د مسیحت مذهبي اخ و ډب  ،په مجموع کې

پرته اروپا په یو دې یوه پېړۍ شوه چې د یوګوسالویا د جګړو او د اوکراین د مخترص اخ و ډب ږ امنیتي کمربند کې داخله شوه او ن

 ډول سیايس معافیت کې ژوند کوي. 

پکې مذهبي حکومتونه نشته او زیات حکومتونه پکې د اروپایي منط سېکولرو ډلو په واک  چې اصال کې اسالمي نړۍ  په برعکس

مذهبي حکومت  کې دي، بیا هم د ملتونو په سطحه او د سیمې په سطحه دلته مذهبي اخ و ډب همغسې روان دی او په ایران کې د

 مداخلو وروسته. لهره د امریکا ېپه ت ،کړل داېپه راتګ دې اخ و ډب نوي ابعاد پ

دو په موخه فعال وسايت او ېپه خلیج کې د عثامين خالفت پر ضد غرب هغه مهال وغوښتل چې سلفي فکر د دغه خالفت د ټوټه ک

ره په بې ېرولو په برخه کې، په تپکې سعودي ته د دغه مذهب د خامنه عاید د شلمې پېړۍ په دویمه نیامیي ېلو پرېپه خلیج کې د ت

 وزله ملتونو کې لکه مرص، پاکستان، افغانستان ښه چانس ورکړ.

کې روانه کړې، ایران او سعودي  وره خلیج او د اسیا جنوب د امریکا د مداخلو د سیايس ناورین په ټیټ پړاېنن چې اسالمي نړۍ په ت

، له همدې ځایه ه د خپلو تضادونو او د خپلو سیايس ګټو په موخه ډېره بده استفاده کويڅخ ونوهمدغه مذهبي اختالف لهعربستان 

 عده مذهبي اخ و ډب د سیمې او ملتونو په منځ کې هغه نسبي کراري او روابط هم مترضر کړل.درې ب   ېدده چې 

ه د سیايس ثبات څخدوران  لهخ په اوږدو کې او د صالح الدین ایويب ني بسرت چې د تاریامریکا په عراق او سوریه کې تاریخي س  

بده مرغه  له .جوړولو وځاپه رولو او بیا ایران ته د صدام د بدیل عراق پوېر ه د سعودي په څخصدام  لهاول  ؛بسرت و، هغه امریکا

مداخلو  لها هم په سیمه کې ایران د امریکا  چې که امریکا دا ځل بیيشسعودي عربستان به د صدام د قادیسیې په اهمیت هلته پوه 

 کړي.ه مخکې حجم ته راکښته ن



په مرص کې د م ريس د حکومت سقوط د همدغه مذهبي اخ و ډب حاالت په ډېر بد مسیر کې وغورځول. په افغانستان کې امریکا د 

 لوبه روانه کړې ده.  په وترو تاختالفا وهمدغ

ن افغانان هم د فاطمینو د لښکر برخه کړل چې دا په طویل املدت کې د اصفوي سوچ  یهمداسې په عريب سیمه کې د ایران نو 

 ر نه ده. ېن د ایران په خاسیمې او 

یو مثبت سوچ  تقریبا   یښو پېر هغو ېولې د بدو پ ؛څه اشتباوې وکړې یو کې په دې اړه وپه اول پړا یني ځواک دی. هغو طالبان یو س  

که څه هم د یو قوي سیايس حل په مناسب حد کې  .ږيېن او د سیمې په ګټو یې نسبي رس خالصته راوګرځول او اوس د افغانستا

استازو رسه  لهیوه منونه یې د کابل د حکومت  .الیي ساده سوچ کې خدای مه کړه بایيلنه دي او ممکن حپل ګټيل چانسونه په م  

 تر حد زیات حساسیت ښودل دي. 

ایران نن په  به متمدن سوچ او د قوي ایران د ګټو په خاطر کړی وای، داسې یو رېمت په خې اړه د ا  که ایران د طالبانو په اندازه په د

 ده. ېدلو مخالفتونو رسه نه مخامخ کېپار  ونورو ځایونو کې د ایران پر ضد د دغپه ن اعريب سیمه او 

سیايس مسلامنانو رسه له ني اکرثیت د س   پالیيسد فلسطین په قضیه کې د ایران دریځ په ظاهر مثبت دی، ولې که ایران همدغه 

 و ژغوريل وای. غورځېدلته له  ېیلو ملنیامریکا او ارسا د وای، ایران به خپل ګاونډیان ېپه ګډه تعقیب کړ 

لپاره  باکه روان دی، هومره د شاه سېکولر ایران د سیمېېپه اړه ب ۍایران د سیمې د بې ثبات یدا باید په یقین ووایم، هومره چې نن

ارسایلو رسه د دښمنۍ په اوله  لهایران  ییلو رسه دوستي او روابط درلودل او ننیارسا لهکه څه هم د هغه مهال ایران  ؛خطرناک نه وو

 کرښه والړ دی.

پرتله ني اقلیت د سیايس او ټولنیز ژوند رسه که نن مونږ په افغانستان کې د شیعه اقلیت ټولنیز او سیايس ژوند په ایران کې د س  

ني اقلیت په هامغه صفوي تنګ قالبند کې مظلوم ژوند لري او ایران هومره دا پکې له ورایه څرګنده ده چې په ایران کې س   ،کړو

 رې کړې دي.ېنې یې په عمل کې هو ره غږوي، هومره د شاه اولیاء حرضت عيل وجیزې او الرښو ېچې د کوروش د عظمت دا

اروپایي حریفانو پر ضد یو ثابت او متحد دریځ نيش نیولی او د اسالمپالو هڅې پکې کم رنګه دي، نن چې مظلوم مسلامنان د خپلو 

پکې مذهب او مذهبي اختالفات د خپلو تنګو ګټو  یلوی المل د ایران او سعودي د حکومتونو هغه بدرنګه سیاستونه دي چې هغو 

 رې فاجعې په ایجاد کې کار اخيل. د هه څخ اتولپاره استخدام کړي دي او امریکا هم له همدغې اختالف

 تد جهادي او سیايس ډلو اختالفا؛ لنجېدویم چ

رو برخو کې پوره تفصیل وړاندې شو او همدا د سیايس او جهادي ډلو اختالفاتو امریکا سیمې ته راوستله او اوس هم ېپه دې اړه په ت

 امریکا د همدغو ډلو د اختالفاتو په چرت کې خپل حضور سايت. 



ر معلومات کايف دي.ېدې اړه هغه تپه   

رک، ایران(عرب، ت  )یو لویو او مخکښو ملتونو قومي او سیايس سیالۍ ېدر  ؛ دیم چلینجېدر   

رکانو، عربانو، ت  : قومونو په سیايس او فرهنګي لحاظ مهم او تاریخي کردارونه درلودل یور تاریخ کې د اسالم په اړه درېېد اسالم په ت

 .ښاخونه همربوط رسه فارس لهفارس او 

اسالم پخپل ژوند کې په غرب  یتوح چې هغو فپه عربانو کې د حرضت محمد ص رسالت او بیا د خالفت راشده دوران او هغه نوراين 

د همدغسې یو تاریخي کردار له مخې همیشه  یور کړ، هغو پواله خېکې د فرانسې د پیرين تر غرونو  پورې او په رشق کې د چین تر د

 د مسلامنانو په منځ کې یو مخکښ او د قدر وړ ملت دی.

عبايس دوران په لړ کې د سلطنتونو په حساب د محمود غزنوي، قزل ارسالن او بیا د آل عثامن په اوږده او ژغورنده د رک ملت ت  

 وو.  ه ساتيلڅخې د اروپایي امپراتوریو له هجوم او رش خالفت کې هغه کردار اداء کړ چې مسلامنان یې په مجموع ک

په وروسته پېل شوې ه څخټولو  لهرکانو پکې د بال صدمو وروسته او ت   ؛ې دوران دینپه همدې لحاظ او نن هم چې د نوي اسالمپال

 !دې یې شهېدې کړي دي، د مور شږ غسې یو تاریخ ته نامرکان هبیا ت   يې اردوګان او ملګرو مبارزه کې

کې د نرص ابن رسه په نښتو سیمو  فارس لهر مدنیت له مخې او په اسالمي علومو کې د لوړ کردار له مخې او بیا ېفارس د خپل ت

و په سیايس او علمي لحاظ هغه کردارونه اداء کړي چې د عبايس یسامان، محمود غزنوي او احمد شاه ابدايل سلطنتونو او واکمن

 رغنده پړاوونه وو.خالفت په دوران کې دا پکې 

د ابو مسلم  .د اسالمي تاریخ او تحوالتو په لړ کې ژوندي سوابق لريامنانو کې افغانانو په علمي او په سیايس لحاظ مسل وپه عجم

م او په تعقیب یي د غوریانو او غزنویانو سلطنتونه چې مرکزونه یي په افغانستان کې وه او د اسال  ،خراساين او بیا د طاهرې پوشانجي

امام احمد بن  ،؛ او له بلې خوا له دې جغرافیې رسه د امام ابوحنیفهدارونه درلودلیې ژوندي کر  په سیايس او علمي پرمختګ کې

اسالم رسه د وفا  ، افغانانو ته هغه جذبه او لهلوی مصلح تعلق د جامل الدین غوندې ابن سینا او پای د سید ،فارايب ابو نرص حنبل،

شوروي  دې خاوره کې درې متجاوزې امپراتورۍ انګلیس،ه ه پوروستېو پېړیو کې له همدې تأثر څخپریښې چې په  او والء هغه میراثه

  .خپلو موخو کې ناکامې شوېه او امریکا پ

او که مجاهدینو د نجیب په سقوط خپل طالیي چانسونه  حاتو پر هغه چانس نه و بدرنګ کړی،که د امیر امان الله خان شکيل اصال 

 .ترکانو مخکښان و ،دې سیالۍ پر سټیج افغانان د همدغو عربو نن به د ؛و پیکه کړيو پخپله نه 

چا رسه ځواک ېله ه ،ټول په بدرنګ او ټیټ تاریخ کې روان دي منځنۍ اسیا سیمې فارس او ،رکت   ،ولې نن چې په سیمه کې عرب

 یپه داسې چوکاټ کې روانې دي چې د هغو  ۍیو قومونو په منځ کې سیايس سیالېسیمه کې د دغو در  په نشته بیا هم ۍر او امپراتو 

 دلو لویه ستونزه لري.ېرېه د تڅخاختالفاتو  واو اسالمپال د دغ ېدلېوسیله ګرځ هد امریکا د مداخلو لپاره یو  ۍاختالفات او سیال



ه پ یلویه موخه د مسلامنانو لپاره د مشرتکو ګټو په حساب د یوه مرکزیت ایجاد دی، هغو  اسالمپال نهضت چې په موخو کې یې یوه

اکرثیتونو او اقلیتونو په منځ کې د یو متوازن سیاست ستونزه لري، د اسالمي نړۍ په سطحه  يخپل وار که پخپلو هېوادونو کې د ملیت

او په اوس مهال د ایران د متضادو سیاستونو رسه په یوه بې ثباته  هم د همدغو لویو او مرکزي کردار غوښتونکو ملتونو ترک، عرب

 مبارزه کې ښکېل دي. 

رې مرص ېپخپل ماحول او ل یهغو  ،یز سیاست مرشتابه په واک کې ولريیپه دې خاطر چې سعودي په سیمه کې د یو قوي سیمه

 وچې کړي. ۍاو د امریکا او غرب په ملګر  نوکې غواړي چې د اسالمپالو د مور ډلې اخوان املسلمین جرړې پخپلو ریالو 

  .ه وژغورهڅخاوږدو السونو  لههغه اخوان املسلمین چې په مرص کې یې مثبت دریځ د دې سبب شو چې همدا سعودي پرون د نارص 

نورو همداسې ایران پرون د امریکا د نظامي حضور او د صدام ضد جګړو په چرت کې وکوالی شول چې په عراق، سوریه، یمن او 

 ني مسلامنان وځپي، او د اخوان املسلمین د قوي ډلې حضور صفر ته راکښته کړي.کې خپل شیعه اقلیتونه متحد او س   نوځایو 

همدې ځایه د اردوګان رول او سیاستونه د سیمې د ملتونو  لهدا چې د اردوګان ترکیه نن د یوه اسالمپال تنظیم لخوا رهربي کېږي، 

 مطابق روان دي. هر ډېر د ګټو رسه مطابق او یا ت

 دو خوا روان کړي. ې کېهمدې ځایه اردوګان په سوریه کې غواړي مسایل پخپله طریقه سولې او د سوریې ملت د متحد پات له

که پرون د مرص اردو د امریکا او سعودي عربستان لپاره ایله جار رول نه و اداء کړی او د اردوګان ترڅنګ دغه مخکښ مرص د م ريس 

او خلیج او سعودي ته به ټرمپ دا  یته نه و راکوز شو  ۍی، خلیج او منځنی ختیځ به داسې بې ثباترهربې کې حضور درلودال په 

 کوالی. ئتاسې دوه هفتې هم دوام نش ،دړکه نه ورکوله چې که امریکا له سیمې الړه يش

او  ېورال په خاطر د امریکا لویه کښتۍ راروانه کړ امریکا د خلیج او خلیجي دوستانو د روحیې او م ېدونکېه تښتڅخسوریې  لهنن 

 .دی یو سیايس فلم جوړ شوی اوس هڅخعربان دغې لویې کښتۍ ته سرتګې په الره دي او له دې 

سعودي سیمه ټوله د هغه ایران د مداخلو میدان کړه چې سعودي پکې پرون  ۍ کېپه دې خاطر چې د اخوان املسلمین په بې رول

 یعه ګان د سنیانو پر ضد څرب کړل.ي شپه بې تدبیرې یمین

 لنډه پرتله هیو 

خپلو ه څ شک نشته چې په اسالمي نړۍ کې ډېرو ډلو سیايس ماته په دې معنی وخوړه چې په دغو ډلو کې زیاتو پېپه دې کې ه

غلط سیاست له مخې امریکا ته مخه کړه او ټوله سیمه  دېاخته شوې او ډېرو ډلو د هم ۍکې او له خپلو حکومتونو رسه په بې تدبیر 

یې مداخلو او اشغال ته وسپارله، ولې دا چې په روان جنګي محرش کې امریکا ناکامه ده او د امریکا په پناه کې پاتې حکومتونه 

پېړۍ د رس په شان چې  ېمه، لکه د شلڅخله رول  وښکار دي او ملتونه له دغو حکومتونو او پکې د سېکولر  ۍپخپل وار د بې ثبات

دای يش د دویم ېهمدا تش سیايس دهلیز بیا هم کناراض دي. د ملتونو د بې باورۍ  په ترکیه، ایران او افغانستان کې ناراض وو،



خو نه په دې معنی چې دغه زړې ډلې به پکې په همدې تروټه دعوت کې د  ؛ځل لپاره د اسالمپالو د رول لپاره یو ښه چانس يش

دای يش په دې ېپېړۍ د دویمې نیامیي مخکې ـ مخکې ک  ېم ۲۱کړي، بلکې په دې معنی چې د  ل لپاره چانس پیدامثبت رو 

ده او د مجاهدینو په بسرت کې چې طالب راوټوکید، او ېهېوادونو کې لکه د اربکان د ډلې په بسرت کې چې هوښیار اردوګان راوټوک

دله داسې به په یو بل تحول او ېو لخوا چې د جمعیت اصالح دعويت ټولنه راوټوکانځوان ه موخه د افغانیا د یوه بې ټکره دعوت پ

تالف کې ننوځي او که ېچانس کې په عريب سیمه او زمونږ په ګاونډ کې یا همدا طالب او مجاهد د خپلو خلکو په منت کې په یو ا

خپل اتحاد لکه د شوروي د ماتې د چانس ر وتلو پ ریکا پطالب لږ زیات سیايس او هوښیار يش، په افغانستان کې به اسالمپاالن د امر

مجاهدین او طالب مطرح يش او خپل  ،رو اشتباوو د تاليف کولو  امتیاز واخيل او له رسه به په افغانستان کې اسالمپاالنېپه شان د ت

 وي.ځن عريب سیمې ته وغادې پاکستان، ایران او ږ ز به نېاغ

د په تېره بیا  ،ز لريېنکو ته وړاندې کړو چې روان لوی اخ و ډب د ذهنونو په بدلون کې ژور اغدا هم د یوې تجربې په حیث لوستو 

ب په روایت په اروپا کې جوماتونو ېد مثال په توګه د حامد ابراهیمي ص تحول او مسایلو ته لږ په ژور نظر ګوري. لپاره چې واقعا   یهغو 

ږیرور  هیو  لهد مجاهدینو  مقابل طرف و او همدغه ځوانان په سېکولره اروپا کې  ته ډېری د هغو کسانو زامن ځي چې پرون یې پلرونه

امن چې اروپا ته دایمي یا مؤقت ز ه د دین او مذهب پوښتنه کوي او له بده مرغه برعکس د مجاهدینو او قومندانانو څخیا نسبي مال 

نو د اول ټیم  ،که رښتیا هم په یوه ژوره پرتله کې وغورځوودا  .ږيېزیاته برخه په نایټ کلبونو او قامرخانو کې جذب یراځي د هغو 

زم رسه د هغوی د پلرونو د مقابل طرف د ځینو جنګ او جګړو دغه ځوانان ېالیځوانان د خپلو پلرونو غلطۍ او په اوس مهال له امپر

یې  یهغو  ،ې ځان میراث خواره ګڼيی یژور سوچ ته ودرول او هغه مقابل یې چې خپل پلرونه په یوه بې محتوا فتحه کې فاتح او دو 

 دغه سطحي ابتذال ته وروغورځول.

ه وروسته څومره چې اسالم  عجمو )غیر عرب( په څخاول نسل  لهاسالم په معینو اشخاصو او مشخصو ډلو والړ دین نه دی. د عربانو 

 پاللی. یهومره عربانو نه د ی،فکري او سیايس لحاظ پاللی د

 اخيل چې په دې دین کې علمي ټولنیز او سیايس ارزښتونه او ثوابت د هغه مسیر ټاکي.ه منشاء څخدا ټول له دې 

په شلمه پېړۍ کې چې هابل پخپله رصدخانه کې په نارامۍ  لګیا و چې د کائناتو ورځ زیاتیدونکی وسعت کشف او د فضايئ معلوماتو 

 د وحیې په ژبه ویيل وو :یل امین اپېړۍ مخکې په مکه کې د ابوطالب یتیم ته جرب  ۱۴ ،برخه کړي

 والسامء بنیناها باید وانا ملوسعون

اسامنونه جوړ کړل او نور یې هم پسې پراخوو( نو)مونږ پخپلو السو   

.کوي ټولې پېړۍ په پېړۍ، تحول په تحول پیدا ؛والوې ،همدا حقایق دي چې د اسالم لپاره سړي، قومونه  

سیمه او زمونږ په ګاونډ کې یا همدا طالب د خپلو خلکو په منت کې نوې ډلې او داسې به په یو بل تحول او چانس کې په عريب 

یتالف کې ملګري کړي او که طالب لږ زیات سیايس يش او دغو سیايس مسلامنانو رسه تفاهم او روابطو ته تن ورکړي ېپرګنې په یو ا



نه یوه اتحاد ته ودروي او له چین، روسیې رسه دای يش دغه ټول په رشق کې مؤثر ځواکو ېهغه چې پرون یې دفاع ته اړ کړي، ک

وال په شان به د ټولې اسیا دروازې د غرب پر مخ قلف کړي او دا به پکې د چین ېدمسلامنان داسې بالک جوړ کړي چې د چین د 

کې ثابته  هر ېپه تاسالمي ملتونو . دل کېږي خو اغیز به یې د هغه سل برابره ويېکې به نه ل ۍد دیوال دویمه کاپي وي چې په عکاس

 .خوا د تللو ښه تجربه او استعداد لري رد نسبي اصلح پ یچې هغو  ېکړ 

 پای


