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 پیشگفتار

ی نسبتا طوالنی؛ اینک یک بار دیگر ژورنال تحقیقی مرکز را شکر گذاریم که بعد از یک وقفهالله متعال 

مطالعات اسرتاتیژیک و منطقوی را به نرش می رسانیم، به خصوص که این شامره در بعد کیفی و کمی؛ از 

 از پی  اند واز گوناگونی مووواات اوت می باشد. مقاالت پژوهشی این شامره بیشرتفشامره های گذشته مت

 زیر سه دسته بندی کالن قرار گرفته اند: برخوردار اند و

 افغانستان شناسی 

 منطقه و جهان 

 فکر و فرهنگ 

آشتی بین جناح های درگیر؛ رضورت مربم  در رشائطی که پایان دادن به جنگ و برآورده شدن مصالحه و

شرتین مقاالت ما روی قضیهء صلح و پیرشفت اقتصادی داخلی و خواست جامعهء جهانی می باشد، بی

افغانستان در کنار گسرتش همکاری های منطقوی متمرکز می باشد. در کنار این، به مسایل فکری و فرهنگی 

نیز پرداخته شده است، زیرا کشمک  های فکری یکی از گفتامن های مطرح در جامعهء ما بوده و پرداخنت به 

ادیمیک و به دور از افراط و تفریط، یکی از نیاز های مرحلهء انتقالی ای می باشد که اک آن، به شکل المی و

 جامعهء ما در حال گذار از آن است.

ی پالیسی ها از طریق گفتگوهای ءتیژیک و منطقوی؛ ارزیابی و توسعههدف وجودی مرکز مطالعات اسرتا

آنست تا با ارائه ی پژوه  های المی و طرح  سازنده و پژوه  های دقیق و بی طرفانه می باشد. مرکز در پی

توانایی های ارصهء  های اسرتاتیژیک پیرامون افغانستان و منطقه، برای بلند بردن سطح دان  و معرفت و

 تفکیر اسرتاتیژیک در کشور، امل مناید.

ر مورد امیدواریم که مقاالت این شامره در سطح ارزیابی پالیسی ها و تصحیح آن در داخل و خارج کشو 

استفادهء مراجع پالیسی ساز، مسئولین و جهات ذی ربط قرار گیرد. در کشوریکه کار پژوه  و ارزیابی 

پالیسی ها و ارائهء طرح های المی به دور از سیاست بازی ها و مصلحت اندیشی ها؛ هنوز امری نا آشنا و نا 

اتیژیک و منطقوی قدردانی صورت مانوس می باشد، جا دارد که ازین دستاورد المی مرکز مطالعات اسرت 

 گرفته و از آن استفادهء بجا صورت گیرد. 
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جا دارد که از سوی خود اصالتاً و از جانب مرکز مطالعات وکالتاً صمیامنه سپاس مناییم از متام شخصیت های 

کز اکادیمیک ایکه لطف منودند و مقاالت تحقیقی شانرا در دسرتس ما قرار دادند، آنهم در حالیکه مر 

مطالعات در بدل مقاالت تحقیقی و نوشته های نویسندگان هیچگونه مزدی منی پردازد. از ااتامد متام 

که چاپ  دوستانیکه لطف منوده تحلیل را بخاطر نرش مقاالت ارزندهء شان برگزیدند، سپاس منوده آرزومندم

 ای در راه آرام  و آبادی وطن به حساب آید.این مجمواه، گام مخلصانه

ژورنال تحلیل صمیامنه  تحریرچنان، جادارد که از محرتم احمد بالل خلیل؛ محقق ارشد مرکز و مدیر هم

ا همه اظهار سپاس منایم که تالش شباروزی ونو آوری های شان، زمینه آنرا فراهم کرد که ژورنال تحلیل ب

 میرسد. ی گرامیی و کیفیت باال به دسرتس خوانندهی دیدنکاستی های ، با این پیرایه

ما از صمیم قلب سپاسگذار خواهیم بود اگر اهل پژوه  و خوانندگان محرتم، ومن مطالعهء مقاالت، مارا 

متوجه کاستی هایی سازند که از توجه ما به دور مانده است. همچنان، امیدواریم خوانندگان گران قدر، 

 ه با ما رشیک سازند.انتقادات سازنده و نظریات صائب شانرا بخاطر بهبود ژورنال در آیند

 و من الله التوفیق

 

 احمد نویدی نصیر

 سرتاتيژیک و منطقویایس مرکز مطالعات ئر 
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 رسیزه

په نړېواله کچه د امریکا د مخ پر کمېدونکي ځواک له کبله د نړېوال نظم او نړېوالې حکومتولۍ جوړښتونه دا 

بلکې دا ځل د لېوالتیا  ه خوا نه ننګول کېږي،ځل له تاریخ څخه په فهم د کوم بل راپورته کېدونکي زبرځواک ل

–ځای دی، چې دمګړۍ د لوېدیځ په السونو جوړ شوی نړېوال نظم او د حکومتولۍ جوړښتونه په خپله د دوی 

له خوا تر ګواښ الندې دي. د امریکا متحده ایاالت چې له تېرو څو لسیزو  –]لوېدیځ[ په تېره بیا د امریکا 

آزادې سوداګرۍ مشال پورته نیولی و، نن یې دغه مشال په خپله غورځولی دی، او  راهیسې د نړېوالتوب او

چین چې له تېرو دوو لسیزو راهیسې له دې ووعیت څخه ډېره ګټه پورته کړې او د یو راپورته کېدونکي ځواک 

ان د خپل په نامه یادېږي، نن د کاپيتالیستي نړۍ د رسالري شعارونه په سوسیالیستي ژبه زمزمه کوي، او ځ

 ولسمرش ]يش جین پېنګ[ په ژبه د دغې نړۍ ژغورونکی او اتل بويل.

له همدې ځایه ویل کېږي چې د یوویشتمې پېړۍ دویمه لسیزه د شلمې پېړۍ او ان په خپله د دغې روانې 

دی.  په حال کېد ځواک انډول د بدلون  په روانه پېړۍ کېپېړۍ د لومړۍ لسیزې په پرتله ډېر تفاوت لري. 

 ته روان دی او له همدې کبله دغه پېړۍ د ځواک د انتقال ختیځ هدیځېپېړۍ کې د ځواک انډول له لو ېه دپ

نړۍ نوره امریکايي نړۍ نه ده پاتې او نه هم نور نړېوال نظم یو قطبي  هدغه راز زموږ ږي.ېهم یاد نامهپه  یا لېږد

ېړۍ" پر لور روانه ده او یو قطبي نظام پر دوه پاتې دی. نړۍ اوس د "امریکايي پېړۍ" پرځای د "آسیایانو د پ

 قطبي او څو قطبي نظام بدلون موندلی دی.

نه دی پاتې. هغه لوېدیځ چې په پېل کې د جغرافیې نوم و، وروسته یې د « لوېدیځ»هم نور « لوېدیځ»دغه راز 

اوس نوره یوه نه ده پاتې.  یو کلتور بڼه خپله کړه او په سړه جګړه کې بیا پر یوې سیايس آېډیالوژۍ بدله شوه،

په امریکا کې د ټرمپ له ولسمرشېدو راهیسې، د امریکا او اروپايي ټولنې اړیکې او د اروپايي ټولنې اړیکې بیا 

« لوېدیځ»رسه دغه فرویه نوره هم نږدې ثابته کړې، چې  –ایران او چین  –د امریکا متحده ایاالتو له رقیبانو 

 ه د ماتېدو پر ګړنګ والړ دی.   په توګ« یو لوېدیځ»هم نور د 

د دې ترڅنګ، د یوویشتمې پېړۍ په روانه دویمه لسیزه کې، په نړېواله کچه د پاپولېزم اروج او یو پر بل پسې 

د پاپولیستي اجنډاوو تر نامه الندې په یو شمېر هېوادونو کې د مرشانو ټاکل کېدل، د نشنلېزم بیا ژوندي 

یزېشن څخه د آزادې نړۍ شعار ورکوونکو تېښته ]له اروپايي ټولنې څخه د کېدل، له نړېوالتوب یا ګلوبال
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انګلستان وتنه، او همدغه راز له یو شمېر تړونونو څخه د امریکا وتل[، زیاتېدونکې کډوايل، د ترورېزم او د 

چاپريیايل جګړې(، د  Hybridبریدونه او   lone wolfترورېزم پر وړاندې د جګړو د ماهیت بدلون )په تېره بیا 

مرض پراختیا، او د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د روانو کړکېچونو او « اېبوال»ګواښونو زیاتېدل، په افریقا کې د 

او روانه لسیزه نه یوازې له  تېره –انستان، سوریه، یمن او کشمیر لکه فلسطین، افغ –بحرانونو پای ته نه رسېدل 

 رېیمه لسیزه به هم ژورې اغېزې وکړي.بې ثباتۍ رسه مخ کړې، بلکې د دې پېړۍ پر د

زموږ سیمه او افغانستان به هم د دې بدلېدونکي نړېوال نظام له اغېزو څخه پاک نه وي. دغه تاثیرات به زموږ 

 Rising) راپورته کېدونکي ځواک  د په سیمه کې د نورو سیمو په پرتله زیات وي. ځکه موږ د نړۍ

Power) رسه په یوه سیمه کې پراته یو، چې په تېره یوه لسیزه کې یې امالً د چین ګاونډي یو؛ له هغې روسیې

کراین او ګرجستان او امریکا یو قطبي نظام ننګولی دی، دا یې که په ختیځه اروپا کې د ځواک ښودنه وي ]په 

هغو  کې[ او که په منځني ختیځ کې له خپلو متحدینو مالتړ ]د سوریې له بشار االسد او ایران څخه مالتړ[؛ له

کال راهیسې په  ز۱۹۴۷په ګاونډ کې واقع یو، چې له  –پاکستان او هند  –دوو اتومي ځواک لرونکو هېوادونو 

خپلو منځونو کې کړکېچنې اړیکې لري او په افغانستان کې د دوی ترمنځ رقابت او ان په اصطالح نیابتي 

نګ اوسمهال زموږ په سیمه کې د جګړو د دغه هېواد پر امنیت او سولې ژورې اغېزې کړي دي. د دې ترڅ

د امریکا، هند، جنويب کوریا او جاپان بالک او د  –امریکا او چین په مرشۍ د سیمې پر دوو بالکونو وېشنه 

د چین د ورېښمو الره، د چین په ختیځ سویل سمندرګي کې  –چین، روسیې، پاکستان او ایران بالک 

حوزه، له امریکا رسه د ایران زیاتېدونکی کړکېچ یو څو هغه  پاکستان اقتصادي-زیاتېدونکي اختالفات، د چین

 بېلګې دي، چې په راتلونکي کې به زموږ پر هېواد یا بدې او یا هم ښې اغېزې وکړي. 

له دې واراخوا، په افغانستان کې د ناامنېو زیاتېدنه، د جګړو ماهیت بدلېدل ]په ښارونو کې پراخېدونکې 

انتقال[، د سولې  –په تېره بیا د دولت اسالمي یا داا  ډلې  –جګړو او ډلو  جګړې او شاميل والیتونو ته د

پروسې پېچيل کېدل، د داخيل منابعو کمبود او پر بهرنېو مرستو د هېواد تکیه، د قوي رهربۍ تشه، د پراخو 

ییزو ميل سیايس ډلو او ټوملنلیو مرشانو نه شتون، او د افغانستان د سولې پر پروسې او امنیت د سیمه

هېوادونو د خپل منځیو اړیکو اغېزې یو له هغو څو مواردو دي، چې افغانستان به یې له کبله ونه يش کوالی په 

 دې اوسنېو او راتلونکو سیايس جغرافیاوي لوبو کې روانه لوبه په خپله ګټه روانه کړي.

د بدلېدلو پر لور روان دي،  ییزو او نړېوالو سیاستونو جغرافیه او لوريپه داسې یو مهال کې، چې د سیمه

الره نه ده موندلې او نه یې هم په سیايس، اقتصادي، افغانستان ال خپلو ناامنیو او بې ثباتیو ته کومه حل
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حکومتويل او امنیتي برخو کې پراخې او شته ننګونې له منځه وړي؛ دغه حالت د تېنک ټانکونو یعنې د فکر 

اتوي، بلکې داسې ووعیت له دوی دا تقاوا هم کوي، چې د خپلو مرکزونو او څېړنیزو مرکزونو ارزښت زی

 الرو له الرې له پالیسۍ جوړوونکو رسه مرستندوی واقع يش. سپارښتنو او غوره حل

له بده مرغه په افغانستان کې تر ډېره پرېکړې یوازې د بندو دروازو تر شا کېږي. د خلکو مشارکت او مشورې 

و کې د سرتاتېژيکو مرکزونو ونډه هم له نشت رسه برابره وي. د پرېکړو په بهیر پکې ډېر کم ځای لري او په دغ

کې د سرتاتېژيکو مرکزونو صفر ونډه په امده توګه د دوو الملونو له کبله ده: لومړی، په اکاډمیکو مرکزونو کې د 

اتو او خپرونو وعف او تصمیم نیوونکو کمه لېوالتیا. دویم؛ په خپله د اکاډمیکو او سرتاتېژيکو مرکزونو د نرش 

 نیمګړتیاوې. 

ییزو څېړنو مرکز هم له همدې ځایه دا هڅه کوي، چې له یوې خوا د اکاډمیکو، فکر د سرتاتېژيکو او سیمه

مرکزونو او د پرېکړو نیوونکو ترمنځ دغه واټن راکم کړي او له بلې خوا د دغو مرکزونو نرشات، تحلیلونه او 

ياوړي کېدو پر لور بوځي، څو پرېکړه نیوونکي او پر پرېکړو اغېزه لرونکي ترې سپارښتنې د معیاري کېدو او پ

 ګټه واخيل. په همدې تړاو دغه شپږ میاشتینی ژورنال یا مجله د مرکز د هڅو یوه بېلګه ده. 

په مجمواي توګه د تحلیل ژورنال په اوسنۍ ګڼه کې له بهرين سیاست څخه نیولې تر اقتصادي نښلون، 

ړیکو، ښاري پراختیا، سولې، امنیت او اسالمېزم یا اسالمپالنې تر موووااتو پورې لیکنې/مقالې ییزو اسیمه

 راغيل دي. خو په مشخصه توګه دا ژورنال درې برخې لري: 

پېژندنې په تړاو مووواات راغيل، چې د هېواد د سیايس، اقتصادي، او په لومړۍ برخه کې د افغانستان

د څېړونکو او متخصصینو مقالې خپرې شوي دي. دویمه برخه بیا سیمې، او اجتاماي برخو په تړاو پکې 

ییزو او نړېوالو قضیو ته ځانګړې شوې، چې په دې برخه کې هم، هغه مقالې خپرې شوي، چې ارزښت سیمه

یې تر ټولو ډېر او پر افغانستان یې اغېزې جوتې وي. په وروستۍ برخه کې فکري بحثونه شوي، چې په دې 

 د اسالمي ثقافت مضمون، د سیايس اسالم د ناکامۍ او د منځالري اسالم په تړاو بحثونه شامل دي. کې بیا 

په پای کې موږ له ټولو هغو لیکواالنو او څېړونکو د زړه له کومې مننه کوو، چې د تحلیل ژورنال اوسنۍ ګڼه یې 

ږنو ته په سړه سینه ځوابونه وویل. دغه په خپلو ارزښتناکو لیکنو ونازوله، او وخت ناوخت یې زموږ پوښتنو کروې

راز هیله لرو، چې دوی به له تحلیل ژورنال رسه خپله قلمي همکاري تلپاتې وسايت او داسې به د هېواد په 

 جوړونه کې مرستندویه واقع يش. -دولت
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د خپلواکۍ د ییزو څېړنو مرکز پتېیلې، چې د تحلیل ژورنال راتلونکې ګڼه د سرتاتېژيکو او سیمه، د دې ترڅنګ

بېرته اخیستلو سلمې کالیزې ته ځانګړې کړي. له همدې ځایه موږ د ټولو هغو اکاډمیکو، څېړونکو او 

او نړۍ،  افغانستان پېژندنه، سیمه –متخصصینو څېړنیزو مقالو ته سرتګې په الره یو، چې په دې درېیو برخو 

ې هم تررسه کوي. که څه هم موږ په دې ګڼه کې مقالې لیکي او ترڅنګ یې د کتابونو مخکتن –فکري بحثونه 

له داسې  ونو مخکتنې وکړو خو په راروانو ګڼو کې د څېړونکو او تحلیلګرانوکې ونه شوای کوالی، چې د کتاب

وو برخو په ګډون د الندې یلیکنو هرکلی کوو. موږ به د تحلیل ژورنال په راتلونکې ځانګړې ګڼه کې د پورته درې

 دورې په تړاو وي: ۲۰۱۹-۱۹۱۹ړاو د څېړونکو له مقالو هرکلی وکړو، چې د مشخصو موووااتو په ت

 امنیت او سوله؛ 

 د افغانستان تاریخ؛  

 او سوداګري؛ او حکومتويل... یټییز نښلون؛ ترانزد افغانستان اقتصاد؛ سیمه 

 د افغانستان سیايس ډلې؛ یا بېالبېل نظامونه لکه اسالمپايل، دېموکرايس، کمونېزم؛ 

 رسه اړیکې؛ –ییزو او اسالمي نړۍ په تېره بیا له سیمه –نستان بهرنی سیاست؛ له بهرنۍ نړۍ د افغا 

 امریکا جګړه؛-شوروي جګړه؛ افغان-انګلیس درېیمه جګړه؛ افغان-افغان 

 کلتور او ټولنه؛ کډوايل؛ 

 ادبیات او رسنۍ؛ 

  ....نړېوال قانون او نور 

ېواد په المي ډګر کې تشې ډکې، د لوستونکو تنده ماته، د موږ هیله لرو، چې د تحلیل دغه ژورنال به د ه

الرو په موندلو کې مرستندوی واقع جوړونې په بهیر او په اوسني بد ووعیت کې د ستونزو د اواري او حل-دولت

 يش. 

 

 په درناوي

 احمد بالل خلیل

 مدیر مسؤلد تحلیل ژورنال 
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سیمه او نړۍ
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اړیکې افغانستان –یک وضعیت او د چین ټوپولیجید سیمې   

 
 عبدالکریم ُخرم1

 

 ُخرم ابدالکریم د چې دی منت پوره وینا هغې د لیکنه دغه ]یادښت:

 شوه واورول کې کنفرانس هغه په مرکز څېړنو یزوېسیمه او سرتاتېژیکو د لخوا

 د .و شوی جوړ اړیکو پر افغانستان او چین د کې هوتل انرتکانتیننتل په چې

 مرکز څېړنو یزوېسیمه او سرتاتيژيکو د کې یمینارس دغه په چې ده، وړ یادولو

 [اداره شو. خپور هم کتاب اړیکو اړخیزو دوه پر چین او افغانستان د خواله

 

 مقدمه

سه کې تحصیل کاوه چین د زیاترو سیايس، اقتصادي او په نوي یمه لسیزه کې کله چې ما په فران

دا  یې یوه پاتې دي، چېبحثونو او څېړنو موووع وه. له هغو بحثونو مې دوې جملې په ذهن کې  یکټجیوپولی

تخرګونو  ومیلیارد وڅه خوند به وکړي چې موږ دو »او بله دا چې  2«ويکله چې چین ویښ يش، دنیا به ولړز »وه: 

  .«ړوته اطر تولید ک

بیانوي. که څه هم چې اروپا په دې برخه کې له امریکا  ېدغه دوې جملې د چین په اړه د غرب امید او اندېښن

يل توګه غريب ذهن د چین په هکله بیانولی يش، یعنې ګټې ته یې مته خو بیا هم دغه جملې په کُ ؛متفاوته ده

 .او له زوره یې وېره

لومړنی فکر یې دا و چې له دغه لوی بازار  ،پیدا شوې رابطهه یې چې له چین رس  ،غريب نړۍ له هغه وخته

سرت قدرت یو په هم او یا  صادرويخپل توکي ته حد اکرث ګټه اوچته کړي. خو که چین د دنیا بازار  څخه

 .په اصولو کې تغییر راويل یا د قدرت موازنه تغییروي دا يې بیا خوښ نه دي وبین املليل روابطبدلېدلو رسه د 

                                                           
ابدالکریم ُخرم د پخواين ولسمرش حامد کرزي په لومړۍ دوره کې د افغانستان د اطالااتو او فرهنګ وزیر او وروسته د پخواين  1 

ییزو تېرو څو لسیزو راهیسې د سیمهد دفرت رییس هم پاتې شوی دی. ښاغلی ُخرم له په دویمه دوره کې ولسمرش حامد کرزي 

 مجلې په ګډون په بېالبېلو خپرونو کې نرش کړي. پخوانۍ هېوادونو سیاستونه څاري، او په دې تړاو یې خپلې لیکنې د وطن

 د نړېوالو اړیکو او تاریخ په کتابونو کې دغه جمله د فرانسې مشهور فاتح ناپیلیون ته منسوبېږي. 2 
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اوسه زیان نه  ه د چین متخصص نه یم، خو له چین رسه االقه لرم. ځکه چین زموږ ګاونډی دی، موږ ته یې ترز 

 .دی رسولی، د نړۍ سرت قدرت دی، څه په سیايس او څه په اقتصادي برخه کې

حالت وڅېړل يش.  جیوپولیتیکچې لومړی د سیمې نننی  ،د چین او افغانستان د اړیکو څېړل ایجابوي

مطالعه يش پرته له دې چې لومړی د چین او  اړیکېنګه دا ممکنه نه ده چې د چین او افغانستان همدار 

ته یوه کتنه ويش. دا په دې الت چې امریکا په افغانستان کې اډې لري او  اړیکوامریکا او چین او پاکستان 

د افغانستان پر هر څه  نن امریکا ،وویل يش کې په لنډو ټکو . کهنظامي او سیايس حضور یې ډېر پراخ دی

حاکمه ده. له بلې خوا پاکستان د افغانستان په مسایلو کې حد اقل له څلوېښتو کلونو راپدېخوا مستقیامً 

 .دخیل دى او الس پکې لري او همدا هېواد په سیمه کې د چین ډېر نږدې ملګری او رشیک هم دی

 وضعیت یکټجیوپولیپه سیمه کې نوی 

 .و پېلووعیت کې د یوې نوې دورې  یکټجیوپولیۍ په ــ د سړې جګړې پای د نړ 

رسېدو دمخه د نړۍ د سیاست مرکز اروپا وه.  تهد شوروي اتحاد له ړنګېدو دمخه یعنې د سړې جګړې تر پای 

 .ې سیايس لوبې پر اروپا متمرکزې وېنړېوالټولې 

کړل. د څو پېړیو په جریان کې د وسایل برابر  ايترنسانس اروپا راویښه کړه. صنعتي انقالب د اروپا د هژمون

ې جګړې چې نړېوالنړۍ سیاست ته، د بین املليل روابطو اصولو ته، د نړۍ تجارت ته اروپا شکل ورکاوه. دوې 

په اصل کې اروپایي جګړې وې. د سړې جګړې رسالري که څه هم امریکا او  ،په شلمه پېړۍ کې پېښې شوې

 وه. موووع اروپا د دواړو خو  ؛شوروي اتحاد وو

ووعیت کې د تغییر نقطه وه. له دې وروسته په طبیعي توګه توجه  جیوپولیتیکد سړې جګړې پای د نړۍ په 

چې هغه آسیا او په آسیا کې بیا د منځني ختیځ، منځنۍ آسیا،  ،یوې بلې برخې متمرکزه شوه پر او لوبه د نړۍ

 .ې ديد هند او د چین سیم توګه خالصه ؛ پهد هند سمندر، د بنګال خلیج

هېوادونه دي. د دغو هېوادونو هم نفوس وده کوي او هم  يهند او چین د نړۍ تر ټولو لوی نفوس لرونک

اقتصاد. په دغو دواړو هېوادونو کې متوسطه طبقه په چټکتیا د ودې په حال کې ده. کله چې په یو هېواد کې 

خپل وار د اقتصاد ه رصف زیاتېدل پچې مرصف پکې زیاتېږي او د م ،متوسطه طبقه وده کوي، معنی یې دا ده

د ودې بااث ګرځي. اقتصادي وده د انرژي منابعو ته رضورت لري. په دې توګه د هند او چین اقتصادي رشد 

 .په کلکه په تېلو، ګاز او تر یو حده په سکرو پورې تړلی دی
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په لسو کلونو کې دوه  یوازېپورې یعنې  ۲۰۰۵څخه تر  ۱۹۹۵د یوې څېړنې له مخې د چین د تېلو تقاوا له 

شلو کلونو کې به دوه برابره زیاته يش. چین همدا  اوبرابره شوه او داسې پتېیل کېږي چې په راتلونکو لسو 

میلیون بېرله خام تېل واردوي. د چین د تېلو د وارداتو تر نیاميي زیاته برخه له منځني  ۷،۳اوس په روزانه توګه 

 .څخه په تېرېدو واردېږي« تنګيملکا »ختیځ نه د هند بحر او بیا د 

لور لېږدول کېږي. د څېړنو پر اساس هغه  رتېل له منځني ختيځ څخه د آرام سمندر پ ٪۷۰همدا اوس د نړۍ 

نیامیي یې  ،پورې منځته رايش ۲۰۳۰زیاتوالی چې په نړۍ کې به د انرژي د مرصف په برخه کې تر  ۵۰٪

 .یوازې په چین او هند پورې اړه لري

پرته نورې بدیلې الرې هم پیدا کړي.  وچې د تېلو او ګازو په واردولو کې له بحري الر  ،لټه کې دی چین په دې

ینونو او په د پایپ ال .دغه الرې به امدتاً له مرکزي آسیا او د پاکستان له طریقه د تېلو او ګازو واردولو الرې وي

منځنۍ آسیا نه تر جنويب آسیا پورې اموداً په واسطه. په هغه سیمه کې چې له ګاډي ل ېځینو مواردو کې د ر 

او د چین له غريب څنډې تر مدیرتانې پورې افقاً پرته ده د پایپ الینونو زیاتې پروژې د کاغذ پر مخ موجودې 

 .دي چې ځینې یې اميل شوې هم دي

ه د پنتاګون د یوې څېړنې پر اساس همدا اوس چین هره ورځ له قزاقستان څخه د پایپ الین په واسط

څلورسوه زره بېرله تېل واردوي. همدارنګه له روسیې څخه د چین ان رشقي ساحل ته هره ورځ د پایپ الین په 

 .چې پر دوه برابره کولو یې کار روان دی ،واسطه درې سوه زره بېرله تېل رسول کېږي

مرت مکعب ګاز له چې هر کال به لس میلیارد  ،د قزاقستان او چین ترمنځ د ګاز پر پایپ الین کار روان دی

 .قزاقستان څخه چین ته انتقال کړي

 .له ترکمنستان څخه همدا اوس د پایپ الین په واسطه هر کال څلوېښت میلیارده مرت مکعب ګاز صادرېږي

دې ته ورته پروژې ډېرې دي. ځینې تررسه شوي او ځینې تر کار الندې دي. همدارنګه چین د پاکستان د 

مایه ګذاري وکړه. له دغه بندر څخه به د چین تر کاشغره پورې پایپ الینونه، ګوادر بندر په جوړولو کې رس 

میلیارد  CPEC ۵۷ کاشغر پر اقتصادي دهلېز یا پر –پټلۍ ااامر يش. چین د ګوادر ګاډي ل ېنه او د ر سړکو 

. په دې ارب سمندرګي ته آسانه او الره به یې لنډه کړي یډالره پانګونه کوي. ګوادر بندر به د چین الرسس

 .توګه به د هند د سمندر الرې ته چې له ګواښونو ډکه ده یو بل بدیل هم پیدا يش
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دا وېره نن  .څه زیانونه يې وګالل ؛د ملکا تنګى پرې وتړل شوکله مې پېړۍ کې چې ۱۶چې په  وهېږي،چین پ

 .اهمیت لريهم له چین رسه موجوده ده، نو د ګوادر الر او د منځنۍ آسیا الرې د چین لپاره حیايت 

روانه پکې په هغه سیمه کې چې له سړې جګړې راوروسته دوره کې د دنیا سیايس لوبه  ،راټوله کړو هکه خرب 

 .د رشق خوا ته یې چین پروت دی او د غرب خوا ته یې د منځني ختیځ مسلامن هېوادونه ،ده

او ګازو رضورت یې ورځ تر بلې  نو د انرژي یعنې د تېلو ،چین د نړۍ دوهم اقتصاد او په چټکۍ پرمخ روان دی

اوافه کېږي او منځنی ختیځ د نړۍ د انرژي یعنې د تېلو او د ګازو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی. همدا د 

 .سیاست د مترکز په جغرافیه بدله کړې ده نړېوالچې دغه سیمه یې د  ،ودې او ځواکمن کېدو پوتانسیل دی

 وضعیت یکټجیوپولی د متدنونو د ټکر نظریه او زموږ د سیمې

چې بیا یې په کتاب  ،په هکله یوه تحقیقي مقاله ولیکله« د متدنونو د ټکر»کې  ۱۹۹۳ساموئېل هانتینګتون په 

د جیمي کارتر په حکومت  او ،واړوله. هانتینګتون د هاروارد پوهنتون استاد، د فارن پالیيس نرشیې مؤسس و

 و. دى وایي شلمه پېړۍ د ایډیولوژياوهرپوه په حیث کار ککې یې د ميل امنیت په شورا کې د متخصص او کا

دغه جګړه د سړې جګړې له پای رسه ختمه ؛ خو د ټکر پېړۍ وه یعنې کمونیزم، نشنلیزم او لیرباله دیموکرايس

شوه. بله دوره به د متدنونو د ټکر دوره وي. یعنې جګړې به د مختلفو متدنونو ترمنځ ونښيل. دی په نړۍ کې 

په هغو کې غريب متدن چې لوېدیځه اروپا او شاميل امریکا په بر کې نیيس،  ،ونه په ګوته کوياته متدن

 .کنفوسیويس متدن چې له چین څخه ابارت دی او اسالمي متدن چې ټول مسلامن هېوادونه رسه راغونډوي

متدن ګڼي.  هانتینګتون غريب متدن ته چې پر نړۍ حاکم دی تر ټولو لوی ګواښ د اسالمي متدن او د چین

په متدين جګړه کې د ماتې خوړيل متدن نه یوازې براليس، اقتصادي ځواک او نظامي قوت مضمحل کېږي 

 .بلکې ټول ارزښتونه او فرهنګ یې هم له ګواښ او له منځه تلو رسه مخامخ کېږي

یثیت پیدا د نوموړي په نظر که اسالمي متدن او د چین متدن رسه السونه ورکړي غريب متدن ته د فاجعې ح

کوي. دی د دغو دواړو متدنونو د همکارۍ نښې هم بیانوي مثالً وایي )د مقالې د لیکلو په وخت کې( چین په 

نظامي برخه کې اراق، لیبیا، الجزایر او ایران سمبال کړي. شاميل کوریا، سوریې او ایران ته یې مرسته کړې. 

چوکاټ کې د اروپا او امریکا د نږدېوايل غوښتنه کوي د دغه ګواښ په مقابل کې هانتینګتون د غريب متدن په 

ې اروپا او التینې امریکا ته غځول رضوري ځرښتنه یې کوي، او دغه همکاري ختیاو د همکاریو د پراخېدو سپا

 .بويل
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هغه سیمه چې پاس مې ورته اشاره وکړه او د سړې جګړې را وروسته مې د نړۍ د سیايس تعامالتو مرکز وباله 

قي څنډه کې چین لري او په غريب څنډه کې منځنی ختیځ، یعنې د اريب او مسلامنو هېوادونو پخپله رش 

 .مجمواه

افغانستان، د دغې سیمې او د دغو دوو قطبونو په منځ کې واقع دی. د دغې سیمې په غريب اړخ کې د افریقا 

د سړې جګړې تر ختمېدو  له شاخه چې له یمن، اراق، لیبیا، سوریه، افغانستان، پاکستان پورې پرته ده

و له بل رسه په جنګ واوښتل. وروسته القااده وزېږېده. دغه سیمه د خپلمنځیو جګړو سیمه شوه، مسلامنان ی

مې تر پېښې وروسته د دنیا دې برخې ته د امریکا پښه را داخله شوه، لومړی افغانستان او بیا ۱۱مرب د ټد سپ

 .اراق کې امریکا مداخله وکړه

ب پرسيل ووعیت ال نور کړکېچن کړ. منځنی ختیځ او اريب نړۍ په داخيل جنګ کې د وروسته د ار 

 .اومحالل او ویجاړۍ تر رسحده ورسېدل

کې داا  موجود بحران او بې ثبايت نور هم امیق  ځا  راپیدا کېدل وو. په منځني ختیوروستۍ مرحله د دا

 .کړل. دا د مسلامنانو د انحطاط دوره بللی شو

یري دا ده چې له یوې خوا د اسالمي متدن او کنفوسیويس متدن د همکارۍ مخه ونیول شوه، زما نتیجه ګ

چین ته د انرژۍ د اکاملولو اصيل مرکز په جګړو او بې ثباتیو کې ښکېل شو. له بلې خوا چین ته د انرژي د 

 .رسولو بحري او ځمکنۍ الرې په بحراين او بې ثباته هېوادونو کې راوستل شوې

وروسته لنډه  ۲۰۰۱چې د امریکا پښه دلته را داخله يش. له  ،ستان کې طالبان او القااده بااث شولپه افغان

آرامي راغله. خو ژر بیا جګړو زور واخیست. د جګړو شدت بااث شو چې امریکا خپل نظامي حضور دلته ال 

 .قوي کړي او د اډو په جوړولو الس پورې کړي

وړاندې جوړ کړي چې مهم  ره برخه کې د چین پځچې امریکا په ختی ،دلته پر هغو اتحادونو بحث نه کوم

ځکه چې دا مو د بحث موووع نه ده. له دغو هېوادونو رصف  ؛هېوادونه یې اسرتالیا، جاپان او هند دي

فیلیپین اوس له امریکا فاصله نیولې او چین ته نږدې شوی. دغه اتحادونه ټول د چین د اکامالتو، د وارداتو او 

 .تو بحري الرې ګواښيصادرا

وایي د سړې جګړې د « سنجرېهرني ک»که څه هم چې د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر 

ایسار کولو یا محارصه کولو نظریه کومه چې د شوروي اتحاد په ود اميل شوه نن ورځ له چین رسه د کارولو 
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غريب هېوادونو له اقتصاد رسه تړلی نه و، د شوروي اتحاد  نه ده. دی وايي د شوروي اتحاد اقتصاد وعیف و، د

 .اقتصاد اغېزه نه کوله نړېوالپر زور فقط نظامي زور و. نو د شوروي محارصه کولو او ایسار کولو 

ور دی او چین د غريب نړۍ او د امریکا د تینامیک فکداقتصاد یو  نړېوالحال دا چې نن ورځ د چین اقتصاد د 

سنجر زیاتوي د چین او امریکا ترمنځ دوامداره شخړه او ېقوي تجاريت رشیک ګڼل کېږي. کمتحده ایاالتو 

اقتصاد او د دنیا ډېرو هېوادونو ته نه جربانېدونکي تاوانونه ور واړوي. خو کسینجر په این  نړېوالکړکېچ به 

د امریکا د حضور وخت کې تاکید کوي چې د جنوب ختیزې آسیا هېوادونه او د چین ګاونډیان په سیمه کې 

راز د چین د پوځي لګښتونو او  بويل. کسینجر همدا  «ګرنټي»غوښتونکي دي او دا د خپل استقالل لپاره یوه 

د نظامي قوت د پیاوړي کېدو په هکله تشوی  ښکاره کوي او څرګندوي چې امریکا غواړي د دغه تقویت کولو 

 .او په کچه پوه يش موخهپه 

نظام امدتاً د چین له رشاکت او مداخلې پرته جوړ شوی دی. په همدې الت  نړېوالسنجر وایي فعيل ېک

نه احساسوي، کله چې د دغه نظام ځینې اصول د چین په ګټه نه وي  ژمنچین کله ناکله ځان دغه نظام ته 

رسه له هېوادونو رسه په معاملو کې د الرتناتیف اصولو په ووع کولو الس پورې کوي، لکه له برازیل او جاپان 

یې چې د پیسو د جدا چینلونو د جوړولو اقدام وکړ. نو که دغه کار په مختلفو برخو کې تکراراً اميل يش نتیجه 

بااث وګرځي. او دقیقاً دا د امریکا  لونظام چې ځانته به خپل اصول ولري د منځته رات نړېوالبه یې د یو بل 

ې ته هم ورګرځي. ځکه غريب نړۍ وېرېږي هسې هامغه اسايس اندېښنه ده چې د ساموئېل هانتینګتون نظری

نه چې یو بل متدن پخپل پیرشفت رسه موجود غرب محوره نظام ته بدیل نظام جوړ کړي چې په دې کې به 

 .ه هژموين او براليس وينړېوالاصيل قرباين د امریکا 

مکنه نه وي. امریکا خو زه فکر کوم چې دا به م ؛پیشنهاد کوي« پاسفیک ټولنې»سنجر د ېنو که څه هم چې ک

خو تر هغه رسحده چې دغه پرمختګ د امریکا براليس ته په ګواښ بدل  ؛د چني وده او اقتصادي پیرشفت مني

 .نه يش او د الرتناتیف نظام د منځته راوړو سبب و نه ګرځي

 آیا اوس د پاکستان او مرکزي آسیا نوبت دی؟

هېوادونو دوستي د ټولو فصلونو دوستي بلل کېږي. پر پاکستان د چین نږدې ملګری هېواد دی. د دغو دواړو 

افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په وخت پاکستان له امریکا رسه مرسته وکړه ترڅو په کابل کې کمونیستي 

حکومت را وپرځول يش. هغه وخت د غريب نړۍ، اريب هېوادونو، پاکستان، چین او خصوصاً افغان ملت ګټې 

 .کال راهیسې ووعیت بله بڼه اختیار کړې ۲۰۰۱. مګر له رسه ورته او رشیکې وې
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و، و  يو، ځکه چې د القااده په مالتړ متهم شو  موخهکې، تر کومه چې د طالبانو د حکومت راپرځول  پېلپه 

زم رسه د مبارزې په پلمه تر ېټوله نړۍ په یوه خوله وه. خو وروسته ووعیت بدل شو او امریکا چې له ترور 

زم تقویه کړ او په ېد ترالسه کولو لپاره یې دلته ترور  موخود خپلو لویو ژیوسرتاتېژیکو  ،سېدلې وهافغانستانه رار 

دې بهانه يې پوځي اډې جوړې کړې. په دې ټوله لوبه کې یو وار بیا پاکستان له امریکا رسه همکار پاتې شو. 

که چې چین په افغانستان کې ځ ؛په دې مرحله کې د پاکستان ګټې د چین له ګټو رسه هآمهنګي نه درلوده

 .سوله او ثبات غواړي حال دا چې پاکستان د امریکا په خدمت کې رادیکالیزم او تروریزم ته وده ورکوله

خالف د امریکا د متحده ایاالتو نوی توند دریځ توجېه کوي: امریکا پر  رخو څو ټکي دي چې د پاکستان پ

لبانو یا حقاين شبکې مالتړ کوي اصيل او مهم الت یې د چې ګواکې د طا ،پاکستان په دې نه ده قهرېدلې

پاکستان -د چین کاشغر اقتصادي دهلېز یا –پاکستان او چین ترمنځ نږدې اړیکې دي چې اوس د ګوادر 

میلیارد ډالري پروژه چین ته سرتاتېژیک اهمیت لري او  ۵۷په پروژه منتهي شوې. دغه  CPEC اقتصادي حوزه

 جیوپولیتیککاماليت الرو استقاللیت او تعدد تضمینوي. دا هغه څه دي چې د سیمې د دغه هېواد د انرژي ا

ه لوبه کې د برالسۍ دروازه پرانیزي. خو براکس د چین مهارولو لپاره د نړېوالبدلوي او چین ته د قدرت په 

ا غضب به امریکا امکانات ډېر کموي. که پاکستان د امریکا د غوښتنې مطابق ځان اصالح نه کړي د امریک

 .پرې نازل يش

کال کې د امریکایانو طرحه چې پر اساس یې باید  ۲۰۰۹د افغانستان پخواين جمهور رئیس حامد کرزي په 

یا  BSA اجرائیه ریاست جوړ شوی وای و نه منله او قوي مرکزي حکومت یې حفظ کړ، له بلې خوا نوموړي

داد د امریکا اډو ته په افغانستان کې رسمیت ورباښه او امنیتي قرارداد له امریکا رسه السلیک نه کړ. دغه قرار 

دغه هېواد ته یې په این وخت کې د اسکرو د کمولو او په سیمه کې د استخبارايت لوبو د تنظیمولو زمینه 

 .برابروله

اوس نوي حکومت دغه دواړه امریکایي رشطونه په ځای کړي او د امریکا د وروستیو طرحو اميل کولو ته یې 

برابره کړې. خو ستونزه دا ده چې دغه کار حد اقل له پنځه کاله ځنډ رسه تررسه شو. په دې جریان کې  زمینه

د سیمې هېوادونو ته ډېر هغه حقایق په ډاګه شول چې پنځه کاله د مخه پرې نه پوهېدل. اوس که څه هم 

ې تجربه حاصله کړې او په افغانستان کې داا  ډله فعاله شوه خو روسانو په سوریه کې له داا  رسه د جګړ 

 .ماهیت یې پوهېديل دي

په هکله خوشبیني ښودله په رڼو سرتګو ولیدل چې د دغه تړون له السلیک  BSA چین چې یو وخت به یې د

 .زم ال پیاوړی شو او نوې تروریستي ډلې یې راوټوکولېېرسه په افغانستان کې ترور 
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او مقاومت یو بالک امالً ایجاد کړی. که پاکستان له دغه ووعیت د امریکا په وړاندې په سیمه کې د شک 

دغه بالک رسه یو ځای يش، په داسې حال کې چې هم د چین اقتصادي دهلېز له دغه هېواده تېرېږي او هم 

 .د امریکا او ناټو اکاماليت الر، دا به امریکا ته په دواړو اړخونو کې سرتاتېژیکه ماته په برخه کړي

په هکله د امریکا وروستی شدید دریځ د دې لپاره نه دی چې نوموړی هېواد د تروریزم  زما په نظر د پاکستان

بالک رسه یو ځای نه يش  ییزسیمهمالتړ او پالنه کوي بلکې د دې لپاره دی چې پاکستان مجبور کړي له نوي 

 هېواد یې داميل بڼه اختیار کړي. د امریکا دفاع وزیر په ښکاره وویل چې  CPEC او اجازه ورنکړي چې

CPEC  د هند  موخهمخالف دی او دا چې دا دهلېز له متنازع سیمو تېرېږي. له متنازع سیمو د جیمز متیس

 .او چین ترمنځ په کشمیر کې هغه سیمه ده چې دواړه هېوادونه یې د مالکیت داوا لري

چین او هم د روسیې او په افغانستان کې د داا  چټکه وده او بیا د هېواد شاميل سیمو ته یې رسېدل هم د 

 .منځنۍ آسیا لپاره د خطر زنګ دی

خالفت د خراسان والیت بويل. خراسان یعنې د افغانستان په پولو کې  نړېوالپه افغانستان کې داا  ځان د 

 محدود نه پاتې کېدل. په داا  او نورو تروریستي ګروپونو کې چې د افغانستان په شامل کې مېشت دي د

ETIM ستان پر جنګیالیو برسېره نور بهرين جنګیايل هم موجود دي. دا روښانه ده چې د نوموړو یا رشقي ترک

له افغانستانه بهر فعالیت کول دي، افغانستان دوی ته د جبهې شا او د اډې حیثیت لري. که  موخهډلو 

له مرکزي آسیا داا  نوره وده هم کوي تر آمو هاخوا د مرکزي آسیا هېوادونو ته به وراوړي. په دې توګه به 

 .څخه چین ته د انرژي د رسولو ځمکنۍ الرې هم وګواښل يش

 ستاننچین او افغا

په داسې ووعیت کې تر هر څه د مخه چین په افغانستان کې سولې او ثبات راوستلو ته رضورت لري. چین په 

. دغو ناستو شوه پېلسلسله د چین په ابتکار  QCG دې برخه کې ډېر څه کړي دي. د څلور اړخیزو ناستو

نه درلوده. وروستۍ ناسته په چین کې په درې اړخیزه توګه تررسه شوه یعنې چین، پاکستان او افغانستان  پایله

رسه کښېناستل ترڅو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې کړي او سولې ته الره اواره کړي. دې ته هم 

صمیم متابعت کوي او امریکا تراوسه په افغانستان کې ډېره مته نه کېږي ځکه چې افغان حکومت د امریکا د ت

 .د جنګ دوام غواړي

د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي ووعیت او دا چې داا  د افغانستان شامل ته په رسات الره خالصه کړه 

 د چین اندېښنې راپارويل. چین ته د تروریستانو د وراوښتو د مخنیوي لپاره بیجینګ په بدخشان کې د یوې
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رسحدي لېوا د جوړولو پیشنهاد وکړ چې له افغان قوتونو جوړه يش او مصارف یې چین پر غاړه واخيل. دا ټول 

ښه اقدامات دي. خو زما په نظر مثبته نتیجه به له ځانه رسه ونلري. ځکه دغه اقدامات اوامل له منځه نه وړي 

 .او التونو ته توجه نه کوي

ل دا چې امریکا خپلې سرتاتېژیکې ګټې په دې کې ویني چې په ته مته ولرو حا QCG څنګه کېدای يش

افغانستان کې جګړه او بې قانوين دومره پراخه يش او مرکزي حکومت دومره تضعیف يش چې دغه خاوره د 

 .تروریستانو د تربیې په یوې اډې بدله يش

روزي څومره مقاومت وکوالی  له بلې خوا یوه رسحدي لېوا به د امریکايي هغو اډو په شتون کې چې تروریستان

 يش؟

دا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې اوس د نا محدود وخت لپاره د پاتې کېدو خربې کوي. د 

متحده ایاالتو د ميل امنیت په سرتاتېژۍ کې چې د ولسمرش ټرمپ لخوا تېر ډسمرب ااالن شوه چین رقیب 

جرنال جیمز متیس د خپل هېواد د نوې دفااي سرتاتېژۍ د هېواد بلل شوی او باآلخره په تازه مورد کې 

ااالنولو په وخت کې وویل چې امریکا وروسته له دې خپله دفااي توجه د تروریزم ود جګړې باندې نه بلکې 

 .د لویو قدرتونو یعنې چین او روسیې په مقابله متمرکزه کوي

ستان کې د امریکا شتون له رسه تعریف زما په نظر اسايس حل هغه وخت موندل کېدای يش چې په افغان

يش، نوي حدود ورته وټاکل يش او له تروریزم رسه د امریکایي جګړې حساب کتاب له واشنګټن څخه وغوښتل 

يش. له بلې خوا په افغانستان کې باید داسې حکومت موجود وي چې په پټو سرتګو د امریکا هرڅه ونه مني 

 .افع په نظر کې ونیيسغانانو ميل مناو په اول قدم کې د اف
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و سناریو های  هامنیت شکنند ؛تهدید های امریکا علیه ایران

1ر مرصفپُ 
 

 2یفاطمه الصامد

ومن این مقاله؛ کشمک  جاری میان امریکا و ایران مورد ارزیابی همه ]

ناریوهای آیندهء این ر گرفته است. روی ووعیت جاری و سجانبه قرا

گرفته و متام احتامالت، از مذاکرات  کشمک  در منطقهء خلیج بحث صورت

گرفته تا جنگ اقتصادی و باآلخره رویارویی و تصادم، به شکل المی و 

 اداره[ .ارزیابی قرار گرفته است بیطرفانه مورد بحث و

 مقدمه

امریکا خیلی وعیف و غیر قابل  هتا هنوز هم احتامل شعله ور شدن جنگ همه گیر بین ایران و ایاالت متحد

است؛ اما این حالت به معنای نفی کامل برخورد و وقوع جنگ بوده منی تواند؛ زیرا ممکن است در ترجیح 

نتیجۀ یک امل و اکس العمل، چنین حادثۀ اتفاق افتد، یا هم ممکن است امریکا رضبات محدودی را متوجه 

این رضبات محدود،  ایران ساخته و بعضی مواقع را مورد هدف قرار بدهد. ولی هیچ وامنتی وجود ندارد که

پالن گذاری شود، در هامن حدود « حدود تنگی»که شاید تحت درف  های دروغین اجراء گردد و یا هم در 

خود باقی مباند. بلکه حتامً از حدود تعیین شده تجاوز خواهد کرد و به مناطق خارج ایران رسایت خواهد کرد 

م احتاملی و اکس العمل ناشی از آن، در امان و حتی خلیج اربی و اطراف آن از پی آمد های این هجو 

نخواهد بود. این برگۀ که در دسرتس شام قرار دارد، شامری از سناریو های مطرح درین قضیه را تحت مناقشه 

 .قرار گرفته و نقاط وعف هر کدام آنها

 

                                                           
برای  ابدالبصیر مومن حکیمیبه نرش رسیده و بعداً توسط  مرکز مطالعات الجزیره به زبان اربیسایت ن بار در این مقاله برای اولی1 

این مقاله را غرض فهم بهرت کشمک  های جاری میان امریکا و ایران،  ؛ترجمه شده است. ژورنال تحلیل دریبه زبان ژورنال تحلیل 

 به نرش می رساند.
  . می باشد در مرکز مطالعات الجزیره ق ارشدمحق فاطمه الصامدیخانم 2
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 نه جنگ و نه صلح!

ن حاکم بوده است، بدون این که اداره بر روابط امریکا و ایرا« نه جنگ و نه صلح»طی چند دهۀ گذشته قاادۀ 

های پی در پی امریکایی سناریوی برخورد اسکری با ایران را از برنامه ها و پالن های اسکری و نظامی 

د؛ با وجود این که انتخاب جنگ در برنامه های حکومت های امریکایی، در تبعیت از نخوی  حذف منای

ت و گاهی هم در اخیر لیست قرار می گرفت. در مقابل، بعضی حوادث و دگرگونی های جاری، گاهی در اولوی

کوش  هایی در ایران به هدف تعدیل و تغییر خطاب سیاسی در برابر امریکا به راه افتاد نیز بی نتیجه ماند؛ 

درین راستا هاشمی رفسنجانی مورد هجوم بی سابقۀ قرار گرفت. او زمانی که اظهار داشت که امام خمینی 

 داشت های را توقف دهد؛ مورد تکذیب رصیح قرار گرفت. چنانچه در یاد« مرگ بر امریکا»عار می خواست ش

م به نرش رساند، اظهار داشت که خمینی در رابطه با کنار گذاشنت  2013در سال « رصاحت نامه»که به نام 

شدت دفاع کرده و . مؤسسۀ انتشارات آثار خمینی از رفسنجانی به 3نظر مثبت داشت «مرگ به امریکا»شعار 

اظهار داشت که این یاد داشت ها به خط خودش نوشته شده و کامالً قابل ااتامد می باشد و می توانیم 

، اما در مقابل آن فرمانده سپاه پاسداران در آن زمان، محمد الی جعفری سخنان 4مطابق آن امل کنیم

 5.خواند« فریبکارانه»رفسنجانی را 

مشابهی در رابطه با اشغال سفارت امریکا در تهران نیز صورت گرفت؛ حادثه همچنان برخورد های زبانی 

امریکا نامیده شد، حادثۀ ایست که به انوان یک « النۀ جاسوسی»اشغال سفارت امریکا که در آن زمان به نام 

ا امریکا، اسطوره در مناسبت های مختلف از آن یاد آوری می شود. اما این اسطوره همزمان با آغاز گفتگو ها ب

که در چوکات برنامۀ اتومی ایران صورت گرفت، یکبار دیگر مورد بگو مگو ها و درخواست های بازنگری قرار 

گرفت. این قضیه بار دیگر بااث باال گرفنت مناقشات و اتهامات گردید، به خصوص به تعقیب نرش یاد داشت 

امات باال گرفت، او گفته بود که خمینی مخالف هایی از سوی وزیر خارجۀ اسبق ایران، ابراهیم یزدی این اته

                                                           
 م2017 دیسامرب 16: بازدید)تاريخ  1392مهر  9، "مرگ بر آمريکا" بودند" شعار : امام)ره( موافق حذفیرفسنجان یهاشم3

-%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8Chttp://www.entekhab.ir/fa/news/131389/%D9(

-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C

-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87

-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81

6%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 

 .(۱ص)ش، 21/7/92، 2801 شامرهااتامد،  روزنامهكا"  ریماسناد موافقت امام با حذف مرگ بر ا4 

، )تاريخ 1392مهر  21راديو فردا، !، است یمرگ بر آمريکا، فريبکار موافقت امام با حذف شعار  یفرمانده سپاه پاسداران: اداا5 

 (https://www.radiofarda.com/a/25135663.html) م2017 دیسامرب 16: بازدید
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http://www.entekhab.ir/fa/news/131389/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
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http://www.entekhab.ir/fa/news/131389/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/131389/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
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هجوم بر سفارت بود و حتی امر کرد تا اشغال کنندگان را از آنجا اخراج منایند. روزنامۀ کیهان درین رابطه 

  6در حق تاریخ صورت می گیرد.« نهضت آزادی»نوشت: این تزویری جدید است که از سوی 

طه به تغییر جایگاه این حادثه در اندیشه های انقالبی ایرانیان، خالصه این که متام کوش  هایی که در راب

النۀ جاسوسی، بر اساس خطاب سیاسی ایرانی، به انوان « تسخیر»صورت گرفت، به ناکامی انجامید و 

 7به حیث نقطۀ تحولی در مسیر انقالب باقی ماند و چنانچه امام خمینی« انقالب دوم و بزرگرت از انقالب اول»

این حادثه توانست که رکن اساسی و اولین رکن حکومت اسالمی را برپا دارد و اولین بیان استقالل  می گفت:

سیاسی را ااالن کند، این حادث بیانگر شجاات و جرئت جوانان انقالبی در مقابله با جربوت امریکا بود؛ زیرا 

 8.امریکا را ذلیل ساخت اشغال النۀ جاسوسی، بر اساس گفته های آیت الله خامنه ای ایاالت متحدۀ

با داخل شدن دونالد ترامپ به قرص سفید، دشمنی و بیانه های خصامنه بین دو طرف باال رفت و خارج شدن 

م به امضاء رسید، از رسگیری تحریم های اقتصادی شدید و قرار دادن  2015امریکا از اتفاق اتومی که در سال 

روریستی از نشانه های بارز روابط دو کشور بعد از به قدرت سپاه پاسداران انقالب در لست سازمان های ت

رسیدن ترامپ بود. به تقیب این تحریم ها، قدرت منایی ها در منطقۀ خلیج آغاز یافت و طی آن پیام های 

 هتهدید آمیز مبادله گردید، در بعضی از پیام ها به وواحت گفته شد که امنیت خلیج فارس خیلی شکنند

ی ناخواستۀ شود و تر و خشک را به نزدیکی های مختلفی دارد تا مبادا منطقه دامنگیر جنگبوده و نیاز به 

 آت  بکشد.

را، که طرفدار  م ها، جریان سیاسی ایرانیتحریم های امریکا الیه ایران و به خصوص سلسلۀ اخیر این تحر

حاشیه راند. زیرا حالت اختناق گشای  و نزدیکی با غرب و خواستار حل مشکالت در روابط با امریکا بود، به 

آور ایران، رسنوشت اتفاق اتومی بعد از خروج امریکا و سیاست های خصامنۀ امریکا هرگز به این جریان اجازه 

منی داد که از دیدگاه های خوی  به دفاع برخیزد؛ دیدگاه ها و صدا هایی که بعد از به قدرت رسیدن روحانی 

 شدن تحریم های اقتصادی الیه ایران، به گوش ها می رسید. و بسنت پیامن اتومی ایران و دور

در "بهار" روحانی، قبل از آن که به آت  بی اقلی های ترامپ بسوزد، مفکرین ایرانی و از جمله محمود رسیع 

« غروب ابدی»مطرح ساختند که ایران بدون پیوسنت به راوبط بین املللی به را القلم تبارز منوده و این سخن 

                                                           
: بازدید، )تاريخ 1396آبان  14صحيفة كيهان، ("بود!  ی؛ امام مخالف تسخري النه جاسوسیآزاد جديدترين تحريف گروهک نهضت6 

 :2018http://kayhan.ir/fa/news/118371 جنوری 8

 ؟ سایت رسمی رهرب ایران آیت الله خامنه ای آمريکا حاميت کردند یجاسوس )ره( قاطعانه از تسخري النهیچرا حرضت امام خمين7 

 م(2018 جنوری 8 :بازدیدش، )تاريخ  17/8/1396

content?id=38129-http://farsi.khamenei.ir/speech 

 .(م به مناسبت سی و یکمین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران۲۰۱۰از سخرنانی آیت الله خامنه ای به  تظاهر کننده گان)8 

http://kayhan.ir/fa/news/118371
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38129
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خواهد شد. لذا این کشور به یک اسرتاتیژی ملی نیاز دارد که مطابق خواسته های رشایط جدید بوده  مواجه

بااث دگرگونی فرهنگی، پخ  اقالنیت و رسیدن به فهم مشرتک از ماهیت نظام جهانی جدید، باشد. نظریه 

ل قرار داده بودند. اما را رشط اساسی هر نوع پیرشفت و تحو « رسمایه گذاری خارجی»پردازان جریان روحانی 

این "رسمایه ګذاری خارجی" که در نظر گرفته شده بود، هامن غرب بود و بر مبنای این دیدگاه، صلح بین 

ایران و امریکا بزرگرتین فرصت را می دهد تا تجارت و رسمایه گذاری خوی  را وسعت بخشد. و این نکته 

 9.مستلزم تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران بود

« شیطان بزرګ»برای این جریان سیاسی ممکن بود که دایرۀ نفوذ خوی  را وسعت بخشیده و دایرۀ دشمنی با 

را کوچک تر سازد، البته در صورتی که سلسلۀ تخفیف تحریم ها جریان می یافت و به تناسب آن پیشتیبانی 

فت. اما سیاست امریکا در مقابل اقشار مختلف جامعه، که در نتیجۀ تحریم ها زیر فشار بودند، افزای  می یا

ایران و بکار گیری شمشیر تحریم ها این جریان را به صورت کامل کنار زده و به نهایت محتوم آن قریب ساخته 

 است.

در داخل ایران سیاسی ساخنت بحث ها و جدال در رابطه به تأثیرات تحریم های اقتصادی باالی این کشور، 

ازد، که اقتصاد ایران با رضبات کمر شکنی مواجه گردید و یگانه مخرج و نتوانست این حقیقت را پنهان س

افقی که در فضای اقتصاد ایرانی با بسنت پیامن اتومی باز شده بود، با خروج واشنگنت از این پیامن و ااادۀ 

یقت را نیز این حق د. راپور های رسمی ایرانتحریم ها و در پی  گیری سیاست بیشرتین فشار، دوباره بسته ش

واوح ساخته و از اقب گرد فعالیت های اقتصادی سخن می گوید که همراه با برگشت تحریم های اقتصادی، 

در یک نگرش گذرا در می یابیم که برگشت تحریم های اقتصادی و تقلیل صادرات نفت  10آغاز یافته است.

حدود بودن تأثیر آن، در کشور ایرانی از یک بحران اقتصادی انذار می دهد و به هیچ صورت منیتوان از م

زرااتی که اقتصاد آن روی تولید نفت متکی است، سخن گفت. بانک بین املللی پول پیشبینی می کند که 

                                                           
 وان کشمک  سیاسی در ایران )تحریم های اقتصادی انفاطمة الصامدي، العقوبات االقتصادية انوان الرصاع السيايس يف إيران9 

)، TRT  ،(2019 جون 20: بازدید، )تاريخ 2019 جون 20اريب 

-9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AAhttps://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20 

 برای مطالعه بیشرت این منابع را مالحظه فرمایید: 10 

1dda60485c30-8606-4a00-e1c0-ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=66901c1dhttps://chmb.mporg. 

https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=66901c1d-e1c0-4a00-8606-1dda60485c30
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خواهد بود. این حالت با کم شدن توان خرید  % 6و ادم رشد اقتصادی  %40نرخ تورم درین کشور به 

 ا اجناس مورد رضورت اامه همراه خواهد بود.شهروندان و برداشنت نرخ های کمکی یا سبسایدی از دهه

م  2019 قبل از تحرکات نظامی بر ود ایران، محارصۀ اقتصادی شدت گرفت؛ چنانچه در هشتم جون سال 

م های جدید متام واردات و صادرات ایران یرئیس جمهور امریکا، ترامپ تحریم هایی را ااامل منود. این تحر

. 11که اگر تهران روش خود را تغییر ندهد، این تحریم ها تشدید خواهد یافترا هدف قرار داد و تهدید منود 

مقامات قرص سفید ااالن کردند که: ترامپ فرمانی صادر کرده و بخ  های آهن، فوالد، املونیم و مس را در 

اً ده ایران مورد هدف قرار داده است، زیرا این بخ  ها بزرگرتین صادرات ایران، بعد از نفت بوده و تقریب

 فیصد صادرات این کشور را تشکیل می دهد.

ایران هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور و تالش به خاطر مسدود ساخنت کامل آن را به مثابۀ ااالن 

جنگ الیه این کشور دانسته و وزیر خارجۀ این کشور محمد جواد ظریف اظهار داشت که هیچ فرقی بین 

و در فضای متشنج کنونی احتامل هر اتفاقی وجود دارد که در آن  جنگ نظامی و اقتصادی وجود ندارد

 .12صورت منطقۀ خلیج بیشرتین رضر را متحمل خواهد شد

. این راپور حاکی از آن بود که مسئولین 13گرچه ترامپ راپوری را که نیویورک تایمز نرش منود، نفی کرد

ر به رشق میانه را آغاز کرده اند تا جلو هر نوع هزار اسک 120امریکایی بحث روی برنامۀ نظامی و ارسال حدود 

هجوم ایرانی و یا هم اقدام در ساخت سالح اتومی از جانب ایران را رسکوب مناید. اما چیزی که نفی آن 

ممکن نیست، موجودیت گروه متنفذی در داخل قرص سفید است که همواره حکومت این کشور را به سوی 

 ی کند.برخورد اسکری با ایران تشویق م

                                                           
 :۱۷/۰۵/۲۰۱۹سالم کیايل، بداية التصعيد مع إيران وتسارع األحداث.. هل من حرب؟، ایورو نیوز، 11 

-possibility-any-there-is-us-the-and-iran-between-escalation-the-https://arabic.euronews.com/2019/05/17/after

war-for 

 م۲۰۱۹ جون ۳۱ )جنگ اقتصادی امریکا الیه تروریزم(،قناة العامل، ظريف: الحرب االقتصادية االمريكية ود ايران ارهاب12 

-https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%B6%D8%AF-%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9

%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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-iran-counter-to-troops-120000-considering-military-us-denies-https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump

threat 

https://arabic.euronews.com/2019/05/17/after-the-escalation-between-iran-and-the-us-is-there-any-possibility-for-war
https://arabic.euronews.com/2019/05/17/after-the-escalation-between-iran-and-the-us-is-there-any-possibility-for-war
https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump-denies-us-military-considering-120000-troops-to-counter-iran-threat
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump-denies-us-military-considering-120000-troops-to-counter-iran-threat
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 تشنج در آب های خلیج

در نتیجۀ حضور بی سابقۀ نظامی در خلیج و تهدید های متقابل امریکایی و ایرانی، می بینیم که متام منطقه 

، به خصوص این تشنج زمانی سیر صعودی را به خود 14بر لبۀ پرتگاه خطرناک برخورد نظامی قرار گرفته است

 :گرفت که ترامپ به ریاست قرص سفید رسید

          بعد از آن ااامل کرد  یم هایی را روی صادرات نفت ایرانم واشنگنت تحر 2018نومرب ماه در

م بین ایران و ش   2015که ترامپ خروج یکجانبه از پیامن اتومی با ایران را ااالن منود که در سال 

 کشور بزرگ جهان به امضاء رسیده بود.

         رص سفید ااالن منود، مدتی را که برای هشت کشور جهان در م ق 2019اپریل سال  ماه در

رابطه با خرید نفت ایرانی تعیین کرده و درین زمینه استثنایی را قایل شده بود، با فرا رسیدن ابتدای 

م به پایان می رسد و تهدید منود که هر کشوری که تحریم ها الیه ایران را  2019ماه می سال 

 ات های اقتصادی قرار خواهد گرفت.نادیده بگیرد، مورد مجاز 

         را در لست  ابقۀ سپاه پاسداران انقالب ایرانم امریکا با اقدام بی س 2019اپریل سال  ماه در

سازمان های تروریستی قرار داد و این اولین باری بود که واشنگنت به صورت رسمی، یک قوت 

 کرد. اسکری کشور دیگری به حیث سازمان تروریستی قلمداد

         .ایران در جواب این اقدام امریکا؛ اردوی آن کشور را سازمان تروریستی قلمداد منود 

          متحدۀ امریکا به خاطر قدرت منایی بیشرت کشتی هواپیام  ایاالتم  2019می سال ماه  9در

ئولین امریکایی این و موشک های پاتریوت را به رشق میانه فرستاد و مس 52بردار، بم افگن های بی 

در برابر مصالح امریکایی و قوت های نظامی امریکا  ود را مقابله با تهدید های ایرانقدرت منایی خ

 انوان کرد.

          اسرتاتوفورترس به پایگاه  ۵۲-امریکا ااالن منود که بوئینگ بی 2019می سال ماه  10در

این هواپیام ها را نیز بخشی از مقابله با تهدید نظامی امریکا در کشور قطر مواصلت منود و ارسال 

 های ایرانی ااالن منود.

          م کشور امارات ااالن منود که چهار کشتی تجارتی درین کشور  2019ماه می سال  12در

قرار گرفته است. این هجوم در امارت فجیره نزدیک تنگناه هرمز « املیات تخریبی»مورد هجوم 

 رگاه مهم و اساسی گاز و نفت جهانی را تشکیل می دهد.انجام یافت که گذ

                                                           
 برای مطالعه بیشرت این منابع را مالحظه فرمایید:14 

artery-oil-important-most-s-world-the-hormuz-of-https://arabic.euronews.com/2019/05/13/strait 

https://arabic.euronews.com/2019/05/13/strait-of-hormuz-the-world-s-most-important-oil-artery
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          م کشور املان و هالند املیات مترین اسکری در اراق را زمانی به  2019می سال ماه  15در

حال تعلیق در آورد که امریکا از وجود تهدید هایی از سوی قوت های طرفدار ایران سخن گفت؛ ولی 

 هایی که انجام داد، ازین فیصلۀ خوی  باز گشت.کشور املان بعد از ارزیابی 

          م کشور بریتانیا سطح تهدید هایی را که متوجه قوت ها و هیئت  2019می ماه  16در

دانست.  ند و آنرا ناشی از خطر های ایراندپلوماتیک این کشور در اراق وجود داشت، جدی خوا

غداد را انتقال داد و با نظر داشت ترس ها و باال ایاالت متحدۀ امریکا کارکنان سفارت خوی  در ب

گرفنت تهدید ها، امر منود تا مؤظفین غیر اساسی را از منایندگی های دپلوماتیک در اراق، بیرون 

 آورند.

          م دو نفت ک  جاپانی در آب های بحر اامن منفجر گردید و  2019جون سال ماه  13در

اده شدند. واشنگنت ایران را مسئول این حادثه خواند و آن کشور کارمندان و کارگران آن نجات د

 این اتهام را به شدت نفی منود.

          م سپاه پاسداران ایران هواپیامی جاسوسی امریکایی به نام  2019جون سال ماه  20در

هوایی را در جنوب ایران سقوط داد و ااالن منود که هواپیامی مذکور داخل قلمرو « گلوبل هوک»

 این کشور شده بود.

 

 سناریو ها

 گفتگو های مجدد

گفتگو های بدون قید »ترامپ پیام هایی متعددی به ایرانی ها فرستاد و مفاد آن  مذاکرات همه جانبه: -الف

. حتی اگر 15مقام رهربیت(به شدت رد گردید( بود. این پیام ها از سوی بلند ترین مرجع تصمیم گیری« و رشط

ی را مورد دقت قرار دهیم که آیت الله خامنه ای در رد داوت ترامپ بکار برد، و نخست وزیر کلامت و جمالت

که  هجاپان، شینزو آبی آنرا با خود حمل کرد، می بینیم که کلامت و جمالتی را در زبان فارسی بکار برد

ین و بی ارزشی جانب ر توهکه دال ب هکمرتین حد احرتام هم با خود نداشت و امداً جمالتی را استعامل کرد

 د.دار مقابل 

ای بعد از به قدرت رسیدن ترامپ، هامن قناات هایی را منعکس می سازد که قبالً در مورد خطاب خامنه

ایاالت متحده امریکا ابراز داشته و امریکا را گذشته ازین که رئیس آن چه کسی است، کشور غیر قابل ااتامد 

                                                           
است که ارزش تبادل نامه  ی)خامنه ای: ترامپ شخصبی بی سی اربی، خامنئي: ترامب شخص ال يستحق تبادل الرسائل معه15 

 م۲۰۱۹ جون ۱۳، ها را ندارد.(

48623194-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48623194
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م منتج به پیامن اتومی گردید، فقط به  2015تگوهایی را، که در سال . خامنه ای پشتیبانی از گف16می خواند

خاطری ااالن منود که اکرث رئیس جمهوران ایران تأکید داشتند که گفتگو با امریکا و رسیدن به توافقنامۀ می 

که تواند در حل مشکالت اقتصادی ایران مؤثر باشد. به همین الت، با وجود این که می دانست و باور داشت 

طرف امریکایی کاذب است، در رابطه با گفتگو ها چراغ سبز نشان داد تا مبادا بگویند که مرشد انقالب در 

برابر گفتگو هایی قرار گرفت که ممکن بود مصالح ملی ایران را تضمین کند. و اینک برگشته و در ارزیابی از 

و زمانی که الی اکرب صالحی رئیس  17پیامن اتومی می گوید که: قبول گفتگو ها یک خطای محض بوده است

سازمان اتومی ایران به سوی مذاکرات بر می گردد، شاهد سخن واوحی در رابطه به موقف خامنه ای 

هستیم، او که همیشه ازین گفتگو ها در شک و تردید بود، حتی در مدتی که به صورت رسی در کشور اامن 

 .18برای ادامۀ گفتگو ها رشط هایی را ووع منود جریان داشت این شک و تردید خود را ادامه داد و

را در برابر گفتگو های شامل با ادارۀ ترامپ ووع منود و سپاه پاسداران ازین مانع با  یخامنه ای مانع قوی

قوت متام ازین فیصله پشتیبانی منود. به خصوص که پیشنهادات سابقه در رابطه با گفتگو ها انوانی را 

نفوذ ایران در خارج بود و این قضیه مستقیامً بدوش سپاه پاسداران قرار داشت که فقط اختیار کرد که هامنا 

چند ماه قبل در لست سازمان های تروریستی قرار گرفته بود. همچنان گفتگو های شامل به معنای قرار دادن 

 یرش آن منی باشد.موشکی ایران روی میز مذاکرات بود و این چیزی است که ایران هرگز آمادۀ پذ  برنامه های

با شکستی که اتفاق اتومی ایران بدست ترامپ مواجه شد، هیچ کسی در ایران این جرأت را نخواهد داشت 

که بار دیگر از گفتگو های مجدد با واشنگنت سخنی بگوید، گرچه وجاهت سیاسی آن به صورت آشکار به نظر 

 ا منود، مورد تهدید قرار گرفت.آید. و حتی آیندۀ روحانی که از گفتگو ها بیشرتین دفاع ر 

                                                           
)خامنه ای به بسنت تنگه هرمز تهدید منوده و واشنگنت العربیه، خامنئي يلّوح بإغالق مضيق هرمز ويهاجم واشنطن: غري أهل للثقة16 

 م۲۰۱۸ یجوال  ۲۱، را الیق ااتامد منیداند(

-https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A

-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD

-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%AC%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8 

 م۱۳/۰۸/۲۰۱۸یورو نیوز، رهرب ایران: در مذاکرات برجام اشتباه کردم، 17 

mistake-a-was-deal-iran-says-us-with-talks-direct-bans-8/08/13/khameneihttps://fa.euronews.com/201 

از دستگیری جاسوس فوردو «/ دکرت صالحی»رازهایی جالب در کتاب خاطرات  برای مطالعه بیشرت این منابع را مالحظه فرمایید:18 

 ای در اردن:تا شناسایی دانشمند هسته

http://www.ion.ir/news/355762/ 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://fa.euronews.com/2018/08/13/khamenei-bans-direct-talks-with-us-says-iran-deal-was-a-mistake
http://www.ion.ir/news/355762/
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قاطعانه منی توان گفت که ایران این گزینه را نیز به صورت مطلق رد خواهد کرد، و به خصوص این که در  -ب

ها تحت اناوین مختلف آنرا انجام داده است، مانند اراق و افغانستان و ... و این حاالتی است که ه گذشت

قاسم سلیامنی نق  بارزی در گفتگو ها داشت. اطمینان و ااتامد  سپاه پاسداران و فرماندۀ فرقۀ قدس،

بزرگی که خامنه ای باالی سپاه پاسداران نشان می دهد و اطاات و والی که شخص سلیامنی نسبت به 

جایگاه مرشد و شخص خامنه ای دارد، گفتگو های جزئی را در بین سایر سناریو ها ممکن و قابل ترجیح می 

خاطر داشت که این گونه گفتگو ها به شکل رسی صورت گرفته و قضایای معین و مشخصی را  گرداند. باید به

که در اختیار دارد، در مقابل دست آورد های  را رین گونه مذاکرات ایران کارت هایدر بر خواهد گرفت و د

عضلۀ یمن و یا معینی بکار خواهد برد و شاید تخفیف تحریم ها یکی ازین دست آورد ها باشد. و شاید هم م

 خروج نیرو های امریکایی از افغانستان و گفتگو ها با طالبان اناوین آن باشد.

 برخورد

گرچه ایران این سناریو را بعید می داند ولی به صورت کلی آنرا نادیده نگرفته  الف: جنگ متام و کامل:

ای که از سوی اداره های پی  از است؛ و این سناریو در اسرتاتیژی امریکا نیز حارض بوده و حتی در پالن ه

ترامپ طرح شده بود، این سناریو مد نظر قرار داشت، گرچه تیزی و شدت آن در دورۀ حکومت بارک اوباما 

اندکی تقلیل یافته بود. االیم و نشانه ها حاکی از آن است که گروه بارز در ادارۀ امریکا، که در رأس آن بولنت 

رت به همین انتخاب دارند و گرچه این سناریو بهرتین انتخاب در لست و پومپیو قرار دارد، متایل بیش

 م قابل اجراء نخواهد بود. 2020سناریوهای ترامپ نیز قرار دارد، اما قبل از تابستان 

در مقابل امریکا، اهداف  کا می باشد، اما اکس العمل ایرانالی الرغم این که قطعاً توازن قوا به نفع امری

مورد هجوم قرار خواهد داد و در مقدمۀ آن ارسائیل و پایگاه های امریکایی خواهد بود که ایران خیلی زیادی را 

را از چهار طرف در محارصۀ خود قرار داده است. این پایگاه ها گرچه تهدید خیلی جدی را متوجه ایران 

ر ایران مورد هجوم قرار ساخته است، اما هدف قرار دادن مصالح امریکا را برای ایران ممکن ساخته است و اگ

گیرد، هیچ تردیدی در هجوم متقابل برود این پایگاه ها از خود نشان نخواهد داد. همچنان واوح است که 

اربستان سعودی و سایر کشور های خلیجی از آثار ویرانگر جنگ برکنار نخواهند ماند که مستقیامً از سوی 

ط هم پیامنان ایران در منطقه تحت رضبات قوی قرار می ایران مورد هجوم قرار خواهند گرفت و یا هم توس

 گیرند و تهدید حوثی ها بر ود سعودی مثال کوچکی درین زمینه می باشد.

االوتاً جنگ همه گیر بر ود ایران، از مرشوایت بین املللی بر خوردار نخواهد بود، زیرا اروپا تا هنوز هم، الی 

می ورزد و به این باور است که جنگ خطرات  ته شدت مخالفالرغم وعف موقف خوی ، با سناریوی جنگ ب

امنیتی خیلی جدی را متوجه این منطقه ساخته و سیل مهاجرین را روانۀ آن رسزمین خواهد ساخت. و طبعیی 
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است که این کشور ها توان استقبال متام آنها را نخواهند داشت. و اما روسیه و چین، بنابر اهداف و اسبابی 

 شان نزد خود دارند، ازین اقدام حامیت نخواهند کرد.که هر کدام 

این سناریو بیشرت از هر سناریوی دیگر مورد بحث ادارۀ امریکا بوده است که در  هجوم و رضبات محدود: -ب

را مورد هجوم قرار می دهد.  گردیده و مواقع اسرتاتیژک ایران هجوم و رضبات حساب شده و محدود خالصه

واپیامی جاسوسی امریکا نشان داد که ایران هر گونه هجوم را با شدت متام جواب اما رسنگون ساخنت ه

خواهد داد؛ همچنان نظام دفاای این کشور بیرشفته تر از آن است که فکر می شد و رسایل و پیام هایی که 

امن اخیراً در منطقۀ خلیج تبادله گردید، گویای این حقیقت است که راه انتقال نفت به هیچ صورت در 

نخواهد بود. بنابرین، ممکن است که جواب ایران در مقابل این حمالت، هدف قرار دادن نفت ک  ها و 

منابع آب نوشیدنی کشور های همجوار خواهد بود و این حالت سبب ادامۀ این برخورد ها گردیده و هیچ 

 کشور خلیجی از نتایج و پیآمد های ناگوار آن در امان نخواهند ماند.

را بهرت بداند که درف  جنگ و مقابلۀ اسکری با ایران را  شاید واشنگنت این :با پشتیبانی امریکاجنگ  -ج

د حامیت نبه دوش نگیرد، اما از جنگ و برخورد هایی که دیگران مانند: سعودی، ارسائیل و امارات به راه انداز 

رانسوی با افرسان سعودی سیناریوی و پشتیبانی کند. گرچه روزنامۀ لوفیگارو فرانسوی خرب داد که افرسان ف

اشغال ایران را مورد بحث قرار داده اند، اما سعودی توان مقابله با ایران را ندارد و حمالت روز افزون حوثی 

که سعودی نیاز به راه هایی دیگری  ه استو نشان داد ههای یمن وعف نظامی سعودی را کامالً برمال ساخت

در امان نخواهد ماند، زیرا ایران می  ی ارسائیل نیز از آت  هجوم ایران، دارد و حتغیر از مقابلۀ نظامی با ایران

تواند توسط حزب الله و گشودن جبهۀ جدید در غزه؛ ارسائیل را مورد حمله قرار دهد. به خصوص این که 

دن به که به خاطر تصفیه و پایان بخشی« معامله قرن»حامس و حرکت جهاد اسالمی به خاطر نابود ساخنت 

 قضیۀ فلسطین برنامه ریزی شده است، چارۀ جز مقابله ندارند.

ساب آنرا را می داند که جنگ و برخورد برای این کشور، ویران کن خواهد بود؛ لذا از سال ها قبل ح ایران این

گذشته کوشیده تا منظومۀ دفاای خوی  را به شکلی در آورد که هدف قرار دادن  داشته است و در دهه های

 اف باشد.ذام اطراف کار مشکل و با مصارف گن برای متآ 

 جنگ اقتصادی

دقیق ترین توصیفی است که می توان بر املکرد امریکا بر الیه ایران اطالق کرد. شاید « جنگ اقتصادی»

جنگ اقتصادی همه جانبه یگانه سناریویی قابل تطبیق در حال حارض باشد؛ این جنگ در حول چند محور 

 رفت:صورت خواهد گ
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این تحریم ها به معنای محروم ساخنت ایران از استفاده منابع  تحریم های اقتصادی همه جانبه: -الف

اقتصادی خوی  میباشد، به خصوص نفت و گاز که درآمد ملی این کشور بر آن متکی می باشد. این چیزی 

ندازه گیری هایی صندوق ، امالً تطبیق می شود. ادایرۀ قطع کامل صادرات نفت ایراناست که امروز در 

م در نتیجۀ تأثیر این تحریم  2020م و  2019جهان پول نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال های 

ها به شدت تقلیل خواهد یافت و صندوق جهانی پول متوقع است که نسبت رشد این کشور که مطابق راپور 

خواهد رسید و این بد ترین نسبت از درصد  ۶نفی مبه  2019می رسید، تا اپریل  درصد ۴به  2018ساالنۀ 

 30 الی 10. البته فرقی منی کند که سپاه پاسدارن انقالب، مطابق بحث مهندس کامیار، 19می باشد 2012

اقتصاد ایرانی را اداره  درصد 60اقتصاد این کشور را در اختیار دارد و یا مطابق اظهارات کیفان هاریس  درصد

، بیرشین رضبۀ اقتصادی متوجه این سازمان می گردد. به خصوص که بیشرتین می کند، در هر صورتی

 فعالیت های اقتصادی ایران روی همین بخ  متمرکز می باشد.

این چال  ایران را مجبور خواهد ساخت که روی برنامه های جدیدی فکر مناید تا بتواند این تحریم ها را 

که این تحریم ها در حالی ااامل می شود که نسبت بیکاری در  فروبرده و نتایج آنرا تحمل مناید. به خصوص

 رسیده و روی قرش جوان بیشرت متمرکز می باشد. درصد 13این کشور به 

این اقدامات یک سلسله اقوبت هایی را در بر دارد که رشکت  ممنوعیت هایی تعامل اقتصادی با ایران: -ب

ا مبادا مورد تحریم اقتصادی امریکا قرار گیرند. این املیه بر های تجارتی را از تعامل تجارتی مانع می شود ت

متام رشکت های اروپایی، چینایی و هندی منطبق می باشد که به دنبال خروج واشنگنت از پیامن اتومی با 

بااث کم شدن قیمت ایران، یکی پی دیگری از تعامل های تجارتی با ایران اقب نشینی کردند. این املیه 

 ارزش خود را از دست داده است.  درصد ۶۰اخیرگردیده است، چنانچه طی یک سال  یرانارزش پول ا

( یا شوییپول م گروه ویژه اقدام مالی )در 2019فربوری ماه  22در  مشکل نقل و انتقاالت بانکی: -ج

(FATA برای ایران چهار ماه فرصت داد تا تعدیالت الزم را، در جهت مبارزه با پول شویی و جلوګیری کمک )

م خارج لست  2019( کشور ایران تا جون سال FATAهای مالی به تروریزم، به اجراء در آورد. بر اساس ااالن )

ی ااالن و مورد قبول واقع نتظار که تهران انضامم خود را درین سازمان جهانسیاه باقی می ماند به این ا

( می باشد به FATAم قوانین باقی مانده را که همگام با معیار های ) 2019ایران تا جون سال »چون د انگرد

 2019وبر م یک بار دیگر ایران را مهلت جدیدی تا اکت 2019جون سال  21اجراء نیاورده است. این مجمواه در 

م ااطاء کرد تا اقدامات الزم برای مبارزه با متویل تروریزم و سفید سازی پول را تقویت بخشد تا سیستم ایرانی 

                                                           
19 International Monetary Fund. “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia Update,” (April 

2019), 8, see it online:< https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2019/04/17/reo-menap-cca-

0419> 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2019/04/17/reo-menap-cca-0419
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2019/04/17/reo-menap-cca-0419
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( صادر گردیده، FATAو بر اساس ااالنی که از سوی )« با معیار های بین املللی درین مجال تطابق یابد.

ین معاهدۀ بین املللی را پذیرفته و درین سلک داخل ایران همچنان خارج لست سیاه باقی می ماند تا تهران ا

گردد. کشور های اروپایی از ایران می خواهند تا به خواسته های این گروه جواب مثبت دهد تا بتواند کانال 

های مالی خوی  را فعال سازد، به خصوص از تحویالت و انتقاالت بانکی مستفید گردد. به همین سبب، مانع 

 بانکی ایران تا اطالع مجدد، همچنان باقی خواهد ماند.نقل و انتقاالت 

که  20«بازنگری در تحریم های اقتصادی»گاری هوفباور و گروه او در کتاب  تأثیر سیاسی و اجتامعی: -د

مرجع اساسی طرفداران ااامل سیستم تحریم ها مبدل شده است، به شدت از تحریم های اقتصادی و تأثیر 

. در حال حارض او و گروه همکاران  که دست بلندی در تحقیقات روی تأثیر این آن به دفاع برخاسته اند

حالت این  200تحریم ها و اثر گذاری آن در سیاست خارجی، دارند. آنها نتایجی تحقیقات این گروه که روی 

 ته استلت توانسانجام یافته است نشان می دهد که یک سوم این حا« بعد از جنگ جهانی تا امروز»تحریم ها 

سلوک جانب واقع تحت این تحریم را تغییر دهد. و حتی پژوهشگران دیگری این نسبت را خیلی اندک ااالن 

رئیس گروه تحقیقات امنیت و صلح در انستیتیوت « کریستان فون زوست»کرده اند، چنانچه بر اساس ااالن 

 می رسد. %5این نسبت به  21«الیبنیتس

باید گفت که این حالت در رابطه با جامعۀ ایرانی چیزی جدیدی نیست و می و اما حالت احتجاجی در ایران، 

م  2017و  2009، 1996توان از مظاهرات و اارتاوات متعددی در ایران نام برد. بارز ترین این احتجاجات در 

ل بیشرت به سخنانی ایراد کردند، متای« سیمینار مرکز الجزیره در مورد ایران»بود. بعضی از کارشناسان، که در 

این باور دارند که ااتصاب ها به سبب تورم و خرابی حالت اقتصادی و پائین بودن معاشات از ابجدیات جامعۀ 

ایرانی به شامر می رود و این حالتی است که متضمن توامنندی دولت در قبول و اارتاف به خواسته های 

 ا این حالت اارتاوی می باشد.مرشوع مردم و بهرت سازی وسایل مساملت آمیز در جهت تعامل ب

اما منی توان تأثیرات این تحریم ها را بر جامعۀ ایرانی نادیده گرفت. در پژوهشی که ااظم رجبی به خاطر 

انجام « تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفاه اجتامای مردم»کسب درجۀ ماسرتی در دانشگاه تهران تحت انوان 

                                                           
20 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg, Economic Sanctions 

Reconsidered, Peterson Institute for International Economics, third edition,2009 

 :2018 مئ، 21، دويچه وله فاريس هاي آمريکا بر ايران،سابقه تحريم و تاثري تحريم21 

-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-https://www.dw.com/fa

-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85

-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C

-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

43865665-DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a%D8%A7% 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-43865665
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-43865665
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-43865665
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-43865665
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-43865665
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حقیقات، بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفاه اجتامای مردم ، موووع مورد بحث و اساسی درین ت22داد

شنامه ها انجام داد و فقط هامن سبود. او آراء و نظریات مردم را از طریق بکار گیری همه پرسی و توزیع پر 

 خانواده هایی را مورد سؤال قرار داد که در تهران زندگی می کردند و درین راستا فرد اول و رسپرست خانواده

را مورد پرس  قرار داد. نتایج حاصله نشان می داد که ظروف زندگی مردم بعد از تحریم ها بدتر شده است، 

توان خریداری و درآمد آنها کمرت شده، دسرتسی مردم به بعضی اجناس کمرت گردیده و خدمات صحی و 

 درمانی و نوایت آن اقبگرد زیادی داشته است.

گان سیمینار هامعه شناسان ایرانی در تهران برگزار گردید، اشرتاک کننددر سیمیناری که از سوی جمعیت ج

ترین آن ابارت از دایرۀ قیادت،  به این نظر بودند که تحریم ها اقشار مختلفی را مورد هدف قرار داده که مهم

ین تأثیر را نیاز های زندگی، ساختار های زیر بنایی، جامعه و توان های دفاای می باشد. این تحریم ها کمرت

گذاشته و بیشرتین تأثیر آن روی جامعه و نیاز های اصلی زندگی « حلقات تصمیم گیری»روی دایرۀ قیادت 

بوده است. این تحریم ها رضبه محکمی را متوجه طبقۀ متوسط در ایران ساخته است، در حالی که سیاست 

و اما طبقۀ ثرومتند توانسته است که این نجات دهد   ااطای کمک ها توانسته است طبقۀ فقیر را تا حد زیادی

بلند رفنت نرخ ها را در جهت کسب بیشرت فایده و سود بکار برد و این در حالی است که شعار بارز دولت در 

 بود.« ادالت اجتامای»ایام انقالب هامن تأمین 

ن کشور در مقابل و باید دانست که معضلۀ جنگ اقتصادی در رابطه با ایران، رابطۀ چندانی با ناتوانی ای

مقاومت در برابر این تحریم ها و تأثیر آن بر روش سیاسی این کشور ندارد، بلکه به شکل اساسی مربوط با پی 

آمد های این جنگ اقتصادی بر جامعۀ ایران و توان نظام ایرانی بر فعال سازی سیستم تکافل منظم و رهربی 

 مصارف و مقابله با فساد مالی می باشد.

  

                                                           
مطالعه برای شميس،  1392 زمستان، تیزس ماسرتی، دانشگاه تهرانأاظم رجبي، "تاثري تحريم اقتصادي بر رفاه اجتاماي مردم"، 22 

 به لینک زیر مراجعه فرمائید:مخترص تیزس 

.pdf-15Page-8/272753-https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2014 

https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2014-8/272753-15Page-.pdf
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ي بدلونونه او پر افغانستان یې اغېزې جیوپولیټیکیمې د س

 1(ز۲۰۱۴-۲۰۱۹)

 2احمد بالل خلیل

منځ پروت دی،  افغانستان د منځنۍ آسیا، سویيل اسیا او منځني ختیځ تر: لنډیز

او له دغو سیمو څخه په  اقتصادي، سیايس، نظامي او کلتوري برخو کې اغېزمن 

 بدلونونو قرباين شوی.  جیوپولیټيکيد  دی. همدا المل دی، چې زموږ هېواد تل

 جیوپولیټيکيد ميل یووايل حکومت له جوړېدو وروسته، په سیمه کې یو شمېر 

ومي ران او لویدیځ ترمنځ د ایران د اټبدلونونه رامنځته شول، چې په دغو کې د ای

لیک؛ د خلیج ډيپلوماتیک بحران؛ د سویيل اسیا په تړاو د پروګرام په تړاو هوکړه

مریکا تګالره؛ د چین لویې اقتصادي پروژې؛ په سیمه کې د داا  ظهور او ا

 . وورامنځته کېدل؛ او په خپله د ميل یووايل حکومت 

بدلونونو بیا پر افغانستان دواړه منفي او مثبتې اغېزې وکړې.  جیوپولیټيکيدغو 

د  مثبته اغېزه یې د چابهار بندر تړون او د چین په لویو اقتصادي پروژو کې

خوا د په منفي اغېزو کې بیا د مسکو لهدی. خو  یو ځای کېدل افغانستان احتاميل

ییزو هېوادونو مرستې او متبادلې سولې پروسې پېلول؛ له افغان طالبانو رسه د سیمه

زم پر ود د رامنځته د ډيپلوماسۍ لوړ پرواز؛ د افغان ولسمرش ارشف غني د تروری

کېدل؛ او په هېواد کې خرابېدونکی امنیتي يیزې اجامع پاشل کېدونکې سیمه

 ووعیت شامل دي. 

  : افغانستان؛ سیمه؛ جیوپولیټيک؛ دوه قطبه نړۍ؛ څو قطبه نړۍ؛کیيل

 

                                                           
په دغه لیکنه کې د سیمې هغو جیوپولیټيکي بدلونونو او پر افغانستان یې اغېزو ته اشاره شوې، چې په ډېری توګه د ميل یووايل  1 

 نځته شوي او یا یې هم په دغه پېر کې یې اغېزې تر ټولو زیاتې او جوتې وې. لیکوالحکومت پرمهال یا رام

د افغانستان ییزو څېړنو مرکز المي غړی، او د دغه مرکز د تحلیل ژورنال مسؤل مدیر دی. احمد بالل خلیل د سرتاتيژيکو او سیمه 2 

 ښاغلی خلیل دپولیټیکو بدلونونو کې لېوالتیا لري. -قتصادي او جیوا-ييزو جیوپه بهرين سیاست، معارص تاریخ، اسالمپالنه، او سیمه

 کتاب لیکوال هم دی.»۲۰۱۵-۱۹۵۵افغانستان او چین؛ دوه اړخیزه اړیکې »
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 لومړۍ برخه؛ مقدمه

ییزه کچه د سړې جګړې د بېرته راګرځېدلو بحث د له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی، چې په سیمه

، چې آیا زموږ ته راځي چې د ډېرو په اذهانو کې پوښتنې منځمدا المل دی، بل هر وخت په پرتله تود شوی. ه

 که نه؟ او روسیې تر مرشۍ الندې پر دوو بالکونو وېشل کېږي؟ -سیمه د امریکا او د چین

و ځواکونو د رقابت له کبله پر دوو بالکونو نړېوالپه تاریخي توګه دا لومړی ځل نه دی، چې زموږ سیمه د دوو 

په دې تړاو وروستۍ هغه بېلګه وه، چې د « سړه جګړه»ږي. دوه نیمې لسیزې وړاندې تېره شوې وېشل کې

الیستي نړۍ له یو بل رسه په یټشوروي تر مرشۍ الندې کمونیستي نړۍ او د امریکا تر مرشۍ الندې کاپ

د او له کبله یې نړۍ و په هدیره )افغانستان( کې اخر پای ته ورسېوو او د دوی دا رقابت د امپراتورېرقابت کې 

 نوره د امریکا تر مرشۍ الندې یوه قطبه نړۍ شوه.

دغه مقاله په څلورو برخو وېشل شوې. په لومړۍ برخه کې یو شمېر هغو بېلګو ته اشاره شوې، چې په بېالبېلو 

 اغېزې پر افغانستان ښيي. په دویمه برخه کې د ميل یووايل حکومت له جیوپولیټيکيپړاوونو کې د سیمې 

د ییزه کچه د سیمو هېوادونو پر خپل منځي اړیکو راڅرخېږي. درېیمه برخه بیا په سیمهجوړېدو راهیسې 

و رخه کې بیا پر افغانستان د وروستېبدلونونو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ ب جیوپولیټيکيسیمې وروستي 

 بدلونونو اغېزې بیان شوي دي.   جیوپولیټيکي

 ؛ پېژندنهجیوپولیټیک

کال کې د سویډين سیايس الومو کارپوه روډالف کجیلین ز ۱۸۹۹اصطالح په لومړي ځل په  وپولیټیکجید 

(Rudolf Kjellén)  سیاست او سیايس الومو  نړېوالله خوا وکارول شوه. وروسته بیا دغه اصطالح اامه او د

. (politike)یکاو پولیټ o)(geد دوو یوناين لفظونو مجمواه ده: جیو  جیوپولیټيک 3یوه مهمه برخه وګرځېدله.

  4ک بیا د سیاست.مکې یا خاورې معنی ورکوي او پولیټيجیو د ځ

                                                           
3 Robert D Blackwill, The Geopolitical Consequences of the World Economic Recession- A Caution, Rand 

Corporation, 2009, Occasional Paper, See it online:< 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2009/RAND_OP275.pdf>; Saul Bernard 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2009/RAND_OP275.pdf


 32 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

تر ډېره د خپل لیدلوري له مخې تعریفوي.  جیوپولیټیکو اړیکو کارپوهان او یو شمېر ادارې نړېوالکه څه هم د 

ر قاموسونو، دایرة املعارفونو او په تړاو د یو شمې جیوپولیټیکخو تر اوسه یو جامع تعریف نه لري. دلته به موږ د 

 .اړیکو د کارپوهانو تعریفونه وړاندې کړوو نړېوالد 

 قاموسونه

قاموس له مخې،  ه توګه کوي. د دېمخترص  هډېر په تعریف  جیوپولیټیکانګلیيس قاموس د  د اکسفورډ

  5«.غېزمنتیا ته واييو اړیکو انړېوالد  له د سیاست په تېره بیاورونو له کبجیوپولیټیک؛ د جغرافیاوي فکټ»

و اړیکو کې د نړېوالبیا داسې تعریفوي، چې له کبله یې موږ په  جیوپولیټیکو اړیکو قاموس نړېوالد پینګوېن د 

د بهرين سیاست او  جیوپولیټيک»قاموس لیکي:  ؛ ان راتلونکی هم بیانوالی شو. داپېښو تحلیل، ارزیايب او

سیايس  نړېوالوه کبله یې موږ د جغرافیاوي متغیراتو له الرې پر مېتود دی، چې لیو تګالرو د مطالعه کولو 

 6«.ان یې په تړاو  وړاندوینه هم کوو ؛چلندونو پوهېږو، ترشیح کوالی یې شو او

په تړاو بیا درې تعریفونه وړاندې کوي؛ خو د جغرافیاوي متغیراتو  جیوپولیټيکد مرېم ویبسټر قاموس د 

 قاموس په اند: جیوپولیټيک کې دننه کوي. د دېپه ترڅنګ اقتصاد او ډميوګرايف هم 

د جغرافیې، اقتصاد او په تېره بیا  – پر سیاست او د یوه هېواد پر بهرين سیاست د اغېزو د فکتورونو» .1

 وايي. جیوپولیټيکمطالعې ته  –ډميوګرايف 

 یې رهناميي کوي؛ جیوپولیټيکیوه حکومتي تګالره چې  .2

هغه مجمواه چې له دولت او یا هم له ځانګړیو وسایلو رسه تړاو  د سیاست او جغرافیاوي فکتورونو .3

 7«ولري.

                                                                                                                                                               
Cohen (eds), Geopolitics: The Geography of International Relations, Third Edition, Rowan & Littlefield: 

London, 2015, pp:15-16  
4 Oxford Bibliographies, Geopolitics- Geography, see it online:< 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0017.xml>  
5 Oxford Dictionaries, Geopolitics, see it online:< https://en.oxforddictionaries.com/definition/geopolitics>  
6 Evans, G & Newnham, J., (1998), "The Penguin Dictionary of International relations", Penguin Books, London, 

UK.  
7 Merriam-Webster, Definition of Geopolitics, see it online:< https://www.merriam-

webster.com/dictionary/geopolitics>  

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0017.xml
https://en.oxforddictionaries.com/definition/geopolitics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolitics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolitics


 33 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

د تر جسامت او موقعیت ویستلو د یوه هېواپه پراخ تعبیر څخه دې مربج انګلیيس قاموس بیا جغرافیه له د کې

د یوه هېواد د جسامت یا »ي: پورې ځانګړې کوي. دا قاموس د جیوپولیټيک تعریف په دې ټکو کې کو 

نورو رسه پر اړیکو یې تاثیرات وايي، چې د دغه هېواد پر ځواک او له  جیوپولیټيکت هغو اغېزو ته موقعی

هغه سیايس بوختیاوې، چې د یوه هېواد او یا د نړۍ د یوې برخې له فزیکي مختصاتو څخه »او یا هم «. يوښي

 8«.اغېزمن يش

 دایرة املعارف

په تړاو د  جیوپولیټيکتعریف وړاندې کوي، بلکې د  جیوپولیټيکتانیکا دایرة املعارف نه یوازې دا چې د د برې

په تېره بیا د  – اصطالح څخه اغېزمنې یو شمېر حکومتي تګالرې له دې او – مکېنډر نظریه– یو شمېر نظریو

شلمې پېړۍ په لومړۍ نیاميي کې د جرمنیانو او جاپانیانو بهرنۍ چارې او د سړې جګړې پرمهال د امریکا د 

اړیکو و اړیکو کې د ځواک پر نړېوالپه »په اند  دایرة املعارف هم بیانوي. د برېتانیکا – د حصار تګالره کمونېزم

د  جیوپولیټيکدغه راز د دوی په اند په اوسني وخت کې «. وايي جیوپولیټيکد جغرافیاوي اغېزو تحلیل ته 

  9کلیمې په توګه هم استعاملېږي.نړېوال سیاست په تړاو د مرتادفې 

سیاست او  نړېوالپر »تعریف په دغو ټکو کې راغلی دی:  جیوپولیټيکو اړیکو پېژندنې په کتاب کې د نړېوال د

 10«.وايي جیوپولیټيکاغېزو مطالعې ته د و اړیکو د جغرافیې )انسان او فزیکي( نړېوال

 سیاست د کارپوهانو تعریفونه نړېوالد 

خو موږ دلته د یو څو تنو تعریفونه د  ؛خپل تعریفونه لیکيلپه تړاو ډېرو کارپوهانو  جیوپولیټيککه څه هم د 

 موووع د روښانه کولو په تړاو راوړو. 

اصطالح اخرتاع کوونکی دی، په الندې ټکو کې د  جیوپولیټيکچې د ( Rudolf Kjellénروډالف کجیلین )

 تعریف کوي: جیوپولیټيک

                                                           
8 Cambridge Dictionary, geopolitics, see it online:< 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/geopolitics>  
9 Encyclopeadia of Britannica, Geopolitics, see it online:< https://www.britannica.com/topic/geopolitics>  
10 Devetak et al. (eds), An Introduction to International Relations, 2012, p. 492.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/geopolitics
https://www.britannica.com/topic/geopolitics
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 په دې«. جیوپولیټيک واييه د دولت تئوري ته یا په فضا کې د یوې پدیدې په توګ د جغرافیاوي ارګانیزم»

 دوه ټکي هم دي، یعنې ځواک او ځمکه.  جیوپولیټيکتعریف کې دوه مهم ټکي دي، چې هغه پخپله د 

جیوپولیټيک په ، د اتو یې د هټلر جرمني ډېره اغېزمن کړچې نظری (Karl Haushofer)وروسته، کارل هوشوفر

سیايس  پر پراخو اساساتو په تېره بیا پر ميل ساینس دی، د جغرافیې د دولت نوی جیوپولیټيک»تړاو وویل: 

جغرافیې والړه یوه تیوري ده چې د ټولو سیايس پروسو مکاين معینیت ښيي. له معینیت څخه موخه دا ده، 

 چې بهرين الملونه د سیاست اراده کنټرول کړي. 

اب کښلی، د جیوپولیټيک په تړاو ډ کتس یې یو پنجیوپولیټيکچې پر  (BernardC.Cohen) برنارډ کوهېن

ړیکو شننې ته وايي. له ا د سیايس پروسو دریالونو، او جیوپولیټيک د جغرافیاوي لیدلورو او چاپې»وايي: 

عد لرونکې سیمې دي؛ او له سیايس موخه جغرافیاوي انرصونه، منونې او څو بُ څخه ریالونو جغرافیاوي چاپې

چلندونه اغېزمن کوي. او سیايس  نړېوالکچه  ییزسیمهه او نړېوالچې په هغه ځواکونه دي،  موخهپروسو څخه 

 11تاثیرات په نښه کوي. ړیکواد دغو  جیوپولیټيکوي. ونکي دي، او دواړه یو بل اغېزمنپروسې بدلېد

بیا د  چې وروستهاو  جیوپولیټيک اصطالح چې اخرتاع هم شوه،که په لنډه او امومي توګه یې ووایو، نو د 

شو او په دې برخه کې یې څېړنې او نظریې هم  ایخوا پرمختګ هم ورکړ الومو د یو شمېر پوهانو لهسیايس 

، او یا یې هم د سیاست په تېره بیا د بهرين سیاست او وووړاندې کړې، یا خو پخپله جفرافیه پېژندونکي 

 یعنې د ځمکې سیاست.  جیوپولیټيکجغرافیې ترمنځ اړیکه په نښه کوله. له همدې ځایه ده، چې موږ وایو 

کې د یوه هېواد خاوره،  لو زیات مهم رول لوبوي، چې په دېکې یو شمېر انارص تر ټو  جیوپولیټيکپه 

 ییز موقعیت، طبیعي منابع، سرتاتېژيکې نقطې، ځواک )اقتصاد، انساين او نظامي ځواک او نور( راځي.  سیمه

 جیوپولیټيکییز افغانستان او سیمه

بدلونونو قرباين شوی دی. همدا المل دی،  جیوپولیټيکيپه تاریخي توګه افغانستان تل د خپلې سیمې د 

کې وايي، موږ به نور دغه ووعیت  ووچې د افغانستان اوسنی ولسمرش ارشف غني هم په کراتو په خپلو وینا

  12موقعیت به نور په خپله ګټه کاروو. جیوپولیټيکيبدلوو او خپل 

                                                           
11 Saul Bernard Cohen (eds), Geopolitics: The Geography of International Relations, Third Edition, Rowan & 

Littlefield: London, 2015, pp:15-16 

 »، په پرلیکه بڼه:۱۳۹۴ری و  ۶ويش، د امریکا غږ، سوله ااشق الله رحیمزوی، غني: د طالبانو نه وړاندې باید د پاکستان رسه  12 

https://www.pashtovoa.com/a/2694918.html»  

https://www.pashtovoa.com/a/2694918.html
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موږ د بحث موووع د افغانستان د جغرافیاوي موقعیت ارزښت بیانول نه دي؛ خو بیا هم افغانستان که څه هم ز 

 Louis)د سیمې په یوه داسې تقاطع نقطه کې پروت دی، چې امریکايي افغان پېژندونکی لویس ډوپري

Dupree) نمعارص انګریز مورخ او فلسفي آرنلډ ټوای سوداګرۍ )ټرانسشیپمنټ( نقطع ګڼي؛ یې د (

ArnoldJ.Toynbee) ړې نړۍ راتاوېدونکی هېواد یې ګڼي؛بیا د نړۍ نیمې الرې باګرام ته سیخې ګڼي او د ز 

تیورۍ داسې ځای بويل، چې له کبله  (Heartland)االمه اقبال یې د اسیا زړه ګڼي، میکېنډر یې د خپلې 

نو هم د افغانستان دغه جغرافیاوي او مورخا فلیسوفانودا رنګ یو شمېر نورو  ؛یې پر نړۍ واکمني اسانه ده

 موقعیت ته په کتلو په خپلو لیکنو کې اشارې کړي او دا موقعیت یې په ښه توګه درک کړی دی.

ستان او جغرافیه پوهان اوس هم ېژیت له کبله ده، چې یو شمېر سرتاتېد افغانستان د همدې جغرافیاوي موقع

ن د منځنۍ اسیا برخه ده، که له منځني ختیځ رسه تړل ال دې پایلې ته نه دي رسېديل، چې آیا افغانستا

شوی او که یا هم د سویيل اسیا نه شلېدونکې ټوټه ده؟ له همدې ځایه وه، چې د سارک په سازمان کې د 

سازمان کې یو شمېر هېوادونو او مورخینو د افغانستان  سیا پهاوب پرمهال هم د سویيل افغانستان د بشپړ غړیت

رود همدا بحث راپورته کړ، چې افغانستان خو د منځنۍ اسیا او یا هم د منځني ختیځ د بشپړ غړیتوب پ

 هېواد دی، نه د سویيل اسیا! خو د هند د قوي مالتړ له کبله بیا دا بحث کرار کړای شو او په پای کې

 سازمان کې بشپړ غړیتوب ترالسه کړ.  ز کال کې په دې۲۰۰۷افغانستان په 

يل اسیا او له کبله ده، چې د منځنۍ اسیا، سویرسه زموږ د همدې تړل شوي موقعیت  دغه راز له درېیو سیمو

ايس، منځني ختیځ پېښې پر موږ ژورې اغېزې ښندي. دا اغېزې له اقتصادي راکړې ورکړې نیولې تر سی

 ډګرونو پورې پراخې دي. کلتوري، دیني او ایډيالوژيکو

شوې د  پېلتر تاثیر الندې پاتې شوی. د چین له مدنیته په اقتصادي برخه کې افغانستان د ورېښمو الرې 

، ډېری برخه پر افغانستان ر افریقا او اروپا پورې غځېدلې وهتي الرې، چې ان تیدغې زړې اقتصادي او ترانز

تېرېدله. تقریباً د ورېښمو الرې څلور شاخونه پر افغانستان تېرېدل. یو ښاخ به له چین څخه د پامیر او 

د اوسني تاجکستان له الرې د افغانستان بلخ ته به رې افغانستان ته داخلېده. بل ښاخ بدخشان له ال 

راکوزېده. درېیمه الره د ترکمنستان له الرې د افغانستان هرات ته راښکته کېده او څلورمې الرې له هند څخه 

نستان اقتصاد مهال د افغا هغه 13منشاء اخیسته او بیا به د پېښور او کندهار له الرې افغانستان ته داخلېدله.

                                                           
 ۱۳۷۸ازیز احمد پنجشیري، افغانستان و راه ابریشم، کابل: انتشارات سعید، 13 
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. له دې وراخوا، ووتي الرې څخه په مثبته توګه اغېزمن شوی یې زړې اقتصادي او ترانزپه ډېری توګه د همد

 رتله تر ټولو زیاته سوداګري یې دهېواد شو، نو د نورو هېوادونو په پ ګیرراڅنګه چې افغانستان په وچه کې 

 له هېوادونو رسه وه او ده.   منځنۍ آسیا، سویيل آسیا او منځني ختیځ

و دوو زرو و لورو څخه شوي او که چېرې وروستېپه پوځي ډګر کې هم، پر افغانستان پوځي یرغلونه له درېیواړ 

بهیر کې که د نورو سیمو په پرتله پر افغانستان تر ټولو زیات استعامري یرغلونه نه  کړو، نو په دېکلونو ته نظر 

 شاه ز، تیمورڅخه نیولې د چنګېرې کم هم نه دي شوي. د مقدوين سکندر ااظم وي شوي، نو له نورو سیمو پ

افیاوي زانو، شورویانو او امریکایانو تر بریدونو پورې؛ ټول د افغانستان د جغر )ګډ تیمور(، مغولو، صفویانو، انګرې

او د  ووه پر الرې پروت و فاتحینو پر افغانستان له دې کبله بریدونه کول، چې هند تموقعیت له کبله وه. لومړنې

و بیا په خپله د افغانستان جغرافیاوي موقعیت ته پاملرنه وکړه او د روازې حیثیت یې درلود. خو وروستنېد

 افغانستان نیول یې د خپلو ګټو خوندي کېدل وګڼل.  

 اړیکې ېپه فرهنګي او متدين ډګر کې هم، افغانستان له منځنۍ اسیا، منځني ختیځ او سویيل اسیا رسه ژور 

لري. منځنۍ اسیا، چین او جاپان ته د بوداییزم دین په خپرولو کې د افغانستان د بامیانو، ګندهارا، هډې، 

باګرام او یو شمېر نورو بودایانو رول لوبولی. په سویيل اسیا کې د اسالم د دین په خپرولو کې یې رول هم تر 

د اسالم داوت د دوو الرو وشو: د جهاد او صوفیزم له خوا ټولو زیات جوت دی، ځکه په هند کې د افغانانو له

الرې. د فاريس ژبې په ترویج کې افغان مېشته امپراتوریو رول درلود، او هم د اموي او ابايس خالفتونو پرمهال 

)په دې تړاو د استاد خلیل الله خلیيل  په اسالمي فقه کې د افغاين الامو رول هم تر یوه ځای منعکس کېږي

، چې په بغداد کې مېشت او نوم یې لیکلې یې لغامين فقهاو په تړاوهغو ه د یادونې وړ ده، چې د یوه رسال

کرت او بودايي او هندي دینونو اغېزې هم تر ې. دغه راز د افغانستان پر لرغونو ژبو د هندي سنس(ویستلی وو

ل کېږي. د پښتو او فاريس ښې موندېکريت رېټولو زیاتې دي او اوس هم د پښتو په یو شمېر کلامتو کې سنس

ادب کې د  او هغه شعرونه چې له دغو اغېزو بهره من دي، اوس زموږ په منلېهندي اشعارو اغېزه د شعرونو هم 

 ږي. هندي مکتب په نامه یادې

په ایتنیکي )توکمیز( لحاظ هم، افغانستان د منځنۍ اسیا، منځني ختیځ او سویيل اسیا رسه ژور تړاو لري. 

و پاکستان کې هم مېشت دي. دغه راز تاجک، اد هېواد لوی توکم دی، د سویيل اسیا په هند پښتانه، چې 

 ازبک او ترکمن هم په منځنۍ اسیا او منځني ختیځ کې له خپلو توکمیزو رسه ژورې اړیکې لري. 
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يل اسیا په بل اړخ کې دلته تر ډېره فکري او ایډیالوژيکي خوځښتونه هم له منځني ختیځ، منځنۍ اسیا او سوی

پل راوړی. لکه په افغانستان کې د مرشوطیت پر غورځنګ د ایران د مرشوطیت غورځنګ او په ترکیه کې د 

د څخه مهال افغانستان ته له منځني ختیځ او سویيل اسیا  ځوانو ترکانو خوځښت اغېزې. د سړې جګړې پر

دغه راز له منځنۍ اسیا )هغه مهال اخوان املسلمون او جامات اسالمي سیايس او اډیالوژيکي افکارو راتګ. 

پیتالیستي موکراسۍ، بیان ازادي، او کام راتګ او اوس له امریکا څخه د ډیز نېشوروي اتحاد( څخه د کمو 

 اغېزمن شوی دی.  چې له کبله یې زموږ هېواد ترېستم یوازې هغه بېلګې دي، اقتصاد )ازاد بازار( سې

 د خپل منځي اړیکو ارزونهییزه کچه د هېوادونو دویمه برخه: په سیمه

سړې جګړې وروسته، د امریکا متحده ایاالت په نړۍ کې یوازینی زبرځواک و، چې د نړۍ په تاریخ کې او د  له

ځواک په  ز کال وروسته، د امریکا دا۲۰۰۹له ځواک څښنت و. خو  و اړیکو په ډګر کې د بې سارينړېوال

چونو او په منځني ختیځ کې د ین او ګرجستان د کړکېا کې د اوکراتدریج په کمېدو شو. په ختیځې اروپ

مهال د امریکا کمېدونکی ځواک ټولو ته څرګند شو. له همدې ځایه ده، چې د نړۍ آسیايي  سوريې بحران پر

نړېواله کچه کال راهیسې نړۍ نوره یوه قطبه نه ګڼي. په ز ۲۰۱۲مفکرین، په تېره بیا د چین سرتاتېژېستان له 

پورته کېدا د یو ځل بیا کمېدونکی ځواک او په بل اړخ کې د چین، هند او روسیې را ایاالتو داد امریکا متحده 

شل کېږي؛ ونو وېبحثونه تاوده کړي، چې له سړې جګړې وروسته زموږ سیمه یو ځل بیا پر دوو بالک لپاره دغه

ه ایډیالوژيکي کرښو ون ر دا وي، چې د دغو دوو ګروپونو وې  به پرسړې جګړې رسه توپیخو دا ځل به یې له 

 خپل رول ولوبوي.  جیوپولیټيک  تر شا يش، بلکې دا ځل به د وې

او روسیه په یو بالک کې وګڼل  ، ایرانو چارو یو شمېر شنونکو پاکستان، چیننړېوالبحث په امتداد د  د همدې

 سفیر منیر اکرم د هند، په بل بالک کې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخواين یې او امریکا جاپان،او هند، 

تي تړون له السلیکولو وروسته د یوې مقالې په بڼه دا بحث راپورته یافغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانز

ه کچه هم، په یو شمېر نړېوالپراخ کړای شو. په پسې و کې دغه بحث ال . ورپسې جوخت په پاکستاين رسنېکړ

شل کېدا او د دوی ترمنځ د رقابت په تړاو مقالې خپرې ې هم، د سیمې وېپاڼو کو مجلو او تحلیيل ویبنړېوال

 شوې. 

روانه ده، او د دوو بالکونو د غړو هېوادونو په خپل منځ کې څه ډول اړیکې  يدا چې زموږ سیمه پر کوم لور 

بدلونونو  جیوپولیټيکيدي، په الندې برخو کې ورته اشاره کوو، له هغې وروسته به په سیمه کې د بدلېدونکو 

 هېواد وارزوو:خپل په تړاو سم پوهه شو او هم به په آسانۍ وکوالی شو، چې د دغو بدلونونو اغېزې پر 
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 روسیې اړیکې-د پاکستان

بدلېدونکی دی او د دواړو هېوادونو  حالت اوس اړې جګړې پرمهال رقیبان وو. خو دد س یهپاکستان او روس 

کال کې روسیې له پاکستان څخه بندیز پورته  ز۲۰۱۴روانې دي. په  ترمنځ امنیتي اړیکې د پراخېدلو پر لور

کال د دواړو هېوادونو ترمنځ په دفااي او  په همدې کړ او له روسیې څخه یې د وسلو پېرلو ته اجازه ورکړه.

کال کې له روسیې څخه څلور ایم آی  ز۲۰۱۵له همدې کبله پاکستان په  شوه. پېلنظامي برخو کې همکاري 

ي چورلکې واخیستې. په همدې کال د پاکستان لوی درستیز راحېل رشیف هم روسیې ته په سفر جنګ ۳۵

روسیې  لومړی ځل و، چې د پاکستان لوی درستیز روسیې د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې-د پاکستاندا  والړ.

 .سفر کاوه ته

کراچۍ څخه څو له پورې پانګونه وکړه، و ډالرو میلیارد ۲کال کې روسیې په پاکستان کې تقریباً تر ز ۲۰۱۵په 

-کستانلیکه وغځوي. دغه مهال په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وې او د پاالهور ته د غازو یو نل

 په معنی و. ي پياوړتیا د پاکستان د اقتصاد چین اقتصادي حوزې ترڅنګ دا پروژه

پوځي مترینات  په لومړي ځل تاریخ کې کو پهد خپلو دوه اړخیزو اړیروسيې او پاکستان  کال کېز ۲۰۱۸په  

پکې ونډه  وپوځیان ۲۰۰ تقریباً  دواړو خواو څخه له؛ وو.که څه هم دغه ګډ پوځي مترینات ډېر محدود لکړ  پېل

 .لپالیسۍ د بدلون څراغونه ورکو  ا ده کچه دېیز سیمه؛ خو بیا هم په شوېکارول و او وړې وسلې پکې  واخیسته

کال کې د پاکستان او  لنه زیاته شوه، او دغه راز په دېس ۸۰ړو هېوادونو سوداګري کال کې د دوا ۲۰۱۸په 

له یو بل رسه کتنې هم زیاتې روسیې د لوړ پوړو نظامیانو او د استخباراتو ترمنځ د یو بل هېوادونو ته سفرونه او 

لیک هم په یوه هوکړهپه میاشت کې دواړو هېوادونو  ز کال د اګسټ۲۰۱۸کتنو په پایله کې د  شوې. د همدې

  14رسه سال شول، چې له مخې به یې روسیه د پاکستان نظامي رستیري روزي.

ووعیت او سولې پروسې په تړاو له دې وراخوا، روسیې له پاکستان او چین رسه یوځای د افغانستان د امنیتي 

 ل. زیات شو  کړه، چې وروسته بیا پکې د سیمې نور هېوادونه هم ور پېلپروسه  د مسکو

 

 

                                                           
14 The News, Russia to train Pakistani troops, 8 August 2018, see it online:< 
https://www.thenews.com.pk/latest/352364-russia-all-set-to-train-pakistani-troops>  

https://www.thenews.com.pk/latest/352364-russia-all-set-to-train-pakistani-troops
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 امریکا اړیکې-د پاکستان

 په دې اوو لسیزو تاریخ ته وګورو، نو جوته به يش، چېد تېرو  اړیکود دوه اړخیزو که موږ د پاکستان او امریکا  

خو یوه خربه پکې حتمي وه، چې د اړخیزو اړیکو لوړې او ژورې لیديل. -دوهواشنګټن -اسالم آباد بهیر کې

رتله دغه دوه اړخیزې اړیکې په پاکستان کې د نظاميانو د حکومتونو پرمهال سیايس ګوندونو د حکومتونو په پ

سیايس اړیکې او له اسالم آباد رسه د واشنګټن  رشف پرمهالد ایوب خان، ویاء الحق او جرنال مپياوړې وې. 

ونو له تېرو دوو کلنظامي او اقتصادي مرستې هم د بل هر وخت په پرتله تر ټولو نږدې او زیاتې وې. خو 

مهال په سیمه کې د . امریکا اوسيو امریکا ترمنځ اړیکې خړې پړې شو د پاکستان ا (۲۰۱۸-۲۰۱۶) راهیسې

ور له کبله هند ته ډېر ارزښت ورکوي. له هند رسه یې نظامي اړیکې ټاو د چین فک اروسیې د بیا راپورته کېد

استې و هند د دفاع وزیرانو ترمنځ شپږ نکال راهیسې د امریکا ا ز۲۰۱۶ډېرې نږدې شوي. د بېلګې په توګه له 

، چې له لوجستیکي هوکړه لیک هم السلیک کړ-و کې دواړو هېوادونو د نظاميیشوي او دغه راز په دې وروست

 .امله به یې امریکا د هند هوايي هډې د اوطراري حالت په وخت کې استعاملوالی يش

 لیارد ډالرو څخه زیاتې نهیقتصادي مرستې له یو مکال کې له پاکستان رسه د امریکا نظامي او ا ز۲۰۱۶په 

لیارد ډالره اقتصادي او یم ۳.۵کال کې امریکا له پاکستان رسه  ز۲۰۱۱، دا په داسې حال کې ده، چې په وې

کال راهیسې دا د امریکا لخوا له پاکستان رسه تر ټولې کمې مرستې  ز۲۰۰۷نظامي مرستې کړې وې او له 

 .وې

يل اسیا په تګالره کې هم، پر پاکستان توندې نیوکې شوې. د پاکستان لپاره دا د درېیو د ډونلډ ټرمپ د سوی

 الملونو له کبله د اندېښنې وړ وه:

موږ پاکستان ته په »ډونلډ ټرمپ په مخامخ ډول پاکستان په خپله وینا کې یاد کړ او ویې ویل:  لومړی؛

ته پټنځایونه ورکوي، چې موږ وررسه په جګړه کې لیاردونو ډالر ورکوو خو په این وخت کې دوی هغه چا یم

 ؛«ښکېل یو. دا باید ژر تر ژره بدلون ومومي

 په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي رول څخه د امریکا او ډونلډ ټرمپ مالتړ او غوښتنه؛ دویم؛

ښمنان باید د امریکا په افغانستان کې د امریکا تت او مبهم راتلونکی. ځکه د ټرمپ په وینا د امریکا د درېیم؛

 د پالنونو او تګالرو څخه خرب ونه اويس.
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خو وروسته، چې څنګه امریکا په افغانستان کې د زملي خلیلزاد په مرشۍ له افغان طالبانو رسه د سولې 

کړې، نو د پاکستان او امریکا اړیکې د ښه کېدو پر لور والړې، او ان د امریکا ولسمرش ډونلډ  پېلخربې اترې 

د دې ترڅنګ د پاکستاين چارواکو په اند د «. کېدو پر لور روانې دي دوه اړخیزې اړیکې د ښه»وویل: رمپ ټ

امریکا ولسمرش د پاکستان ولسمرش امران خان ته یو لیک هم واستاوه او د افغانستان د سولې په پروسه کې 

ز ۲۰۰۱څنګه یې چې د  يې ترې مرسته وغوښته. د وروستیو معلوماتو له مخې برېښي، چې پاکستان؛ لکه

کال پرمهال افغانستان ته د امریکايي رستېرو له راتګ رسه همکاري وکړه، دا ځل به له امریکا رسه له 

 افغانستانه د امریکايي رستېرو په وتلو کې هم همکاري وکړي. 

 چین اړیکې-د پاکستان

څو کلونو اړیکې لري. له تېرو  پاکستان او چین دوه سرتاتيژيک ملګري دي. دواړه له پخوا پیاوړې او ښې 

راهیسې دا اړیکې همداسې پياوړې پاتې شوي، بلکې چین پاکستان ته د خپلې ملګرتیا څو  (۲۰۱۴-۲۰۱۹)

دی. له همدې ځایه ده، چې د پاکستان ډېری خلک چین  هم یاو پکې بریالی شو  يځله امتحانونه هم ورکړ 

 . څښنت دینرم ځواک  ياوړيد پ ته په درنه سرتګه ګوري او چین په پاکستان کې

پاکستان -له پاکستان څخه د ورېښمو نوې الرې یوه مهمه برخه تېره کړه او د چین کال کېز ۲۰۱۵په چین 

لیارد ډالرو څخه زیاته یم ۴۶اقتصادي حوزه کې به چین له  ېې ونوموله. په داقتصادي حوزې په نامه ی

ې بدلوونکې پروژې په توګه په سیمه کې د لوبحوزه اوس اقتصادي  غهونه وکړي، له همدې کبله ده، چې دپانګ

او دا پروژه یې له متنازاو سیمو څخه  څخه په ښکاره مخالفت وکړ ې پروژېامریکا او هند له دږي. ېهم یاد

یاالتو رسه نږدې اړیکې اچې د امریکا له متحده  وګڼله. په بل اړخ کې د لوېدیځ یو شمېر هېوادونهتېرېدونکې 

ې پروژې پيل کول یوازې چین ته ګټه الرې ته د شک په سرتګه ګوري. د دچین د ورېښمو لري، هم د 

ګڼي او په بل اړخ کې د دې وېرې او اندېښنې هم څرګندوي، چې هسې نه، د دې پروژې تر شا  ورکوونکې

نیوکې  له دې وراخوا، د چین په دې پروژې د قروې د جال په توګه هم نظم بدلون وي!! نړېوالاصيل موخه د 

 کېږي. 

خنډ شو، چې له مخې یې  هم چین په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لپاره د هند د هغو قراردادونو په الره کې

ومي ټوګه وپېژندل يش. دغه راز چین د اشونې وه، چې د جی  محمود مرش مسعود اظهر د یو تروریست په ت

امریکا د  او له کبله یې هند د ی خنډ واقع شود هند د غړیتوب په الره کې لو  هم اروه کوونکو په ډله کې
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د چین دوه امده رشطونه وو: لومړی دې هند  .شو کړایډله کې غړیتوب ترالسه نه  قوي مالتړ باوجود په دې

 ډله کې غړیتوب ورکړای يش.  ي. دویم، پاکستان ته دې هم په دېپر این پي ټي تړون السلیک وکړ 

 افغانستان اړیکې-د پاکستان

ږېدو دوه اړخیزې اړیکې د پاکستان له زېاباد ترمنځ یووايل حکومت له جوړېدو رسه، د کابل او اسالمد ميل 

راهیسې بې سارې وې. افغان حکومت په تېره بیا افغان ولسمرش ارشف غني پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړل، 

قرارداد بندول، د نظامي روزنې په  وتي، له هند رسه د ثقیلو وسلو رانیولید بېلګې په توګه اقتصادي او ترانز

)چې وروسته بیا  لیکموخه پاکستان ته افغان رستیري استول، له آی ایس آی رسه د افغان ميل امنیت هوکړه

یو شمېر نور.  ، اولیک وګاڼه(لیک په تړاو هوکړهد افغان حکومت له خوا دا ډول اوازې رد شوې او دا یې د هوکړه

په ریښتینې توګه په افغان سوله کې زاتو تر شا موخه دا وه، څو پاکستان وهڅوي په امده توګه د دې امتیا

 همکاري وکړي. خو دغو هڅو یوازې د مري پر خربو اترو او بې پایلې څلور اړخیزو خربو اترو منتج شوې. 

په پرتله حکومت د نورو وختونو  یووايلافغانستان اړیکې د ميل -د پاکستان، ز(۲۰۱۷) یو کال راهیسې تېر له

تر ټولو کړکیچنې دي. دغه مهال د دواړو هېوادونو ترمنځ د تورخم خونړۍ پېښه هم وشوه، چې له کبله یې له 

ترڅو  چمتووالی نیيس، اوس پاکستان څخه د افغان کډوالو بېرته راستنېدنه چټکه شوه او افغان حکومت هم

بېرته راستانه کړي )په پاکستان کې له د )خپل وطن؛ ګل وطن( په غږ  څخه خپل ډېری کډوال له پاکستان

افغان کډوالو رسه بد ووعیت، د افغان کډوالو پر لور د ځايي خلکو په چلند کې بدلون او په پاکستان کې د 

څو هېواد ته ، لهڅو و  یې هغه مهال کډوال میاشت افغان، چې میاشت په وودوی تت راتلونکی نور هغه اوامل 

 بېرته راستانه يش(. 

اندې افغان حکومت پر پاکستان د خپلې ترانزیتي اتکا کمولو په موخه له ایران او هند رسه یوځای د له دې وړ 

و کې یې له چین رسه د رېل له الرې سوداګري هم له منځنۍ اسیا ېهار تړون السلیک کړ، په دې وروستچاب

کړي. د  پېله سوداګري کړه او شونې ده چې په نږدې وختونو کې د الجوردو له الرې له اروپا رس  پېلڅخه 

 افغان حکومت لخوا دغه ټول ګامونه د پاکستان له اتکا څخه د وتلو جدي هڅې دي.

، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په ډېره ټيټه کچه دي؛ ځکه افغان حکومت ځان ز کال پرمهال۲۰۱۸د 

د روانې ناامنۍ امده المل پاکستان ، په هېواد کې یو ناااالن شوې جګړه کې ښکېل وبالهله پاکستان رسه په 

ز کال په دویمه ربعه کې پاکستان ته د ۲۰۱۹خو د والې ډلې ګڼل کېږي. او په پاکستان کې افغان وسله
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افغان ولسمرش ارشف غني سفر دغه دوه اړخیزې اړیکې یو څه ورغولې. دا چې آیا غني هغه څه غوښتل، 

 چې له افغان ولسمرش رسه وکړې راتلونکي وختونه ځواب کړي. ترالسه کړل او پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو 

 

 هند اړیکې-د پاکستان

دلې؛ خو بیا هم که څه هم د هند او پاکستان اړیکې په تېر تاریخ کې په ډېرو کمو وختونو کې اادي بڼه درلو  

د هند او پاکستان په تېره بیا د هند پر پټانکوټ هوايي ډګر له بریده وروسته ز کلونو پرمهال ۲۰۱۹-۲۰۱۶د 

اړیکې خړې پړې شوې او له همغه مهاله راهیسې د هند لومړي وزیر نرېندرا مودي د پاکستان پرود په یوه 

 کې راښکاره شوه. « رسجېکل بریدونو»هندي ځواکونو په  له کبله یېکړ، چې  پېلداسې پالیيس کار 

اسالم -وژنه د ډهيل -برهان واين-قومندان  دغه راز د هند تر ولکې الندې کشمیر کې د حزب املجاهدین د یو

وباله او هند بیا د « شهید»آباد پر اړیکو اغېزه وکړه. د پاکستان لومړي وزیر د حزب املجاهدین دغه قوماندان 

کلیمې کارونه له تروریزم څخه د پاکستان مالتړ وباله. پاکستان ډېره هڅه وکړه، چې د « شهید»پاکستان د 

)پرته له هغې،  ه کچه یو ځل بیا راپورته کړي؛ خو تر اوسه له ناکامۍ رسه مخ شوی دیالنړېو کشمیر قضیه په 

چې د امریکا ولسمرش ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر امران خان رسه په کتنه کې د کشمیر په تړاو 

 . څرګندونې وکړې(

آباد ترمنځ اړیکې نورې هم  اسالم-د کشمیر په یوري هندي پوځي هډه باندې د کشمیري ځوانانو برید د ډهيل

ود روحیه نوره هم وپاروله او په هند کې د يب جی پي پر حکومت -خرابې کړې. د هند دننه یې د پاکستان

فشارونه زیات شول. له همدې ځایه وه، چې هندي ځواکونو د پاکستان تر ولکې الندې په کشمیر کې پوځي 

 کړل. املیات یا په هندي اصطالح رسجیکل بریدونه تررسه

کال پرمهال د پاناما ګېټس او یو شمېر نورو قضیو له کبله د پاکستان پر لومړی وزیر نواز رشیف ز ۲۰۱۷د 

فشارونه زیات شول او له کبله یې ده له وزیر ااظمۍ استعفی وکړه. دغه مهال د پاکستان پوځ او نواز رشیف 

، چې د وواړیکې خرابې شوې. همدا المل ترمنځ د پاکستان چین اقتصادي حوزې او له هند رسه په روابطو 

کال د ز ۲۰۱۸و کې د نواز رشیف او مودي ترمنځ پر نږدې اړیکو نیوکې وشوې. د پاکستان په اجتاماي رسنې

مودي کا جو یار »پاکستان د پارملاين ټاکنو پرمهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوه مشهوره نعره پورته کړه 

 ک ملګری دی، غدار دی(. )د مودي چې څو « هی غدار هی
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نو امران خان وروسته د  ،کله چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پاکستان پارملاين ټاکنې وګټلې

و چارو وزیره راوبلله. خو د هغې له خوا دغه سفر رد شو. د حوزې پرانیستلو ته د هند د بهرنې کورتهاپور

په پاکستان کې د ګردواره دربار صاحب کورتهاپور رسه  کورتهاپور حوزه به په هند کې د بابه نانک ډېره او

 ونښلوي. 

کشمیر په پلوامه کې یو ځل بیا  کال په فربورۍ میاشت کې د هند تر ولکې الندې دز ۲۰۱۹د دې ترڅنګ د 

تي جی  زیات هندي رستیري ووژل شول. پاکستان مېش ۴۰هندي رستېرو برید وشو، چې له کبله یې له  پر

د هند مت دغه برید وغنده. په بل اړخ کې لیت واخیست؛ خو د پاکستان حکو وو برید مس محمد ډلې د دې

فکر له دې ځایه رسچینه اخيل، چې  برید تر شا د پاکستان الس دی. دا حکومت بیا په دې باور و، چې د دې

 تي کسانو پرمټر دولشمیر کې خپله تګالره تر ډېره د غېپه اند د پاکستان نظامیان په هند او ککسانو د ډېری 

 کې راځي.  دې ، چې لشکر طیبه او جی  محمد ډلې پهمخکې وړي

برید له کبله په هند کې د مودي پر حکومت فشار زیات شو او له کبله یې هند د پاکستان په باالکوټ  د دې

نځ جګړه برید وغنده او له کبله یې د دواړو هېوادونو ترم وغورځول. د پاکستان پوځ هم د هندسیمه کې مبونه 

پېلوټ وټ یې ژوندی ونیوه. د پېلشوه. د جګړې په دویمه ورځ پاکستان د هند دوه الوتکې وویشتې، یو  پېل

 ې جګړې شدت راکم کړ. نیولو او بېرته خوشې کېدو د د

 دا چې ولې هند پر پاکستان بریدونه وکړل، څو امده اوامل یې درلودل: 

مهال په هند کې حاکمه ډله د کانګرس وه، او دوی هغه  نو پرد خونړي بریدو  ز کال د مببۍ۲۰۰۸د  لومړی؛

. ځکه نو اوس په مهال حاکمه ډله له دې کبله تر فشار الندې نیولې وه، چې ولې یې پاکستان ته څه ونه ویل

 . خپله له خپلو خربو او تېرو توندو څرګندونو تر فشار الندې وه

هند په پاکستان  ورځې وروسته ۱۱ید څخه و د اوري برکال پرمهال از ۲۰۱۶مودي له دې وړاندې د  دویم؛

دا ځل په هند کې رسجیکل بریدونه تررسه کړل، چې بیا د پاکستان د حکومت له خوا دغه اداا رد هم شوه. 

 کې ترې د ورته بریدونو تقاوا زیاته شوه.

ه . له همدې ځایې وېشتو پرمهال پارملاين ټاکنې شونمیا ز کال د اپرېل او مۍ۲۰۱۹په هند کې د  درېیم؛

همدا المل وو، له کبله ټاکنې وګټي.  دا ډول پاکستان ود تګالرود  د هند حاکم بی جی پي ګوند وغوښتل

ې دې سیمه مبونه وغورځول او په پارملاين ټاکنو کې یې بیا له خپل په پای کې د پاکستان د باالکوټ پرچې 

 .هم وګټلېاين ټاکنې پارملڅخه ډېره ګټه پورته کړه. وروسته یې بیا  کړنې
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 ایران اړیکې-پاکستان

ایران اړیکې له سختو شېبو تېرېږي او په ډېری توګه د بې باوریو ښکار -د پاکستانکال راهیسې ز ۲۰۱۴د  

، چې وندي وتوغول؛ خو دا لومړی ځل نه ایران د پاکستان بلوچستان پر لور څو توغ کال کېز ۲۰۱۶په دي. 

کې یې هم ورته کار  کالز ۲۰۱۸، او ان په کال ز۲۰۱۵و او په ېپه وروست ز۲۰۱۴داسې کوي، بلکې د  ایران

 . ووتررسه کړی 

غړي کولبوشن یادوف له نیولو رسه دغه اړیکې نورې هم خړې  استخباراتودغه راز په پاکستان کې د هند د 

ود د ایران د پاکستان پر  يغړ دې ریځ له مخې د هندي استخباراتو پړې شوې؛ ځکه د پاکستان د رسمي د

و چارو وزیر چودري نثار ايل خان خپل ایراين ې. له همدې ځایه د پاکستان د کورنخاوره استعامل کړې وه

سیال ته یو لیک واستاوه، او د کولبوشن یادوف په اړه یې ترې نور معلومات او د هندي استخباراتو پر وړاندې د 

 سختو ګامونو اخیستلو غوښتنه وکړه. 

یران رسه د افغان طالبانو پخواين مرش مال اخرت محمد منصور اړیکې او ایران ته څو ځله د دې ترڅنګ له ا

تهران -افغانستان لخوا د چابهار تړون السلیکول بل هغه څه شو، چې د اسالم آباد-هند-سفرونه او د ایران

، د یمن په ی کېدنهپاکستان اقتصادي حوزې رسه د ایرانیانو یوځا-ترمنځ یې بې باوري زیاته کړه. خو د چین

او د بلوچانو د موووع د بېرته تودېدلو له کبله شونې ده چې د دواړو هېوادونو  جګړه کې د پاکستان ناپېیلتوب،

 ترمنځ همکاري زیاته يش. ځکه دواړه ایرانیان او پاکستانیان د بلوچانو له ستونزې اندېښنه لري.

ول. په طاف شرستیري اخت ۱۲ته څېرمه د ایران  ایران رسحد-کال کې یو ځل بیا د پاکستانز ۲۰۱۸په 

ز ۲۰۱۹و چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته د خربو اترو لپاره راغی. وروسته د همدې موخه د ایران د بهرنې

کال فربورۍ په میاشت کې په پاکستان کې مېشتې ایرانۍ جی  العدل ډلې د ایران د سپاه پاسدارانو پر یوه 

 ران د پاکستان سفیر احضار کړ. داغړي ووژل شول. په غربګون کې ای ۲۷کبله یې موټر برید وکړ، چې له 

ووعیت تر اوسه همداسې د بې باورۍ ښکار دی؛ خو د ایرانیانو په اند د دا ډول پېښو تر شا د درېیمو لوریو 

ان مخالف ر ډېره د ایر الس دی. که څه هم په رسمي توګه دغه درېیم لوري نه تعریفېږي خو بیا هم اشاره ت

 .سعودي ته وي

(ز کلونو ۲۰۱۹-۲۰۱۴ایران اړیکې دومره هم نږدې نه دي، لکه د ميل یووايل دورې )-که څه هم د پاکستان

پرمهال چې له چین او روسیې رسه د پاکستان نږدې اړیکې دي؛ خو په ټوله کې په سیمه کې د امریکا شتون، 

هېوادونو ښې اړیکې د دې بااث کېږي، چې دواړه په یو  د داا  ډلې ظهور او له چین او روسیې رسه د دواړو
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بالک کې شته وي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې حکومت او نظامیان هم دا هڅې کوي، چې د سعودي او 

وښيي. دا هم د دې چانس زیاتوي، چې دواړه په رسمي ډول یو ډول ناپېیلتوب ایران ترمنځ په روان رقابت کې 

  ي. دې په یو بالک کې شته و 

 امریکا اړیکې-د افغانستان

په پرتله خړې پړې کلونو  ز۲۰۰۹-۲۰۰۱واشنګټن اړیکې د -د حامد کرزي د دویمې دورې په پای کې د کابل

شوې. خو د ميل یووايل حکومت له جوړېدو رسه، دا اړیکې بېرته ورغېدلې. افغان حکومت او امریکا امنیتي 

کال پورې امریکايي رستیري په خپلو هډو ز ۲۰۲۴نستان کې تر تړون السلیک کړ، چې له مخې به یې په افغا

 کې پاتې يش. 

په  ز کال ۲۰۱۶دغه راز واشنګټن له افغانستان رسه نظامي او اقتصادي مرستې هم روانې وساتلې. د وارسا 

لرو میلیارد ډا ۳.۴۵کال پورې په کلني ډول له افغان امنیتي ځواکونو رسه د ز ۲۰۲۰کنفرانس کې امریکا تر 

کړې په کنفرانس کې یې هم له افغان حکومت رسه د مرستو ژمنه ز کال ۲۰۱۶مرستو ژمنه وکړه او د بروکسل 

 .وه

د دې ترڅنګ افغان حکومت د افغانستان او سویيل اسیا نوې تګالره پر لور د ډونلډ ټرمپ له نوې تګالرې هم 

 هرکلی وکړ؛ ځکه:

رو پر ایستلو ټینګار ارک اوباما تګالره تر ډېره د رستېوړاندې د بامریکا د جګړې ګټلو هوډ کړی؛ له دې  لومړی؛

 کاوه؛

 افغان حکومت پر پاکستان د امریکا نوي فشارونه له خپلې تګالرې رسه همغږې ګڼي؛ دویم؛

افغان حکومت په امنیتي ډګر کې له پراخو ننګونو رسه مخ ده. د امنیتي ځواکونو تلفات پکې کال په  درېیم؛

او دغه راز تر حاکمیت الندې ځمکه یې هم په تدریجي ډول کمېږي. په یوه داسې وخت کې که  کال زیاتېږي

امریکا په افغانستان کې خپل اوږدمهالی شتون مبهم پرېږدي او د رستېرو د ایستلو پروګرام تم کوي، نو دا به د 

 افغان حکومت لپاره له زیري څخه کمه نه وي. 
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مهال تر ډېره پر امریکايي مرستو متکي دی، هم د امریکا په یو ې اوسهمدا المل دی، چې افغان حکومت چ

پ شمېر هغو کړنو چې له کبله یې په هېواد کې ورځ تر بله امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کېږي تر ډېره چُ 

 دی. 

. ور روانې ديباوریو پر لله نیاميي راهیسې د بې ز ۲۰۱۸خو د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه نږدې اړیکې د 

امده دلیل د امریکا د سولې نوې تګالره ده، چې د زملي خلیلزاد تر مرشۍ الندې یې پرمخ  بې باوریو د دې

بیايي. افغان حکومت هڅه کوي، چې په څه ډول د امریکا پاتې کېدل په افغانستان کې وځنډوي او د سولې 

رو وروسته دغه بې باوري لیلزاد د پنځم پړاو خربو اتپروسه په خپلو السونو کې واخيل. خو د افغان طالبانو او خ

، او افغان ولسمرش د ميل امنیت سالکار حمدالله محب په همدې موخه امریکا ته واستاوه. حمدالله زیاته شوه

لې خربو اترو په تړاو د امریکا محب هم، مخامخ پر امریکا او ډونلډ ټرمپ له نیوکو ډډه وکړه او ټوله پړه یې د سو 

انګړي سالکار زملي خلیلزاد واچوله، چې دی غواړي افغان حکومت منزوي کړي، او د خپل قدرت لپاره ځ پر

 دغه هر څه کوي. 

 امریکا اړیکې-د هند

 نرېندرا. واخیست موج نوی اړیکو هند او امریکا د سم، رسه رسېدو ته واک له مودي نرېندرا د کې هند په

 نور دوه او کې ګډون کنفرانسونو ونړېوال په دوه) وکړ سفر ته یکاامر ځله څلور راهيسې کال ز۲۰۱۴ له مودي

 په مودي نرېندرا د هم اوباما بارک کې جنورۍ په کال ز۲۰۱۶ د راز دغه(. وو سفرونه دولتي رسمي بیا

 لومړنی امریکا د اوباما ډول دا په او واخیسته برخه کې انځغونډهمل په ورځې جمهوریت د هند د غوښتنه

 جمهوریت د هند د او وکړل ونهسفر  رسمي ځله دوه ته هندیې  کې دوره کلنه ۸ خپله په چې ،شو ولسمرش

 . واخیستله برخه کې مراسمو په ګذشت رسم يا ټپرې د ورځې

 امریکا پارېکار مانوهار وزیر دفاع د هند شو، چې کله  د هغه مهال پورته ګام نوی یو کې سیاست ییزسیمه په

د  .لوجستیکي تړون السلیک کړ-رسه نظامي کارټر ایشټن السې خپل له یې هلته او ړوال  سفر رسمي یوه په ته

 خو واخيل؛ ګټه کې وخت په اړتیا د څخه ځمکې او اوبو هوا، له بل یو د هېوادونه دواړه به مخې له تړون دې

 په کمولو اندېښنو د هېوادونو د سیمې د او کرارولو مخالفتونو د دننه کې هند په وزیر، دفاع امریکا د هم بیا

 هېوادونو په بل یو د به موږ چې ده، نه دا معنا تړون دې د» چې وویل کې کنفرانس مطبواايت ګډ په موخه،

 کې مجموع په او و سفر دویم وزیر دفاع د هند د دا ته امریکا کې کال ز۲۰۱۶ په .«کوو ترالسه اډې پوځي کې

 . وه کتنه شپږمه هرس  وزیر دفاع له امریکا د کې کال ز۲۰۱۶ په يې
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 سفر رسمي څلورم خپل په ته هند هم کیري جان وزیر چارو وبهرنې د امریکا د کال په همدېپه بل اړخ کې 

 وزیرې له چارو وبهرنې د هند د او وزیر سالکار له امنیت ميل د هند د وزیر، لومړي له هند د یې هلته او والړ

 نورې به اړیکې اړخيزېدوه هند او امریکا د لومړی؛: وېوش خربې مهمې څلور کې ناستو دې په. وکتل رسه

 ورسېږي ته ډالرو ولیاردیم ۵۰۰ سوداګري اړخیزهدوه باید اند، په وزیر چارو وبهرنې د امریکا د. يش پياوړې هم

. وکړي ځلې هلې تړاو په غړیتوب د هند د کې ډله په تامینوونکو وماټ د کې کال راتلونکي په به امریکا او

 ترهګر،: »وویل کې خربو خپلو په کريي جان او مانه ونه توپري ”ترهګرو“ بدو او ښو د بیا ځل یو امریکا ؛دویم

 طالبانو افغان او محمد جی  طیبه، لشکر د بايد پاکستان چې وه، ته پاکستان اشاره نوموړي د!« )دي ترهګر

 ټینګار، راتګ تګ او سوداګرۍ آزادې پر کې سمندرګي سوېل په درېیم؛(. کړي پورته ګامونه جدي هم تړاو په

 د تړاو په افغانستان د څلورم؛. هو  کې غربګون په پېښو ووروستې د قضیې سمندرګي سوېل د چین د هم دا چې

 .ولپېل بیا اترې خربې اړخیزې درې هند-امريکا-افغانستان

بلکې له هند رسه د اړیکو پر  ،ډ ټرمپ له راتګ رسه هم، د هند پر لور د امریکا تګالرې بدلون ونه خوړد ډونل

. همدا المل دی، چې ډونلډ اقتصادي رول پر زیاتولو ټینګار وشوپیاوړي کولو او په افغانستان کې د هند د 

د افغانستان د ثبات په برخه کې د هند »ټرمپ د افغانستان او سویيل اسیا پر لور په خپله وینا کې وویل: 

لیاردونه ډالر ترالسه کوي او موږ غواړو چې یرسه په سوداګرۍ کې ممهمې مرستې ستایو؛ خو هند له امریکا 

هند له موږ رسه په افغانستان کې نوره مرسته هم وکړي، په تېره بیا د اقتصادي مرستو او پرمختیا په برخو 

 «.کې

ه هم او هغ هم نیوکې وکړې له دې وراخوا، د امریکا ولسمرش ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د هند پر تګالرې

یې تر طنز  – شاید موخه يې د پارملان ودانۍ جوړول وي –جوړول « کتابخانې» په افغانستان کې د هند د

کال ز ۲۰۱۹کال په پای او د  ز۲۰۱۸الندې ونیوه. د دې ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ نوې ناندرۍ چې د 

وسمهال دغه قضیه د امریکا او چین د په لومړیو کې رس راپورته کړ، د سوداګرۍ بېالنس قضیه وه. که څه هم ا

سوداګرۍ جګړې له کبله تر ډېره نده راپورته شوې خو شونې ده چې په راتلونکي کې رس راپورته کړي )که 

 کال کې د امریکا ولسمرشیزې ټاکنې وګټي(. ز ۲۰۲۰چېرې ډونلډ ټرمپ د یو ځل بیا لپاره په 

د امریکا او هند اړیکې له یو بل رسه د بل هر وخت په پرتله د امریکا او هند ترمنځ د دې وروستېو نیوکو پرته 

ډېرې نږدې دي. داسې برېښي، چې هند تر ډېره خپله د ناپېیلتوب زړه تګالره پرېښي وي او اوس په رسمي 

توګه د امریکا په بالک کې شامل وي. دا په امده توګه یو مشرتک ټکی لري: چین. له روسیې، پاکستان او 

 دا چین به د دواړو ترمنځ د راتلونکو اړیکو مسیر ټاکي. ایران پرته هم
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 چین اړیکې-د امریکا

و چارو وزیرې هیلري کلنټن په فارن پالیيس مجله کې د امریکا پاسفیک ز کال کې د امریکا د بهرنې۲۰۱۱په 

او له اراق  چې نګهله کې کلنټن استدالل کړی وو، چې څمقا تر نامه الندې مقاله وکښله. په دېپېړۍ 

دوو ځایونو کې خپل  ریکا په تېرو لسو کلونو کې په دېافغانستان څخه امریکایان خپل رستیري وبايس، او ام

ځیرک واوسو چې خپل وخت او انرژي په سمه توګه ید په راتلونکو لسو کلونو کې ډېر وسایل استعامل کړل، با

خپل اقتدار پراخ کړو. له همدې ځایه ده، ه کچه خپله رهربي او ګټې خوندي او نړېوالترڅو په  ،استعامل کړو

چې د امریکا لپاره په راتلونکې لسیزه کې تر ټولو مهمه دا ده چې خپله ډيپلوماتیکه، اقتصادي، سرتاتيژيک او 

 دا همغه سیمه ده، چې چین پکې پروت دی. نوره پانګونه د اسیا په پاسفیک سیمه کې وکړي. 

کال کې د آسیا د بیا متوازن کولو تګالره ااالن کړه، چې ز ۲۰۱۴هم په وروسته د امریکا ولسمرش بارک اوباما 

. د امریکا د ریښتینولۍ د تیورۍ رسالری جان میرشیئمر هم انو بیا دا تګالره د چین حصار ګاڼهیو شمېر چینای

 د چین حصار بويل. تر ډېره تګالره  Pivot to Asiaد امریکا 

وسه کوم مخامخ ټکر نه دی تر سرتګو شوی؛ خو بیا هم دواړه لوري د که څه هم د امریکا او چین ترمنځ تر ا

اختالفاتو امده ټکي لري. د بېلګې په توګه د امریکا لپاره تر ټولو ستوغه له چین رسه د سوداګرۍ ستونزه ده. 

ډول په سوداګرۍ کې السربتیا مومي. د  ېد واشنګټن په اند چین قصداً د خپلو پیسو ارزښت کموي او په د

بي پيشوا دالی الما رسه د امریکايي لوړ پوړو چارواکو دې ترڅنګ له تایوان رسه نظامي مرستې، د تبت له مذه

نصبېدل، د چین سویل  يي میزایلونوکتنې، د شاميل کوریا اتومي پروګرام، په سویيل کوریا کې د امریکا

یو په چین کې انساين حقونه او سمندرګي قضیه کې د ازاد تجارت تر انوان الندې د امریکا مداخلې، په 

قوي اختالفات لري. خو بیا هم د دغو اختالفاتو رسه، چین له امریکا رسه د دواړه هېوادونه شمېر نورو برخو کې 

اصطالح وکاروله. خو د سوداګر ډونلډ ټرمپ تر « د سرتو ځواکونو ترمنځ د اړیکو نوی ماډل»خپلو اړیکو په تړاو د 

شو، ځکه  رتو ځواکونو ترمنځ د اړیکو له دې نوي ماډل څخه په ډډېین رسه د سمرشۍ الندې امریکا له چ

 نظم لپاره ګواښ بويل.  نړېوالميل امنیت او د  دی چین تر ټولو زیات د امریکا

د امریکا د همدغو اندېښنو له کبله ده، چې د امریکا د دفاع وزارت په سپین کتاب کې هم چین ته د یو ګواښ 

ول، او دا چې د چین د پورته کېدا په الره کې خنډونه جوړ کړي، امریکا لومړی د ورېښمو پر په سرتګه وکتل ش

الرې نیوکې وکړي او اوس د ټکنالوژۍ په برخه کې د امریکا په پوهنتونو کې د چینايي زده کړیاالنو د داخلو 

مریکا پر چین السربتیا لري، په الره کې لوی خنډونه جوړ کړي؛ ځکه د امریکا په ګامن، یوازینی هغه ډګر چې ا
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هغه د لوړې ټکنالوژۍ برخه ده او که چین پرې په دې ډګر کې هم السربی شو، نو د امریکا السربتیا ختمه 

 وبوله. 

مهالنۍ نړیوال نظام د امریکا او چین ترمنځ پر دوو قطبونو د چین یو شمېر سرتاتېژستان هم د نړۍ اوس

ه هېوادونه یو بل ته د ګواښ په سرتګه ګوري؛ که څه هم تر اوسه دواړه په وېشلی ګڼي، نه څو قطبه نظام. دواړ 

کومه جګړه کې نه دي دننه شوي؛ خو نیابتي جګړې او د دواړو ترمنځ نرمې جګړې )لکه د سوداګرۍ جګړه( 

 شونې دي. 

 روسیې اړیکې-د امریکا

خوا د میزایلونو لګولو پرته( د بارک کا لهنډ کې د امریېد جورج ډبلیو بُ  د دورې په پرتله )د جورجیا او په پول

اوباما په دوره کې د امریکا او روسیې ترمنځ نه یوازې دا چې ډېر ټکرونه ولیدل شول بلکې له یو بل رسه د 

کال په پای کې چې کله په روسیه کې )مقننه( ټاکنې ز ۲۰۱۱دواړو هېوادونو اختالفات هم ژور شول. د 

دمیر پوتین پرود مظاهرې وشوې، نو پوتین دا د امریکا په اشاره وبللې. له وشوې او په پای کې یې د وال 

کال ز ۲۰۱۳ته دننه شوې. په  و ځله رويس الوتکو د امریکا خاورېکال پورې څز ۲۰۱۳کال څخه تر ز ۲۰۱۱

کال کې ز ۲۰۱۴افشا کړل، په روسیه کې پناه واخیسته. په یې کې ایډورډ سنوډن چې د امریکا ډېر کاغذونه 

شول او له همدې ځایه د دواړو هېوادونو اړیکې د  پېلپه قضیه کې د امریکا او روسیې اختالفات  اوکرایند 

سړې جګړې وروسته تر ټولو ښکتني پوړ ته ورسېدلې. د سوریې په قضیه کې هم دواړو هېوادونو ترمنځ 

ریکا هم په سوریه کې هوايي په سوریه کې نظامي املیات وکړل او وروسته بیا ام مسکواختالفات زیات شول، 

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې هم څو ځله د سوریې پرود د امریکا قراردادونه ویټو  مسکوبریدونه وکړل. 

ره د نیابتي جګړې بڼه سوریه کې د امریکا او روسیې اخ و ډب تر ډېپه  لومړيکړل. له همدې ځایه ده، چې 

د روسیې قوي مالتړ له کبله شونې شوه، چې امریکا نور له دې ځایه خپله کړه او وروسته له بشار االسد څخه 

 . ووځي

سیې د ټاکنو له پایلو وروسته داسې رپوټونه هم خپاره شول، چې رو  ز کال ولسمرشیزو۲۰۱۶په امریکا کې د 

د روسیې ولسمرش ده؛ خو نلډ ټرمپ د روس پلوي په توګه یادې. ځکه ډو امریکا په ټاکنو کې السوهنه کړې

خوا له یوې جوړې شوې افسانې رسه تشبیه تورونه رد کړل او دا یې د هیلري کلنټن د ډلې له الدمیر پوتین داو 

 کړل. 
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ډ ټرمپ له راتګ رسه ډېرې هیلې کېدې، چې د امریکا او روسیې اړیکې به بېرته ورغېږي؛ خو دا دی، د د ډونل

. بلکې براکس په یو شمېر ړیکې نه دي رغېديلرسه هم د دواړو هېوادونو ترمنځ اډونلډ ټرمپ د ولسمرشېدو 

مواردو کې دا اړیکې نورې هم ترېینګلې او پيچلې شوي. واشنګټن په سوریه کې هوايي بریدونه وکړل، د 

 پر اتو کمپنیو یې بندیزونه ولګول.  مسکو

ورنال د امران د امریکا او روسیې دې ترېینګلیو اړیکو پر افغانستان هم سیوری وغوړاوه )یادونه يې د دې ژ 

ذکریا په مقاله کې شوې( او روسیه لومړۍ په افغانستان کې له امریکا رسه خپله همکاري بنده کړه او په دویم 

 قدم کې یې د افغان سولې په تړاو خپله پروسه پېل کړه. 

 روسیې اړیکې-د افغانستان

له  مسکوې؛ که څه هم دغه مهال کال وروسته اړیکې بېرته اادي شو ز ۲۰۰۱د افغانستان او روسیې ترمنځ له 

افغان حکومت رسه یو شمېر نظامي مرستې هم وکړې؛ خو بیا هم دوه اړخیزې اړیکې ډېرې تودې نه وې. د 

حامد کرزي په دویمه دوره کې، د لومړۍ دورې په پرتله اړیکې نږدې شوې؛ ځکه افغان حکومت د سوریې او 

 وکړ.  له دریځ څخه مالتړ مسکوپه قضیو کې د  اوکراین

د ارشف غني او حنیف امتر د  مسکووروسته، چې کله په افغانستان کې داا  ظهور وکړ؛ نو په لومړي رس کې 

ییزې اجامع رامنځته کولو په تړاو مثبت ځواب ورکړ او له افغان حکومت رسه یې د وړاندې سیمه تروریزم پر

یمه کې د داا  تر شا د امریکا او افغان نظامي مرستو ژمنې وکړې )د هیلکوپرتو مرستې(؛ خو کله چې په س

اندېښمنه شوه او په څرګنده توګه یې پر  مسکوحکومت د مالتړ سازيش نظریې پياوړې شوې، نو د دې له کبله 

ځانګړي استازي وویل که امریکا او ناټو په افغانستان  مسکوکړې. یو ځل افغانستان ته د  پېلامریکا نیوکې 

د افغانستان په  مسکوبه په دې تړاو بې تفاوته پاتې نه يش. دغه راز  مسکونو  کې د داا  پرود ناکامه يش

رسه  مسکوشامل کې د امریکا پر زیاتېدونکو ډرون پروازونو هم نیوکه وکړه او ویې وویل په دې اړه باید له 

 معلومات رشیک يش. 

 مسکوافغانستان په تړاو د  د مسکوشوې او  پېلاو طالبانو ترمنځ اړیکې  مسکوله همدې ځایه وه، چې د 

ې. خو وروسته د یې خړې پړې کړ  اړخیزې اړیکېاو دوه په غوسه کړکړه. دغه کار افغان حکومت  پېلپروسه 

ته والړ او د دغه سفر  مسکوو چارو وزیر صالح الدین رباين د خپل رويس سیال په بلنه نېافغانستان د بهر 

څه ځایه یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د بې باورۍ زیاتېدونکی پرمهال دوه مهم پرمختګونه وشول، چې تر یو 

کي برخو کې مرستې ته تخنی-واټن راکم کړ: لومړی، روسیه به له افغانستان رسه په بېالبېلو برخو لکه نظامي
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پروسې په دویمه ناسته کې به د افغانستان ترڅنګ هند، او ایران هم ونډه  مسکو. دویم، د چمتووالی وښود

 غه چې وروسته بیا وشول هم. هاخيل. 

و کلونو کې له روسیې رسه د کابل ت د لومړي کال په پرتله په وروستېخو په ټولیزه توګه د ميل یووايل حکوم

ډيپلومايس فعاله شوې. د مسکو د افغانستان د سولې په تړاو  وازې سړې دي، بلکې په لومړي ځلاړیکې نه ی

په پروسه  مسکوستان رسه درې اړخیزې ناستې وکړې او وروسته یې بیا د د افغانستان په تړاو یې له چین او پاک

و کې د افغانستان د بېالبېلو ډلو او مطرحو شخصیتونو ز په لومړې۲۰۱۹له دې واراخوا یې د کې بدلون ورکړ. 

 مسااده کړه.  زمینهپه توګه هم  ترمنځ خربو اترو ته یې د اسانچارياو د طالبانو 

 یکېچین اړ-د افغانستان

کال راهیسې مخ پر زیاتېدو ده. خو بیا هم په مجموع  ز۲۰۰۹که څه هم په افغانستان کې د چین لېوالتیا له 

کې د چین د ورېښمو د نوې الرې طرحې، په افغانستان کې د امریکایانو وتل او پوځي حضور کمېدل، په 

خوندیتوب هغه څه دي، چې د ميل  نځنۍ اسیا کې د چین د ورېښمو الرېسیمه په تېره بیا په پاکستان او م

یووايل حکومت پرمهال په افغانستان کې د چین لېوالتیا او ښکېلتیا ان د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډيپلوماتیکو 

 یدو راهیسې تر ټولو زیاتې پیاوړې شوي دي. پېلاړیکو له 

 شو، په لوړه کچه د لوړ له همدې ځایه ده، چې په لومړي ځل له افغانستان رسه د چین د مرستو حجم زیات

خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب رسمي هلې پوړو چارواکو تبادله زیاته شوه، د بیجینګ له

ځلې وشوې، د افغانستان په سوله کې د مري او څلور اړخیزو ناستو کې د ناظر په توګه او د ارومچي په ناسته 

زیربناوي پانګونې بانک د درلودله، د چین د ورېښمو په الره او د اسیا ( په توګه ونډه اسانتیا برابرونکيکې د )

د افغانستان او چین ترمنځ د  وري ته د تحصیيل بورسونو ورکړه اوکې یې افغانستان ته غړیتوب ورکړ، افغان ل

ه لومړي ځل پالوو تبادلې زیاتې شوې، او تر ټولو مهم له افغانستان رسه یې د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې پ

وا د په واخان کې د افغانستان د یوې لېکړې او دغه راز دې ته هم چمتو شوه، چې  پېلنظامي مرستې هم 

 جوړولو مايل او تخنیکي مالتړ وکړي. 

 چین اړیکې-د هند

-چیني»د هند له خپلواکۍ وروسته، د هند او چین اړیکې نږدې وې او دواړو هېوادونو به د ملګرۍ په موخه د 

ه دي( شعار پورته کاوه؛ خو کله چې د هند او چین ترمنځ )چین او هندوان وروڼه وروڼ« بهاي بهاي يهند



 52 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

نو له  ،رسحدي قضیه راپورته شو او له تبت څخه دالی الما په تېښته بریالی شو او په هند کې یې پناه واخیسته

ه په رسحدي جګړه کې کې دواړ کال ز ۱۹۶۲ هغې ورځې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ترېینګلې شوې. په 

ووعیت اغېزه وکړه او پاکستان یې چین ته نږدې کړ. خو دواړو  جیوپولیټيکجګړې د سیمې پر  هم ننوتل. دې

لسیزې پرمهال رسحدي قضیه شاته وغورځوله او دوه اړخیزې اړیکې یې تر ډېره اقتصاد  ۱۹۹۰هېوادونو د 

 محوره کړې.

 شو، واقع خنډ کې الره په قرارداد هغه د هند د کې ملتونو ملګرو په نچی کې میاشت اپرېل په کال ز۲۰۱۶ د

 ملګرو د او يش وپېژندل توګه په ”ترهګر“ یوه د اظهر مسعود مرش محمد جی  د وه، شونې یې مخې له چې

 او هڅو ډېرو له هند کې میاشت جوالی په کال همدغه د راز دغه. يش شامل کې لېست تور په ملتونو

 نوونکوتامې وماټ د يا NSG (Nuclear Suppliers Group) په چې توانېد، ونه رسه رسه وماسۍډيپل خوځنده

 خنډ زیات ټولو تر یې کې الره په غړیتوب د چې تورناوه، چین کې برخه دې په هند. واخيل غړيتوب کې ډله

 NPT (Nuclear چې هېواد هغه هر مخې، له قانون د ډلې دغې د چې ،وو اند دې په بیا چین او کړی جوړ

Non- Proliferation Treaty )دې د کړی، السلیک وي نه یې تړون مخنيوي د پراختيا د وسلو ومياټ د يا 

 همدغو د هم هند بيا وروسته. کړي السلیک تړون دغه لومړی بايد هند او کولی ترالسه يش نه غړیتوب ډلې

 په پرود( حوزې اقتصادي پاکستان-چین د او رښهک یوه کمربند؛ یو) پروژو دوو د چین د کبله، له الملونو دوو

دالی الما رسه د د دې ترڅنګ هند د مسعود اظهر د قضیې په غربګون کې له .وکړې څرګندونې توګه ښکاره

یغوري مسلامن رهرب د ډولکن ایسی ته د ویزې ورکولو ګواښ وکړ. خو وروسته یې بیا ډولکن نږدې اړیکو او

و دالی الما ته یې اجازه ورکړه، چې د اروناچال پردی  سیمې ته والړ يش؛ چین ایسی ته د هند ویزه ورنکړه خ

ناچال پردی  نه یوازې دا چې په تبت کې له دالی الما اندېښنه لري، بلکې دا سیمه هم خپله بويل )ارو 

 رول الندې ده او له چین رسه پوله لري(.اوسمهال د هند تر کنټ

ز کلونو پرمهال پېښې شوي، تر ډېره د ۲۰۱۷او  ۲۰۱۶ېښې، چې د که څه هم پورته یادې شوې قضیې او پ

دواړو هېوادونو پر اوږدمهاله اړیکو اغېزه نه يش لرالی، دا تر ډېره د نورو قضایاو زېږنده ده. هغه څه چې د دواړو 

 هېوادونو د راتلونکیو اړیکو برخلیک معلوموي، په الندې توګه دي:

 رښه اختالفاتلومړی؛ د دواړو ترمنځ پر رسحدي ک

 دویم؛ سوداګري

 درېیم؛ په سیمه کې رقابت. 
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 بدلونونه جیوپولیټيکيدرېیمه برخه: 

 لیکهېوادونو هوکړه ۱+۵ران او اېومي پروګرام پر رس د د اټ .1

له تېرو څو لسیزو راهیسې د ایران د اسالمي انقالب اړیکې د سیمې له یو شمېر هېوادونو په تېره بیا له 

ومي زمنې شوې. ځکه دغه هېوادونه یو اټلویدیځ رسه د ایران د اتومي پروګرام له کبله اغې سعودي، ارسایلو او

( ۱۹۵۷ومي پروګرام د امریکا په همکارۍ هغه مهال )ت لپاره سرت ګواښ ګڼي. د ایران اټایران د خپل امنی

ان کې د اسالمي . خو په ایر 15ووشو، چې کله امریکا او ایران په منځني ختیځ کې سرتاتيژيک ملګري  پېل

انقالب له برپا کېدو وروسته، د تهران او لویدیځ په تېره بیا له واشنګټن رسه د تهران اړیکې خړې پړې شوې. د 

خوا پر ایران یو شمېر ومي پروګرام له کبله وه، چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا لهټایران د همدې ا

ه میاشتې راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د اتومي پروګرام پر رس د کال د می لز ۲۰۰۳بندیزونه ولګېدل. د 

شوې او دواړه لوري پکې  پېل؛ خو دا خربې اترې به کله تم کېدې او کله به بیا 16شوه پېلخربو اترو سلسله 

 کومې موافقې ته نه رسېدل. 

ان او واشنګټن ترمنځ د ایران په ایران کې د منځالري حسن روحاين د ولسمرشۍ د ټاکنو له ګټلو رسه، د تهر 

و چارو وزیر )جواد . دغه راز حسن روحاين خپل د بهرنېشوې پېلومي پروګرام پر رس خربې اترې بیا د اټ

ظریف( داسې څوک غوره کړ، چې د ایران د اتومي پروګرام د ډيپلوماسۍ په تړاو یې خپله د دکتورا رساله هم 

میاشتني لنډمهايل تړون موافقه -امریکا او ایران ترمنځ پر یوه شپږلیکلې وه. له همدې ځایه وه، چې لومړی د 

مهايل تړون ابتدايي توافق  هېوادونو ترمنځ پر یوه اوږد ۱+۵وشوه او بیا د سویس په لوزان ښار کې د ایران او 

 لون وموند.وشو. له څلورو میاشتو تېرېدو وروسته، دغه ابتدايي توافق بیا د ویانا په جامع او بشپړ تړون کې بد 

ومي پروګرام ندیزونه لرې کړل، چې د ایران د اټد دغه تړون له کبله امریکا له ایران څخه اقتصادي او نور هغه ب

 له کبله پرې لګېديل وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم ورته چلند خپل کړ. 

                                                           
15 Iram Khalid &RehanaSaeedHashmi, Iranian Nuclear Deal: Future Perspectives and Implications for the 

Region, Pakistan Vision, Vol. 15, No.1 

په ایران کې د سویس سفیر ټیم ګلډیامن د ایران هغه وړاندیز امریکا ته ورسوه، او پکې یې د نورو ډېرو معامالتو ترڅنګ د اتومي 16 

 ګورئ:پروګرام پر رس د خربو اترو د پېلولو غوښتونکي هم شول. و 

 Holly Dagres, Timeline: Iran’s Nuclear Program, The Cairo Review, see it online:

 content/uploads/2014/12/CR10_Timeline.pdf-https://cdn.thecairoreview.com/wp 

https://cdn.thecairoreview.com/wp-content/uploads/2014/12/CR10_Timeline.pdf
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ارساییل په اندېښنه کې  . له همدې ځایه دغه تړون سعودي اووود منځني ختیځ په کچه دا یو لوی تحول 

ه پرې نه وي او په ایران . دوی یو اتومي ځواک لرونکي ایران او یو داسې ایران، چې اقتصادي بندیزونولواچ

ستل يش، څخه په وېره دي؛ ځکه د دوی په ګامن دا ډول پرمختګ به په سیمه ه پرانېونو ته الر هو پانګکې بهرنې

ې د څه هم د امریکا د پخواين ولسمرش بارک اوباما په دوره ک کې د دوی ګټې له ګواښ رسه مخ کړي. که

شټن کارټر ارساییل او سعودي ته د دوی د اندېښنو د کمولو په تړاو سفرونه وکړل؛ امریکا د دفاع پخواين وزیر اې

یکا په ولسمرشیزه ټاکنو کې د خو بیا هم له ارساییل او سعودي رسه د امریکا اړیکې خړې پړې شوې. د امر

کړي. له همدې  پېل، چې له امریکا رسه نوې اړیکې بیا ریالیتوب ارساییل او سعودي وهڅولډ ټرمپ بونلډ

لیارد یم ۴۰۰سعودي تقریباً د -وکړ او امریکاته ځایه وه، چې ډونلډ ټرمپ هم خپل لومړنی بهرنی سفر سعودي 

ر سعودي د امریکايي وسلو د پلورلو لیارد ډالره یوازې پیم ۱۱۰ډالرو تړونونه السلیک کړل )په دې کې یوازې 

 . 17تړونونه وو(

ایران  له دغه تړونه ووتله او بیا یې پر خو وروسته په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ له ولسمرشېدو رسه، امریکا لومړی

ومي پروګرام د ده په ګامن ایران ال هم خپل اټ اقتصادي بندیزونه ولګول. ټرمپ دغه چلند ځکه خپل کړ، چې

د دې ترڅنګ ده غوښتل په دغه تړون کې د  ړی نه دی، بلکې د اتومي وسلو جوړولو په الره کې دی.متوقف ک

دي او ارساییل خو بیا هم ټرمپ او د امریکا نور هغه اېتالفیان په تېره بیا سعو  ایران توغندي هم شامل کړي.

نع کوونکي دالیل نه دي وړاندې کوم سم او قاګرام پر رس په توافق امل نه کوي، ومي پرو چې وايي ایران د اټ

 کړي. د امریکا له وتلو رسه، ایران ال هم په دغه تړون کې له پنځو هېوادونو رسه پاتې دی. 

 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا تګالرهم  ۲۰۱۴له  .2

ړونونه سااتونو دننه، افغان حکومت له امریکا او ناټو رسه امنیتي ت ۲۴د ميل یووايل حکومت د جوړېدو د 

تر حده د واشنګټن تګالره  اډوالسلیک کړل. که څه هم په افغانستان کې د امریکايي رستېرو د پاتې کېدو او د 

کال تر پای پورې له افغانستان څخه د امریکایانو د ز ۲۰۱۶کال څخه تر ز ۲۰۱۴روښانه وه؛ خو بیا هم له 

 رستېرو د ایستلو پروګرام څو ځله بدلون وموند. 

                                                           
17 Zainab Fattah, Guid to $400 billion in Saudi-US Deals: Black Hawks to Oil, Bloomberg, see it online: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/guide-to-400-billion-in-saudi-u-s-deals-black-hawks-to-

oil  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/guide-to-400-billion-in-saudi-u-s-deals-black-hawks-to-oil
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/guide-to-400-billion-in-saudi-u-s-deals-black-hawks-to-oil
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ډونلډ ټرمپ له ولسمرشېدو رسه هم، د افغانستان په تړاو د امریکا تګالره تر ډېره روښانه نه وه؛ خو د  دغه راز د

اتو میاشتو ځنډ وروسته ټرمپ د افغانستان او سویيل اسیا په لور د امریکا تګالره روښانه کړه. دا تګالره تر ډېره 

 په الندې ټکو راڅرخېږي:

ستلو پروګرام ته د پای ټکی کېښود او دا یې له رشطونو رستېرو د اېافغانستان څخه د خپلو امریکا له  .1

 رسه ونښالوه )که افغان حکومت د حکومتولۍ او اداري فساد پرود مبارزه کې مرسته وکړي(؛

 د پاکستان پرود دریځ نیول او په افغانستان کې د هند د ونډې زیاتول؛ .2

 راتلونکی تت او مبهم وښودل شو. خو تر ټولو مهمه په افغانستان کې د امریکا د شتون  .3

دوه خربې د امریکا د تېرو تګالرو برخې هم وې )خو دومره توندې نه وې(؛ خو بیا هم دا  که څه هم لومړی

ییزه کچه د روسیې، چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو وروستۍ برخه به په سیمه

 غربګونونه راوپارول. 

کال تر پایه پورې، په افغانستان کې د امریکا جګړه او د سویيل اسیا په تړاو ز ۲۰۱۸چې د  د دې ترڅنګ، کله

نوې تګالرې کومه پرېکنده نتیجه ورنکړه، نو د امریکا ولسمرش ډونلډ ټرمپ په اداره کې د افغانستان د جګړې 

ن د سولې په تړاو خپل ختمولو په تړاو بحثونه راګرم شول. له همدې ځایه، د امریکا ولسمرش د افغانستا

امریکايي زملی خلیلزاد غوره کړ، ترڅو له افغان طالبانو رسه د سولې په تړاو خربې -ځانګړی استازی افغان

کال د ولسمرشېزو ټاکنو وړاندې له طالبانو رسه په یوه هوکړه لیک ز ۲۰۱۹کړي او په امریکا کې د  پېلاترې 

ځله لیديل خو ال  طالبانو رسه د سولې په تړاو اووه خلیلزاد له هم ورسېږي. د دغو کرښو تر لیکلو پورې زملي

 ديل. نه دي رسېهم دواړه لوري کومې موافقې ته 

 کې د داعش ظهور او په افغانستان کې يې رامنځته کېدل په منځني ختيځ .3

وژل  داا  یا په اراق او شام کې اسالمي دولت ډله لومړی د القاادې غورځنګ برخه وه؛ خو د اسامه له 

کال د جون په میاشت کې د خالفت ااالن وکړ او ز ۲۰۱۴کېدو وروسته یې وررسه الره بېله کړه. دغې ډلې د 

خپل لومړی خلیفه یې ابوبکر البغدادي وټاکه. په افغانستان او پاکستان کې هم دغې ډلې د خپل شتون 

خپل مرش حافظ سعید خان او  کال په جنورۍ کې وکړ او د خراسان والیت لپاره یېز ۲۰۱۵رسمي ااالن د 

معاون یې ابدالرووف خادم غوره کړل. که څه هم تر اوسه د داا  ډلې درې مرشان د امریکا په ډرون بریدونو 

 کې وژل شوي؛ خو بیا هم دغې ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل شتون ثابت ساتلی دی. 
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ونونه راوپارول. ځکه د اراق او سوریې دننه د ه کچه تاوده غربګنړېوالپه منځني ختیځ کې د داا  ظهور په 

تګالرو له کبله له اراق او  وه. د داا  د همدېخپلو سختو تګالرو او وحشتونو له کبله یې د نورو پام راواړ 

اا  له ظهور سوريې ډېر خلک اروپا ته کډه شول او په اروپا کې يې د کډوالۍ بحران رامنځته کړ. دغه راز د د

لیت د داا  ډلې وو بریدونه هم زیات شول، چې په ډېری توګه به یې مس  (lone wolf)کې وروسته په اروپا

 اخیسته. 

دل، یو شمېر ولسوالۍ تر خپلې ولکې الندې کول او ان د افغانستان ږېپه افغانستان کې د داا  ډلې زی

ریکايي رستېري د شاميل سیمو ته یې تګ یوه معام ګڼل کېږي. که څه هم افغان حکومت او په تېره بیا ام

هېواد په یو شمېر برخو کې د دغې ډلې پرود املیات کوي، خو بیا هم په سیمه په تېره بیا پاکستان او روسیه 

 کې دغه اندېښنې شته دي، چې شاید د دغې ډلې تر شا د امریکا الس وي. 

 د چین لویې اقتصادي پروژې .4

ټاکل شو. د ده له راتګ رسه د چین د یس جمهور و ز کال کې يش جین پېنګ د چین نوی رئ۲۰۱۳په  

لویدیځ پر لور د بیجینګ پاملرنه زیاته شوه؛ ځکه ده د ورېښمو نوې الره، چې چینایان یې د یوه سړک او یوې 

کرښې په نامه یادوي، د ایستلو هڅه وکړه. د چین د ورېښمو دغه نوې طرحه په امده توګه درې مهمې برخې 

له الرې اروپا ته الره. دویم؛ د سمندر له الرې اروپا ته الره. درېیم؛ له لري: لومړی؛ له چین څخه د وچې 

 چین اقتصادي حوزه ده.-بېالبېلو هېوادونو رسه شپږ اقتصادي حوزې، چې یوه یې هم د پاکستان

هېوادونه رانغاړل شوي او د اکانومیست مجلې د اټکل له مخې تر  ۶۰په دغه اقتصادي لویه پروژه کې تقریباً 

ییزه کچه ټریلیون ډالرو برابره وي. دا په سیمه ۸او  ۴دود وخت پورې به د دغه پروژې مجمواي پانګونه د نامح

سیاست یو شمېر مفکرین د چینایانو دغه نوې  نړېوالتر ټولو لوی اقتصادي بدلون دی. له همدې ځایه، د 

 نظم رسه هم تشبیه کوي.  نړېوالپروژې د نوې 

 وايل حکومتپه افغانستان کې د ميل یو  .5

کال ولسمرشیزه ټاکنې دویم پړاو ته والړې او د ولسمرشۍ لپاره د داکرت ابدالله او ارشف غني  ملریز۱۳۹۳د  

ترمنځ مقابله وشوه. په دویم پړاو کې د رایو او د ټاکنو د پایلو پر رس د دواړو کاندیدانو ترمنځ ناندرې راپورته 

مریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړتوب دغو اختالفاتو شوې، چې د څو میاشتو اختالفاتو وروسته د ا

 ته د پای ټکی کېښودل شو او له امله یې د ميل یووايل حکومت رامنځته شو. 
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ر وکړ. دا دوه محوره تګالره وه: لومړی؛ له ید ميل یووايل حکومت له راتګ رسه د کابل بهرين سیاست تغی

 خول. دویم؛ له امریکا او ناټو رسه امنیتي تړونونه السلیکول. ییزو هېوادونو رسه اړیکې پراسیمه

ېدلې، چې په هېواد کې به د که څه هم د ميل یووايل حکومت د لومړي کال دننه داسې هیلې راوټوک

ییزه اجامع رامنځته يش؛ خو وروسته، د داا  ظهور په تړاو سازيش نظریو له کبله پر وړاندې سیمه« زمترورې»

 ورژېدلې او افغان حکومت یوازې د امریکا تر محور الندې پاتې شو. دا ډول هیلې

دغه راز د ميل یووايل حکومت د بهرين سیاست دوه نور مهم بدلونونه د یمن په جګړه کې د سعودي په مالتړ 

ااالمیه ورکول او د تېرو اوو لسیزو په پرتله پاکستان ته ډېر نږدې کېدل وو. خو دغو پرمختګونو هم د ميل 

 یووايل حکومت ته هغه ډول ګټې ورنه کړای شوې، لکه څرنګه چې يې پتېیلې وه. 

 د خلیج ډيپلوماتیک بحران .6

کې په خلیج کې د قطر او نور ارب مېشته هېوادونو ترمنځ ډيپلوماتیک بحران رامنځته شو. ز کال ۲۰۱۸په 

سې له قطر رسه ډيپلوماتیکې اړیکې بحرین، سعودي، مرص او اريب متحده ایاالتو د لسو دقیقو دننه یو په بل پ

پرې کړې، دغو هېوادونو له قطر څخه خپل سفیران راوبلل، د قطر سفیرانو ته یې هم له دغو هېوادونو څخه د 

 ااالن هم وکړ. په امده توګه د دېوتلو وویل او دغه راز له دغو څلورو هېوادونو څخه یې د قطري وګړو د وتلو 

 الندې ډول وو:بحران تر شا امده اوامل په 

 ییزه کچه د قطر او سعودي رقابتپه سیمه لومړی؛

 په اسالمي نړۍ کې د یو شمېر اسالمپالو )اخوان املسلمون، طالبان، حامس او نور( څخه د قطر مالتړ دویم؛

 له ایران رسه د قطر نږدې کېدونکي روابط.  درېیم؛

 

 څلورمه برخه: پر افغانستان یې تاثیرات

او کمزوری هېواد دی، چې له منځنۍ اسیا، سویيل اسیا او منځني ختیځ رسه  ه کې پروتپه وچافغانستان 

 یک قرباين کېږي. ادونو په پرتله تل د سیمې جیوپولټمخامخ پولې لري. له همدې ځایه زموږ هېواد د نورو هېو 

ه اغېزې وښندي، په رات به پر هېواد څیتغی جیوپولیټيکيدا چې زموږ په سیمه کې د تېرو پنځو کلونو وروستي 

 الندې برخو کې ورته اشاره شوې ده:

 د چابهار بندر تړون .1
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مه نېټه افغانستان، هندوستان ۲۳پر  ز کال د مې۲۰۱۶لیک وروسته، د ومي هوکړهلویدیځ ترمنځ د اټ-د ایران

در اميل ي تړون په یوه داسې مهال السلیک کړ، چې د چابهار پر بنیټاو ایران په تهران کې د چابهار ترانز

کال راهیسې ځنډېدلې وې. که څه هم د سړې جګړې پرمهال لومړی د ګوادر او ز ۱۹۵۵چارې پېلېدل د 

 ز۲۰۰۱نه شو او له  پېلچابهار ترمنځ مقابله وه. بیا په ایران کې د اسالمي انقالب له راتګه وروسته پرې کار 

یو شمېر نورو هېوادونو هم په دغه بندر کې له کال وروسته پر ایران د اتومي بندیزونو له کبله وه، چې هند او 

 پانګونو ډډه کوله. 

همدا المل دی، چې څرنګه له ایران څخه د بندیزونو پورته کولو خربه وشوه، افغانستان، هند او ایران د چابهار 

ه وکړه، ولو پسې مټې رابډ وهلې او ژر يې د چابهار بندر تړون السلیک کړ. هند هم، ژمنپېلبندر د اميل چارو 

بدلون )د چابهار  جیوپولیټيکمیلیون ډالرو پورې پانګونه کوي. د سیمې دغه  ۵۰۰چې په دغه بندر کې به تر 

ي ه. ځکه چابهار د افغانستان ترانزیټبندر تړون السلیکېدل( هغه څه و، چې پر افغانستان یې مثبته اغېزه وکړ 

او سوداګري د پاکستان له الرې کېده او  یټالرې متنوع کړې. له دې وړاندې د افغانستان ډېری ترانز

 په توګه ګټه اخیستله.  وسيلېپاکستان به ډېری مهال له دغه حالت څخه د سیايس 

خو وروسته، چې کله امریکا له ایران رسه له اتومي هوکړه لیک ووت، او امریکا پر ایران یو ځل بیا بندیزونه 

دا شوې، چې شاید دغه نوی تحول به چابهار هم اغېزمن ولګول نو په افغانستان کې یو شمېر اندېښنې پی

او کوالی  یکړي. خو ډېر ژر په افغانستان کې د امریکا سفارت وویل، له دغو بندیزونو افغانستان مستثنی د

 يش، چې په چابهار بندر کې پرمخ والړ يش. 

 د طالبانو د ډيپلوماسۍ لوړ پرواز .2

ییزه کچه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رقابت زیات په سیمهد ميل یووايل حکومت له جوړېدو راهیسې،  

ېر ییزو هېوادونو لکه روسیې، چین، ایران، او د منځنۍ اسیا او منځني ختیځ له یو شمشوی. طالبانو له سیمه

له کبله  جیوپولیټيک. دا تر ډېره د سیمې د بدلېدونکي هېوادونو رسه خپلې ډيپلوماتیکي اړیکې پراخې کړې

؛ ځکه په افغانستان کې د داا  ډلې ظهور پروين دښمنان اړ کړل، چې له یو بل رسه اړیکې ولري. له وه

 همدې ځایه وه، چې له طالبانو رسه د روسیې او ایران ډيپلوماتیکي اړیکې پراخې شوې. 

 دا چې طالبان ولې روسیې او ایران ته نږدې شول، درې اوامل لري: 
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وط پرمهال، طالبانو په خپلو ااالمیو کې د شامل د دغه لوی ښار سقوط د لومړی؛ د کندز د دوه ځله سق

افغانستان د شاميل ګاونډیانو لپاره د ګواښ په توګه معريف نه کړل. بلکې خپله پخوانۍ ژمنه او تګالره یې 

 ا یوازې د افغانستان تر پولو محدود دي.کړه، چې د دوی فعالیتونه او اجنډ روښانه

سان ډلې پرود د داا  د اراق ډلې مرش ابوبکر البغدادي ته د طالبانو د پخواين مرش دویم؛ د داا  خرا

 مال منصور لیک، د داا  او طالبانو اختالفات او بیا له یو بل رسه جګړې؛

ګرې نظریو پياوړي درېیم؛ په افغانستان کې د داا  ډلې ترشا د افغان حکومت او امریکا د مالتړۍ توطیه

 و، چې په پای کې یې له طالبانو رسه د روسیې او ایران پر اړیکو اغېزه وښندله. کېدل هغه بل المل

 د سولې پروسه مسکود  .3

نظام کې دا لومړنی ځل و، چې د ميل یووايل حکومت  نړېوالله سړې جګړې وروسته، په پوست امریکايي 

راغی. دا رقابت او اختالفات پرمهال په افغانستان کې د روسیې او امریکا رقابت او اختالفات د پردې پرمخ 

خوا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور او تګالرې نیوکې وې. وروسته د داا  لومړی د روسیې له

ظهور له کبله اندېښنې څرګندول او په وروستي قدم کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان د حضور او 

 .ووول پېلپروسه  مسکود  مشورې پرته له چین او پاکستان رسه یوځای

کال پورې امریکا په دې بریالۍ شوې وه، چې په ز ۲۰۰۵او  ۲۰۰۴کال وروسته تر ز ۲۰۰۱په امومي توګه له 

افغانستان کې د طالبانو پرود جګړه کې د سیمې هېوادونو اجامع رامنځته کړي. له همدې ځایه وه، چې په 

و هېوادونو لکه چین، روسیې او ایران هم په افغانستان کې د ییزه کچه له امریکا رسه مخالفه او سیمهنړېوال

کال وروسته، د سیمې یو شمېر هېوادونو لکه پاکستان د ز ۲۰۰۵او  ۲۰۰۴امریکا له تګالرې مالتړ وکړ. خو له 

 کړ.  پېلامریکا پرود له افغان طالبانو مالتړ 

هېوادونه په دې همغږي شول، چې په کال پورې هم، د سیمې ډېری  ز۲۰۱۶کال څخه تر ز ۲۰۰۹وروسته له 

افغانستان کې سوله اړینه ده او پر سولې به یې ټینګار کاوه. که څه هم یو شمېر نورو هېوادونو لکه جرمني، 

ناروې، قطر، سعودي، پاکستان او چین هم د افغانستان د سولې په قضیه کې په مخامخ توګه له افغان 

خو بیا هم د افغانستان په تړاو د سولې پروسه تر ډېره د امریکا او افغان حکومت او افغان طالبانو رسه ښکېل و؛ 

کال په پای کې، په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو روسیې ز ۲۰۱۶حکومت پر مرشۍ روانه وه. خو د 
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خوا پرې د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه راوبلله. خو د افغان حکومت او یو شمېر نورو هېوادونو له

نیوکې وشوې، همدا المل و، چې وروسته بیا د افغان حکومت ترڅنګ پنځه نور هېوادونه هم د دغې پروسې 

هېوادونه راوبلل شول؛ خو امریکا  ۱۱دویمې ناستې ته راوبلل شول. په درېیمه ناسته کې د امریکا په شمول 

 پکې ونډه وانه خیستله. 

یدو تر شا اوامل د امریکا او روسیې ترمنځ دغه اختالفات په سیمه پېل د ناستې د مسکود افغانستان په تړاو د 

سیاست کې د روسیې او امریکا ټکر )په تېره بیا په سوریې او  نړېوالکې د داا  ظهور او پراخېدنې، په 

 ییزه توګه د افغانستان د جګړې حل نه غواړيکې(  او د دغه فکر او ویرې شتون چې امریکا په سوله اوکراین

خوا د افغانستان د سولې په قضیه کې د روسیې منزوي کول به وو. د دې ترڅنګ د امریکا او افغان حکومت له

کړي، چې د افغانستان د سولې په  پېلشاید بل هغه المل و، چې روسیه یې وهڅوله ترڅو یوه داسې پروسه 

سولې پروسه کې په مخامخ  قضیه کې یې ښکېله کړي. ځکه د ميل یووايل حکومت وړاندې د افغانستان د

. خو د ميل یووايل وو ښکېلتوګه افغان حکومت، امریکا، پاکستان او په غیر مستقیمه ترکیه، ناروې او جرمني 

حکومت وروسته، چین، پاکستان دخیل کړای شو. د ارومچي، مري او څلور اړخیزې ناستې یې بېلګې دي. د 

 مسکولېوالتیا د افغانستان د راتلونکي نظام او په سیمه کې د افغانستان د سولې په قضیه کې د روسانو ډېره 

 د ګټو خوندیتوب دی. 

 له طالبانو د یو شمېر هېوادونو مالتړ  .4

ځواک کمېدل، په افغانستان  ېجمونیکه کچه د امریکا هنړېوالبدلونونو له کبله لکه په  جیوپولیټيکيد یو لړ 

او سوریه کې  اوکراینالتړ تورنېدل، له روسیې رسه په ترالسه کول، د داا  تر شا په م ډېاکې پوځي 

اختالفات ژور کېدل او په افغانستان کې یې د نظامي حضور د موخو پټوالی هغه څه وو، چې له امریکا رسه یې 

ییزو هېوادونو واټن زیات کړ. همدا المل دی، چې له طالبانو رسه د یو شمېر هېوادونو لکه روسیې او د سیمه

خوا د مرستو خربونه هم په رسنیو کې کې هم پراخې شوې او هم له طالبانو رسه د دغو هېوادونو لهایران اړی

مه نېټه امریکايي جرنال جوسیف وټېل د امریکا ۳۰کال د مارچ په ز ۲۰۱۷خپاره شول. د بېلګې په توګه د 
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. وروسته د 18مکان څرګند کړسنا مجلس ته په خپله وینا کې له طالبانو رسه د روسانو نظامي مرستو په تړاو ا

 . 19کولسن هم ورته امکان وښودیاشت کې د امریکا بل جرنال جان نېل مز کال په اپرې۲۰۱۷

 ییزې اجامع په الره کې خنډزم پرضد د سیمهد غني د ترورې .5

ارشف غني له ولسمرشېدو راهیسې دوه محوره ډيپلوماتیکي سرتاتيژي پر الره اچولې، چې لومړی یې ترې 

 ز ته راوستل دي.د طالبانو ځپل یا د خربو اترو مې خپل حکومت بقا ده او په دویم کې بیا موخه د

 

 لومړی محور؛ له لویدیځ رسه اړیکې جوړول

د حامد کرزي د دویمې دورې پرخالف، د ارشف غني بهرنی سیاست د لویدیځ په تېره بیا د امریکا پر پلویتوب  

کا او ناټو رسه امنیتي تړونونه السلیک کړل. بهرنیو رستېرو ته یې بیا د راوڅرخېد. د ميل یووايل حکومت له امری

، چې کرزي )په خپله دویمه دوره او اوس هم( ردول او په سختو ټکو کې د تررساوي اجازه ورکړه شپنیو املیاتو 

 به یې غندل. 

امنیتي ځواکونه یې پکې د دې ترڅنګ، د ميل یووايل حکومت د امریکا پر هغو بریدونو، چې ملکیان او افغان 

ښکار کړل، چوپ پاتې شو. د بېلګې په توګه افغان حکومت د امریکا پر هغه برید چې له کبله یې د بې پولو 

ډاکټرانو روغتون په نښه شو، امریکا باندې نیوکې ونه کړې او بیا یې ورته چلند د کندز د دویم سقوط پرمهال 

 هم غوره کړ. 

 ې تړاو ااالمیې خپرې کړې؛ خو دا بیا د امریکا پرود نه وې او نه هم دوی پهکه څه هم افغان حکومت په د

ښې د حامد کرزي په دویمه دوره کې شوې وای نو هغه به یوه شېبه هم نه نامه یاد شول. که چیرې دا ډول پې

 وه وایعه کړې او واشنګټن به یې غندالی وای.

                                                           
18 TOLO News, US General Accuses Russia of Assisting Taliban, 30 March 2017, see it online:< 

http://www.tolonews.com/node/40311>  
19 ABC News, Russia may be aiding Taliban, US general in Afghanistan says, 24 April 2017, see it online:< 

http://abcnews.go.com/International/russia-aiding-taliban-us-general-afghanistan/story?id=46989830>  

http://www.tolonews.com/node/40311
http://abcnews.go.com/International/russia-aiding-taliban-us-general-afghanistan/story?id=46989830
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د امریکا د پوځیانو د وتلو پر پروګرام اغېزه وښندله. د ميل یووايل حکومت د خپلې همدغه تګالرې له کبله 

دغه راز واشنګټن او اروپايي اتحادیې له ميل یووايل حکومت رسه په مايل، نظامي او ډيپلوماتیکي برخه کې 

کابل -مالتړ وکړ. په خپله په امریکا کې امریکايي چارواکو وویل، د ميل یووايل حکومت پرمهال د واشنګټن

هم د ارشف غني  . د سپینې ماڼۍ د مطبوااتو سکرټرې20کرزي د دورې په پرتله ښې دي اړیکې د حامد

 . 21ستاینه وکړه او دی یې له کرزي ډېر غوره وباله

ییزې اجامع رامنځته کولوړاندې د سیمه زم پردویم؛ د ترورې  

رود جګړه پ ډلووالو هله امریکا او ناټو رسه د اړیکو له پیاوړي کولو وروسته، ارشف غني وغوښتل، چې د وسل

ر وکړ. ییزو هېوادونو اجامع رامنځته کړي. په همدې موخه یې لومړی سعودي او بیا چین ته سفکې د سیمه

وکړل.  وروسته یې پاکستان، ترکمنستان، ایران، روسیې، هند او یو شمېر نورو هېوادونو ته هم سفرونه  

ییزې اجامع پروګرام په الره کې خنډ ي د سیمهخو په سیمه کې د داا  ظهور د افغان ولسمرش ارشف غن

ییز هېوادونه د دغې سازيش نظریې له مخې، چې افغان دولت په تېره بیا د ميل امنیت واقع کړ. ځکه سیمه

سالکار وزیر حنیف امتر او امریکا، په افغانستان کې د داا  پروژې تر شا دي، او امده موخه یې منځنۍ 

 دي، په خپلو بهرنیو سیاستونو کې بدلونونه راوستل.   اسیا او روسیه ناامنه کول

 ز تختهد سیمې د ناامنه کولو د خې .6

ږي. ډېره شونې ده، چې د اراق او سوریې ې د داا  ټغر په تدریجي توګه ټولیمهال په اراق او سوریه کاوس

او اوس د رسنیو د  دغه داايش جهادي ډله د پټنځای په موخه د افغانستان په لور مخه کړي؛ ځکه په مرشقي

خربونو له مخې د دغې ډلې خراسان ډلې خپل شتون د افغانستان په شامل کې هم ښودلی. دویم د 

رول پرتله دلته د امنیتي ځواکونو کنټ افغانستان ډېری خاوره د دولت په ولکه کې نه ده او د نورو هېوادونو په

 وه يش.ه موخه دېخوا راشېاید دا ډله د خپلې بقا پکمزوری دی. همدا المل دی، چې ش

                                                           
 د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ميل امنیت شورا مرش مشاور څرګندونې. د لوستلو لپاره وګورئ: 20 

-fractious-less-a-of-hope-offers-ghani-obama-http://www.nytimes.com/2015/03/23/world/asia/for

relationship.html  

 
21 http://dir.pajhwok.com/en/2016/06/16/white-house-hails-ghani-much-better-partner-karzai  

http://www.nytimes.com/2015/03/23/world/asia/for-obama-ghani-offers-hope-of-a-less-fractious-relationship.html
http://www.nytimes.com/2015/03/23/world/asia/for-obama-ghani-offers-hope-of-a-less-fractious-relationship.html
http://dir.pajhwok.com/en/2016/06/16/white-house-hails-ghani-much-better-partner-karzai
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د دې ترڅنګ د داا  اراق ډلې کې د روسیې، منځنۍ اسیا او چینايي توکمونو شتون د دې شونتیا نوره هم 

ډېروي، چې په منځني ختیځ کې د کړۍ پر تنګېدو به دوی د افغانستان پر لور مخه کوي او بیا به له دغه 

 وي. پېلځایه په خپلو سیمو کې فعالیتونه 

 ُسني جګړه-تونو ډګر او د شیعهد رقاب .7

ییزو رقیبو که چیرې د ميل یووايل حکومت د واکمنۍ په درېیم کال کې په افغانستان کې د بېالبېلو سیمه

ځواکونو همکارۍ او اړیکو ته نظر وکړو نو په تېرو اوولسو کلونو کې دا لومړی ځل دی، چې د دغو رقیبو 

لګې په توګه روسیې په افغانستان کې له امریکا رسه همکارۍ ته د هېوادونو ترمنځ ناهمغږي زیاته شوې. د بې

پای ټکی ايښی او اوس په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو شمېر اړخونو ته په منفي سرتګه ګوري. د 

کړي، چې د خلیج په ډيپلوماتیک کړکیچ کې د  پېلمرصیانو هم له قطر رسه یوځای هلې ځلې -سعودي

خپل کړي. د سعودي او ایران ترمنځ اختالفات هم زیات شوي او دواړه هېوادونه په تېره بیا د  افغانستان مالتړ

یمن په قضیه کې د سعودي په مالتړ د افغانستان له ااالمیې وروسته متحرک شوي دي. دغه راز، د ټرمپ د 

م زیات شوی دی، چې دا نوې تګالرې له مخې هم،  د امریکا په نزد په افغانستان کې د هندوانو رول ارزښت ه

به په بل اړخ کې پاکستان وپاروي. افغان حکومت هم، له پاکستان څخه د بې زاره کېدو وروسته له هندوستان 

 رسه نظامي او امنیتي اړیکې غځولې دي. 

دغه راز په مذهبي اړخ کې هم، په افغانستان کې د اسالمي نړۍ د نورو هېوادونو په پرتله مذهبي شخړې په 

سرتګو کېږي، بلکې تر ډېره افغانستان د دواړو د همغږۍ د منونې  ُسني ترمنځ جګړې کمې تر-بیا د شیعهتېره 

په توګه هم کارولی شو. خو له کله نه چې په افغانستان کې داا  ظهور کړی، له هغې ورځې راهیسې په 

ډېره وېره شتون لري، چې دا هېواد کې د شیعه پلویانو پرود بریدونه زیات شوي دي او د داا  تر پاتې کېدو 

 ډول بریدونه به دوام وکړي. 

 پایله

که څه هم روسیې په افغانستان کې د داا  د ظهور په تړاو اندېښنې وښودلې او دا ډول څرګندونې د روسیې 

د بهرنیو چارو وزیر نیولې تر ولسمرش والدمیر پوتین پورې وشوې، خو بیا هم د سیمې د ویشل کېدا وزن هغه 

کړې او په  پېلزیات شو، چې کله روسیې په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا پر تګالرې نیوکې مهال 

کال په پای کې یې د افغانستان د ز ۲۰۱۶پای کې د خپلو همدغو اندېښنو او څرګندولو له کبله یې بیا د 
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ې او چین پکې ګډونوال کنفرانس راوغوښت، چې پاکستان، روسی مسکومشارکت پرته د افغانستان په تړاو د 

کنفرانس په لومړۍ غونډه کې درې واړه ګډونوال په دې رسه سال شول، چې یو شمېر طالبان د  مسکووو. د 

. دا په داسې حال کې وه، چې له دغې غونډې څو ورځې وړاندې 22ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وبايس

 .23ست کې واچوي مال هیبة الله په تورلېلبانو مرشافغان ولسمرش له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل د طا

ییز اړخ خپل کړ او په دویمه ناسته کې د افغانستان او هند په دغې ناستې سیمه مسکوکه څه هم وروسته د 

شمول شپږو هېوادونو پکې برخه واخیسته. د دغې پروسې په درېیمه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړل شوه؛ 

هېوادونو برخه  ۱۱کنفرانس په درېیمه غونډه کې  مسکواو په مجموع کې د  24کړهخو امریکا بیا دا بلنه رد 

؛ خو دا تر ډېره د دې معنی نه لري، چې د دغه وویوازې افغانستان  موخهواخیسته. د دغې غونډې اصيل 

، کنفرانس له کبله نوره سیمه په دوو بالکونو کې وویشل شوه. زموږ سیمه، چې چین، منځنۍ اسیا او روسیه

ایران او سویيل اسیا پکې راځي، د دوو بالکونو پر لور روانه نه ده؛ ځکه د هېوادونو ترمنځ رقابتونه او اېتالفونه 

چلې وي. په یوه سیمه کې د دوو هېوادونو ګټې ییزې ګټې ډېرې رسه پېي. ځکه سیمهپه ټوله کې یو رنګ نه و 

 . وي رسه همغږې وي؛ خو په بله سیمه کې بیا په ټکر کې

له همدې ځایه ده، چې وایو سیمه په تدریجي توګه د امریکا د حضور پرود راپارېږي او له همدې ځایه ده، 

له امله د امریکا په محور  چې د همدغه موخې تر چرت الندې رسه راټولېږي. په بل اړخ کې هند، د خپلو ګټو

ه امریکا رسه سرتاتيژيکې اړیکې رخي؛ که څه هم افغانستان د امریکا پر مرستو ډېر متکي دی او لکې راڅ

                                                           
 Russia and China, as permanent members of the UN“د مسکو کنفرانس د لومړۍ غونډې په ااالمیه کې راغلل:  22 

Security Council, reaffirmed their readiness for flexible approaches to the prospect of excluding certain 

individuals from the list of sanctioned persons as part of efforts to promote a peaceful dialogue between Kabul 

and the Taliban movement.” 

 t Taliban, 28 Dec 2016, see it online:<Tolo News, Russia, China, Pakistan Call For End to Sanctions Agains

> taliban-against-sanctions-end-call-pakistan-china-http://www.tolonews.com/afghanistan/russia 
23 Reuters, Afghan president asks UN to add Taliban leader to sanctions list, 14 Nov 2016, see it online:< 

http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban-idUSKBN1391LP>  
دا ډول خربې اترې زموږ لپاره ناڅرګندې دي، چې د ]روسانو[ موخه ترې »کا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل: د امری 24

ه ده، ترڅو په سیمه کې خپل نفوذ پیچکاري کړي، چې دا بیا زموږ په اند په څڅه ده؟ داسې برېښي، چې دا د روسانو یوه اړخیزه ه

  «اوسني وخت کې رغنده کار نه دی

Russia Today, US snubs 11-state Afghanistan peace conference, says Russia trying to ‘assert influence’, 14 April 

us-moscow-conference-anafghanist-https://www.rt.com/news/384774 2017, see it online:</>  

http://www.tolonews.com/afghanistan/russia-china-pakistan-call-end-sanctions-against-taliban
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban-idUSKBN1391LP
https://www.rt.com/news/384774-afghanistan-conference-moscow-us/
https://www.rt.com/news/384774-afghanistan-conference-moscow-us/
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ییزو رقابتونو قرباين يش. دغه راز په سیمه کې د امریکا لري؛ خو بیا به هم ونه غواړي، چې یو ځل بیا د سیمه

ځواک تر ډېره خدشه دار شوی  ېجمونیکود روان اېتالف دا هم ښيي، چې زموږ په سیمه کې د امریکا ه

 دی. 

پای
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ماجراءد سیايس ماتې او نه ماتې  او ؛اسالمپال  

 محمد زمان مزمل1

 لنډیز

لیکنه کې تر ډېره پر دې بحث شوی، چې آيا اسالمپالو یا په  په دې]

ې لیکنې لیکوال په ماتې خوړلې ده او که نه؟ د د« مسیايس اسال »اصطالح 

خپله یو اسالمپال او د افغانستان د اسالمي نهضت غړی او له څلورو لسیزو 

 څاريل. رسه هیسې یې د هېواد داخيل او بهرين اسالمپالې ډلې په دقترا

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

  شو.

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

سیايس »چې  اادي مسلامنانو ترمنځ یې د وې  په تړاو رڼا اچولې، او دا

په افغانستان او نورې اسالمي نړۍ کې ال ماتې نه ده خوړلې، په دې « اسالم

 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 وروستۍ برخه کې یې د اسالمپالو د راتلونکي په تړاو 

درې لویې ننګونې یا چېلنجونه یې په نښه کړي، چې اسالمپال  بحث کړی او

 [ اوس او په راتلونکي کې وررسه مخ دي. اداره

تې.کیيل: اسالمپال، سیايس اسالم، افغان جهاد، د سیايس اسالم ما  

  

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

ییزو څېړنو مرکز د المي شورا غړی دی. ښاغلی مزمل له تېرو څلورو لسیزو راهیسې د هېواد او افغانستان د سرتاتيژيکو او سیمه

او په دې تړاو د ډېرې مطالعې خاوند او د مېداين څېړنې له  ، په اړه یې لیکنې کوي،ډلې په دقت څاري ېنړۍ اسالمپالاسالمي 

 الرې د راټولو شویو معلوماتو څښنت دی.
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 مقدمه

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

چې نن یې اسیا  پرمهال دغه اخ و ډب 2ړې جګړېد سبیا هم  شوه. هلېښککې وررسه په بد اخ و ډب  ۍامپراتور 

  .ه په یو نسبي ثبات کې روان وڅخو ېنکو بې ثباتو تر دغو بګنو  ،د جګړو کوربه کړی دی ځیتاو منځنی خ

پړاو  3په دوه قطبه .ذبايت اکس العمل ودغې تشې د ډکولو فکري او ج اسالمپال د اسالمي خالفت د تأثر او د

ورځ تر بلې مخکې روان  تاً رسخوږي اخ و ډب دننه بیا هم نسب ههڅه د یو  ېل شو ېکې د سیايس مسلامنانو پ

  .و

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

په او په دا ډول  ،خلیج او د غرب د ګټو لپاره ګواښ و ،ېشوروي تجاوز د سیمد  ېخاطر چې په افغانستان ک

 اوه.په ماته ودر  ېدا او شوروي اتحاد یېښه بخته تر ټولو ژوندی چانس پ لهنهضت  نېد اسالمپال ېافغانستان ک

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

 لهامریکا د بال مقدمايت پالنونو او د اسالمپالو  پای .4یو جدي ګواښ بدل شو رخپله د غرب لپاره پپه اسالمپال 

د شوروي دغه ماتوونکي فاتحین د همدې حادثې په  ،په پلمه ېلسمې حادثو مرب د یو پټد س ،جنګولو وروسته

 .لنج کړلېتأثر او استدالل چ

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

 کال پورې یې دوام وکړ. ۱۹۸۹تر 
دوه قطبه نړېوال نظام هغه دی، چې کله د نړۍ ډېری اقتصادي، نظامي، سیايس، کلتوري او ډيپلوماتیکې اغېزې د دوو هېوادونو 3

  په السونو کې وي. د دغه نظام امده بېلګه د سړې جګړې پرمهال د امریکا متحده ایاالت او شوروي اتحاد دي. 
اصطالح  دغه ل هنتنګنتیوساممتدنونو ترمنځ جګړه د پاملرنې وړ ده.  دې تړاو د امریکايي نامتو مفکر سامویل هنتنګټن نظریه په د4

د فوکویاما د  په دغه لیکنه او نظریه کېده او بیا یې ورته کتايب بڼه ورکړه.  هد یوې لیکنې په توګه رابرسېره کړ ي ځل لومړ په او نظریه 

تلپاتې سوبه ترالسه کړې، بلکې د  ۍپای ته نه دی رسیدلی او نه غريب ډميوکراسخپل رد کړه او ویې وویل، تاریخ  تاریخ پای نظریه

سړې جګړې پر ختمېدو به متدين جګړې پېل کېږي. د ده په اند په نړۍ کې څو ځانګړي متدنونه دي او په یوویشتمه پېړۍ کې به 

. دغه هغه څه و، چې په نښيلن رسه به د اسالمي متدن او چینايي متدن جګړې د دغه متدنونو ترمنځ جګړې کېږي. د غريب متد

 لیکنه: د دهي نړۍ کې یې مفکرین اندېښمن کړل. په دې تړاو وګورئ په فارن آفئیرز کې ایاسالمي او چین

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 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
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رو نورو ېد 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  5اولیفر روی ته لکه د

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

دغه له بلکې  ،او هجوم قلم نه کاږي سازشونو ربرشي متدن تفسیر کوونکي د غرب پ د ن اودې اړه لیکواال ه پ

 .ه متاثرې پېښې د اسالمپالو د ماتې په انوان قلمداد کويڅخبدغوين او استعامري امق 

 .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 یايس اسالم؛س

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

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

لومړۍ ماته  هخپل پهپه مجموع کې مسیحي غرب ا ی 6ۍزنتین امپراتور یاو ب مد رو  یا ولې غرب او ې؛پورته شو 

د اسالمي داوت او جهاد  ،قتو ماتو باوجودو په اروپا کې د بال مړه، د ځینو برخو په ورک ۍامپراتور کې د خپلې 

 .امق وساته خپل متدين وړاندې رپ

 وارباو د  ،خالفت برخه کړېاروپا کې د برخې په اسیا او  ېډېر  ۍمسلامنانو د مسیحي امپراتور  واربد 

په  اروپا ولې  .بایلودې لکه په شام، فلسطین، مرص کې مسیحیانو خپلې رشقي برخې وړاندې رفاتحینو پ

د  ه تېره بیااو پ ،مهال رپ 7ۍبرخه د اثامين امپراتور  زنتین امپراتورۍ او تر شا یې اروپایيیب ددویمه ماته کې 

 .خوا سیمې له السه ورکړېو خپل مرکز او شا ،ړو کېپه جګ 8سلطان محمد فاتح

                                                           
د »، چې پر اسالمپالو یې ډېرې لیکنې کړي. دلته لیکوال د اولیفر روی مشهور کتاب اولیفر روی فرانسوي لیکوال او څېړونکی دی  5

 ته اشاره کوي.« سیايس اسالم ماتې

میالدي کال یې  ۱۴۵۳میالدي کال کې پېل او  ۳۳۰د بیزنتین امپراتورۍ ته ختیځه رومي امپراتوري هم وايي. دغه امپراتورۍ په 6 

 دوام وکړ.
کال کې کېښودل  ۱۲۹۹ه هغو ځواکمنو امپراتوریو ده، چې تر ډېره یې دوام وکړ. د دغه امپراتورۍ بنسټ په اثامين امپراتورۍ یو ل7

کلونو پورې واکمني  ۶۰۰کال یې دوام وکړ. اثامين امپراتورۍ د منځني ختیځ، شاميل افریقا او پر ختیځې اروپا تر  ۱۹۲۲شو او تر 

 وکړه.
 ۱۴۸۱کال څخه تر  ۱۴۵۱او بیا له  ۱۳۴۶کال څخه تر  ۱۴۴۴ن و، چې واکمني يې د سلطان محمد فاتح د اثامين خالفت سلطا8

کال پورې غځېدله. سلطان محمد فاتح لومړنی مسلامن و، چې قسطنطنیه یې ونیوله او نوم يې پرې اسالم بول کېښود )وروسته 

 لله الیه وسلم وړاندوینه کړې وه. استانبول شو(. د سلطان محمد فاتح د قسطنطنیې فتح په تړاو هم، حرضت محمد صلی ا
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 یاتېدونکيزمخ پر ړو کې وغوښتل چې د مسلامنانو د ګصلیبي ج یعنې لوی هجومپه خپل مسیحت  ياروپای

ولې صالح الدین ایويب د  ؛ونیيسکې تسلط  په خپل کې اريب برخهپه  مخه د اسالمي خالفت پراختیانفوذ او 

 .ړانه مات کړېدغه هجوم په م اروپا او بیا متحدې اروپا

وکوالی شول چې د ابايس  ومغول ،هجوم په تعقیب راپورته شو صلیبيد  9ولې کله چې مغويل هجوم

کې  طولیهپه انا خو ،خپل اقتدار کې وسايته برخې پ ډېرېمرکز بغداد اشغال او د اسالمي نړۍ  ۍامپراتور 

 وجګړو اخته و  ررسه پ زنتینیبګاونډي  ، لهرې څنډه کېپه دغه لی ۍز خان د امپراتور ېرکانو د چنګسلجوقي تُ 

د هغه اثامين دولت بنیاد  طولیه کېپه انا ېسلسل ېدغ ېد جګړ رسه، د کورنۍ په ورتګ  10ل اثامنآ او د 

بلکې د اروپا زیاتې برخې یې  ،دېوال ودر ېدسکندر د  کهوړاندې ل رښود چې څلورنیمې پېړۍ د اروپا پېک

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

 او په اثامين دولت کې ،هند د پرنګي حکومت تسلط رو او بیا پېالید تسلط س اروپایانود  کې هند هپ

وذ اروپا ته د اثامين دولت په پرتله هغه نف و؛پا کې سیايس او المي پرمختګونواو په ار  و،او اختالفات نیمګړتیاوو

ل آ او د  ،پارولو پهزم ېپه وسیله د اريب نشنل «11لورنس»او د مقابلو توان ورکړ چې د شلمې پېړۍ په رس کې د 

ه تړون کې دا پ «14کس پيکوټسای»و خامو سیاستونو اروپایي امپراتوریو ته د ېد کورن 13او د ملک رشیف 12سعود

دلې جغرافیه ېشک اثامين خالفتد ریف مات او ړیو دغه پیاوړی حېڅلورو پ اروپا د چې د ورکړتوان او ظرفیت 

 .چې تقسیم هم شوه ،پخپلو کې تقسیم کړي

                                                           
 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 اثامين خالفت بنسټ اېښودونکي اثامن غازي ته اشاره ده، چې له 10
پېژندونکی، نظامي آفرس، ډيپلومات او لیکوال و، د لومړۍ نړېوالې جګړې پرمهال د اثامين ټي ایچ الرنس  چې یو انګلیيس لرغون 11

 خالفت پرود د اربانو بغاوت ته الره هواره کړه. 
آل سعود د ابدالعزیز بن ابدالرحامن آل سعود ته اشاره ده، چې د سعودي اربستان لومړی بادشاه او بنسټ اېښودونکی بلل 12

کال کې ریاض ونیوه او په تدریج یې د سعودي نورې سیمې هم له اثامين خالفت او د مکې  ۱۹۰۲ځل په کېږي. ده په لومړي 

  رشیف څخه ونیولې. 
کال پورې يې د مکې رشیف او  ۱۹۲۴کال څخه تر  ۱۹۰۸د مکې رشیف حسین بن ايل ګڼل کېږي. دی په خټه هاشمي و، له 13

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

 مخې يې د اثامين خالفت پر ماتېدو د ځمکو پر وېشلو او د اغېزو پر سیمو راڅرخېده. 
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ان په هغو سیمو  ېشت واد اثامين خالفت په سقوط مسلامنان او بیا ملتونه په مجموع کې د خالفت سقوط 

په دې اړه ناورین پوه کړل او  رد مسلامنانو د سیايس قوي مرکز د تشې پ ،وېنه  هم ېکې چې د خالفت برخ

او په  هل شو ېکې د خالفت د ااادې او د مسلامنانو د بیا یووايل داوت او سیايس مبارزه پ 16او هند 15په مرص

په کرار کرار د سیايس اسالم  وداوت او مبارز  ېور شو چې دپپه رسات خ دغه سوچ نورو هېوادونو کې هم

ته مخالفینو  یه کې رشیک شول هغو انوان واخیست او له همدې ځایه هغه مسلامنان چې په دې مبارز 

 . نوم او تقسیم وکاراوه اادي مسلامنانو نورو ته داسالمپال او پاتې 

 

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

 یهغو  ؛يش یال نقشو درک کو  و سیايسپات فرهنګي هجوم او هغه تعلیم یافته مسلامنان چې د متمدن غرب د

ژغورلو په خاطر سیايس مبارزه او د اسالمي ارزښتونو او د د خپلو مسلامنانو  له لیارېړولو ډلو جو د پکې

 پر وړاندې یوې ډلو خپلو مخالفینو سېکولروپه تړاو هڅې کوي، او دغه راز د ا ژوندي کولو یاسالمي متدن د ب

کولر او تر ېولې محيل س ؛ف ديټو او رشیکو ارزښتونو لپاره مرصو ګامو مسلامنانو د اد  یو د .ږيېمقابلې ته در 

په هکله په  یل مطرح کړي او د هغو ېب هڅخ اامو مسلامنانو لهچې دغه سیايس مسلامنان  غواړيغرب يې شا 

 . دا کړيېشکوک پکې ملتونو 

ماته او  راو د شوروي پ ،کاراوهو نوم  «ارتجاع»د شوروي او د شوروي پلویانو دغو سیايس مسلامنانو او ډلو ته د 

کې اخته او د جګړو په  ډلې په جګړو ۍاو ژوند ېامریکا او غرب وغوښتل چې د دغو مسلامنانو فعال ؛لانحال

امریکا د یوویشتمې پېړۍ په رس کې ي. ستانو ونومو ېپه ترور پای یې او  ،هر افراط ته اړ یکې هغو  ۍبې توازن

 کړ.هم ل ېمسلامنانو په تقسیم په پرنګي ډول پپه ټوله اسالمي نړۍ کې د  همدغه کار

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

د بې تدبیره دریځ او په  –القااده او داا   – د ځینو  ډلویې تقسیم کړل او د سیايس مسلامنانو زیاته برخه 

او مقابل طرف یې معتدل مسلامنان  ،لمداد کړلتروریستان ق کبلهدو له ېداخيل جګړو کې د بې ځایه لتاړ 

له  «ټیکو پس کسای» يبل نا ااالن شو  هدې تقسیم امریکا او غرب ته د شلمې پېړۍ د رس په شان د یو . وګڼل

 الرې د همدغو مداخلو رشائط برابر کړل.

                                                           
 15 

خوځښت د یادولو وړ دی، چې د خالفت د ژغورلو په تړاو یې هلې ځلې « تحریک خالفت»د  په دې اړه د هند په لویه وچه کې16 

 وکړې.
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زښتونو دننه چې افغاين طالب پکې خپل جنګ او مخالف د خپلو ار  لهلته ناکام شو پکې ولې غرب او امریکا 

ولې ارب مسلامنان  ؛دا د افغانانو یو نسبي ښه تدبیر وه .او د ملت ملګري او حامیه یې تر السه کړه ،کابو کړ

 کړل. ځوابملتونو خپلو ځای خپله  رپکې هغه افراط ته والړل چې د غرب پ

تازه ګډې  ېجوړ  رسه د انوطالب لهیې کې مسکو په همداسې که د شوروي د مهال مجاهدینو هغه تنازل چې 

او  ۲۰۰۳ پههم يې مهال او یا  رپ 18ن د غونډېد بُ  ېکه دغه کار ی ،17ناستې او مشرتک تصمیم په خاطر وکړه

 نو د امریکا حضور به په افغانستان کې ال وختي کمزوری او ختم شوی و. ،وای یکلونو کې ښودال  ۲۰۰۵

او د هغه مهال  ،ال لس برابره دیني مدارس ديد مه شاهکوربه کابل کې د ظاهر  په نن چې د امریکا د حضور

دا ټول ښيي چې روانه مقابله پخپل  ؛او جوماتونه په ملونځ کوونکو ځوانانو ډک دي ،په پرتله پکې حجاب زیات

  وار د همدغسې یو کابل په موخه ده.

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

ړه اخته ګدا یو له بل رسه په ج ي.د ديلېپکې زیات مذهبي او د طالب زغملو ته ښوین هم طالب مخالف

په مايض کې  لوريهمدا ښیي چې هر ؛ روان دي پر لوردو ېدې کږ یو بل ته د ن پرود ېړ ګچې د ج هطرفون

هومره بدلون نه چې وخت او  مګر ؛یلپه هر طرف کې ډېر بدلون راوست ېجګړ  ېاو نن د اشتباوې کړي،

 .ط یې غوښتنه کويیرشا

خپلو کې په ډېرو ه پ ،او بیا اادي مسلامن خاموش اکرثیت ،او حریفان یې طالبان ،که رښتیا مې پوښتې

او بین االفغاين تفاهم  نهدېلري او په مسکو کې د طالبانو او مجاهدینو ساده یو ځای که څ توپیر نېه نولحاظو 

له خربه ده چې ېه دي. دا بونکړ چې سیايس اسالم او اسالم دواړه د یوې سکې دوه مخهمدا حقیقت ثابت 

ولې د اخ و ډب سلسله ال پکې تر  ؛له مخې چانسونه او فتحې بایلودلې وډلو پکې د کمزوري زاامت یا اشتباو 

 .دې لوی ثبوت دی روان قطر د .په بدغوين شکل روانه ده هپخوا زیات

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

  کې تررسه شوه. استاد محمد زمان مزمل هم د دغې ناستې یو غړی و.
د بُن لومړۍ ناستې ته اشاره ده، چې د افغان طالبانو د امارت د ړنګېدو پرمهال د جرمني په بُن ښار کې تررسه شوه، او په پایله کې 18

يې حامد کرزی د هېواد موقت ولسمرش وټاکل شو. خو په دغه ناسته کې افغان طالبان او د حزب اسالمي )حکمتیار( ډلې غړي نه و 

 رابلل شوي. 
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سېکولر غرب او غريب اوس او  هه ګوښې کړ څخسیايس صحنې  لهمذهب او کلیسا  ؛دورې غرب 19سانسنېد ر  

ه ولې په اسالمي رشق کې دغسې پالن او طرحه ځکه اميل ن. ه په لغړ سیاست باور لريڅخمذهب  له ټولنې

ه جال کول خپله د یو ټکر او څخده چې دلته مذهب او سیاست پخپلو کې غوټه خوړلې او مذهب له سیاست 

د همدې تفاوت له مخې  .غرب رسه لري له ېهمدا هغه تفاوت دی چې اسالمي رشق ی ېږي.ب المل ګرځانقال 

ته  ېپه سیايس ډلو کې مرصوفو مسلامنانو ته سیايس مسلامنان او سیايس املي ېغريب او غريب پرګن

 سیايس اسالم وایي. 

کولرو ډلو یا الامين ډلو د ېد س د همدې تفاوت له مخې په اسالمي نړۍ کې د اامو مسلامنانو په منځ کې

سېکولر مسلامنان په افغانستان کې  .خربه پخپله د سیايس مسلامنانو په منځ کې جنجايل شوې ده ۍمسلامن

 هم ستانیسوسیال ېماتې وروسته آن ځین لهځانونه مسلامنان ګڼي او د شوروي  «20الیک سېکولران» بیا رهېپه ت

د مسلامنانو  «الیک سېکولر»ماتې مخکې  لهي مذهبي ډلو د شوروي ولې سنت .همدغسې تصور ته پورته شول

د  پکې مداخلو وروسته چې سېکولر افغانان لهپه افغانستان کې د امریکا او غرب  خو ؛طبیعي برخه ګڼله

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

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

 ؛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

ې طبیعي تقسیم دي او دغه تقسیم یو سیايس ټولو ډلو ک وڅلورم اام مسلامنان چې په همدغ .4

 تقسیم بويل، نه مذهبي.

 د یوې پېړۍ رسخوږی جریان او سوابق او اسالمپال؛

خانو د بل خلیفه پیداکولو او د بلې ېدویم کال د مرص په االزهر کې د االزهر ش رد اثامين خالفت د انحالل پ

 . د دوی په اندپر امیر امان الله خان تود بحث درلود اند افغانست دا کولو په اړه پخپل بحث کېېدارالخالفې پ

                                                           
انس 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 رنېس19

مې پېړۍ یې دوام وکړ(. په دغه پړاو کې اروپايي کلتور، هرن، سیاست، اقتصاد او الومو بیا احیاء وشوه. د دې ترڅنګ د ۱۷

 زم دورې ترمنځ د یو انتقايل دورې په توګه هم یادېږي. رنېسانس پړاو د تورې دورې او مډرنې
 کولرانو په پرتله نرم دریځ لري. و ته وايي، او د مذهب په اړه د سېکولرانالیک سېکولران فرانسوي سې 20
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 لونهنن پر هغه مهال څه کم سل ک ؛ستییدی چې خپل استقالل یې اخمرش واد ېه ي مسلامنینزيوا د هغه

 ر شول.ېت

ه د څخمطبوااتو  محيل لهبحث او فتواوو ته د ازهر یا قاهرې دغه که څه هم د وخت پیچلې اوواع د االزهر 

د همدغه بحث اميل وجود ته د  22او لږ کلونه وروسته امام مودودي 21ولې امام حسن البناء ؛س ورنکړوتلو چان

  .الره اواره کړه ولولېپ راو داوت پ پر جوړولو ډلې ېایامندار  ېیو 

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

او خپله د حسن  ود اشتباو  24ساداتانور ره جامل نارص او ېو افرسانو په تېتفاهم کې راغلپه یا  ۍر رسه په ملګ

دغه ټکر د شلمې  ؛ خوسخت دریځۍ په ګډه رامنځته کړې وي 25قايض حسن الهضیبي يالبناء د ځای ناست

توطیو رسه غوټه کړ  هغو لهپېړۍ د یو ځواکمن اسالمي تحریک یا د اسالمي تحریکونو د مور تحریک راتلونکی 

دغو افرسانو رسه په ټکر کې اوبه شوه او  لهځواکمن تحریک د داوت او تجربو زیاته برخه  نړېوالچې د دغه 

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

ته انتقال کړ، دغه ټکر  وبو پړاېد مصا خو مرصي افرسانو رسه د اخوان املسلمین ټکر اسالمي نهضت دویمله 

وادونو ته انتقال ېه وه د مرص ګاونډیو او هغڅخخوځښت له مرص  نېپخپل وار اسالمي خوځښت یا د اسالمپال

تحوالتو ودرول چې  ودرجن ویم او څلورم کاپي تحوالت په هغېدر  ،ډېری ځایونه کې یې دویمپه کړ چې 

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

 په توګه یادیږي.

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 22

  جامات اسالمي بنیاد کېښود.

 ۱۹۵۲ده د ( يې پر مرص واکمني وکړه. ۱۹۷۰کال څخه تر خپل مرګه ) ۱۹۵۴جامل ابدالنارص د مرص دویم ولسمرش و، چې له 23

 کال کودتا رهربي کوله. 
کال پورې يې په مرص واکمني وکړه. دی د یو اسالمپال  ۱۹۸۱کال څخه تر  ۱۹۷۰انور سادات د مرص درېیم ولسمرش و، چې له 24

 له خوا له دې کبله ووژل شو، چې ارساییل یې بې له کوم قېده او رشطه په رسمیت وپېژنده. 
کال پورې  ۱۹۷۳دویم مرشد اام و، چې د حسن البناء له وژل کېدو وروسته وټاکل شو او تر حسن الهضیبي د اخوان املسلمین 25

 په دغه منصب پاتې شو
کال د مرص مملوکو د چنګېز خان مغولو ته پکې ماتې ورکړه، او له  ۱۲۶۰د این جالوت هغې تاریخي جګړې ته اشاره ده، چې په 26

 همدې ځایه نور د مغولو د ماتو لړۍ پیل شوه.
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او تر  و کې ګټيالی شو،حامس پکې په انتخابات، زایر پکې انتخابات یوړلالج، افغانستان پکې شوروي مات کړ

 .اټهتکرار ترکي اکرثیت په انتخاباتو کې وګڅخه ټولو شاته ترکي اسالمپالو پکې له ترکي سېکولرانو 

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

 ل.ېدودر  ویم او خطرناک پړاېاسالمپال په در  رسه وتلو لهاو د شوروي اتحاد د لښکرو  ۍابکامی

فارغه نړۍ د  څخه شورويله نور هم خطرناک کړ او داسې  وپه الجزایر کې د اسالمپالو انتخابايت بری دا پړا

ه د شوروي د ماتې ځان رس  ی لهچې هغو  ړلامریکا سرتګو ته هغه افغانان او سیايس مسلامنان ازغي ازغي ک

 سوابق او د جګړو تجربه درلوده.

څو توطیو مرصوفه کړه: ریمه مرحله پېغرب او امریکا در    

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

د  یهغو  رول چېوېه هومره و څخطالب له ین او د شوروي وارثه روسیه یې اول له مجاهد او بیا دا چې چ دویم

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

 کړي. پیدا

ز د یوې تختې په شان د سیايس مسلامنانو وجودي ېد خ وني مسلامنانپه دغسې یو مهال کې چې سُ ؛ یمېدر 

. امریکا دا وتراشه ګواښاربانو لپاره یو  د 27حسین ف کې صدامر ظ امریکا او غرب په دغسې یو درلود؛ امق

 يایران ته په مجموا له الرې د صدام د پورته کولوترڅنګ یې ني مسلامنانو د ماتولو په خاطر وکړ خو د سُ  کار

 جغرافیه کې د کردار چانس ورکړ.

انو ګڼ حضور او بیا و مسلامنېبهرن واو غیر ارب ود ارب بیا پکېاو  ګد حکومت په رات انوپه افغانستان کې د طالب

ودرول چې په افغانستان  وېرې ېروسیه، چین، خلیج او ټول اربان پر هغ شتون؛تحریک  ېد اسامه او القااد

 .دی ګواښچین، روسیې او خلیج ته اول بیا  په تېرهاو اراق کې د امریکا د مداخلو پرته طالب ټولې نړۍ او 

                                                           
 کال پورې د اراق ولسمرش پاتې شو. ۲۰۰۳کال څخه تر  ۱۹۷۹صدام حسین د اراق د البعث ګوند انقاليب رهرب و. دی له 27
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کې واقع  ومي تحریک په څلورم او تر ټولو زیات خطرناک پړااسال  رسه، راتګ لهسیمې ته د امریکا  ،ډول داپه 

 شو او دا په دې خاطر چې:

؛دا چې اسالمي تحریک له انشعابونو رسه مخامخ شواول:   

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

ته  ۍدې تقسیم کې بې طرفد اسالمي تحریک مور ډلې اخوان املسلمین او جامات اسالمي په  یم:ېدر 

.والړې  

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

په  لومړیه ځکه چې د طالب په حکومت کې جهادي تجرب وکړ.ز ېافغاين تجربې بد اغ ،ټولو وید رپ ؛بایلودل

خطر کې شوه، او بیا د امریکا په خو ا 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 کسانو پکې ال مخکې اټکل کړې و چې دا ټول 

  .ماته ده نېد سیايس اسالمپال

او په مرص کې  ،ل شولېه پخوځښتون 29په اريب سیمه کې د اريب بهار ،کې وډک پړا ۍپه دغسې یو له مایوس

 30چې ُمريس ه خربه دا وهلویپکې د دغه خوځښت په رس کې اخوان املسلمین ښه کردار اداء کړ او تر دې 

پکې د انقالب په پاڼه نه، د انتخاباتو په پاڼه د هغه مرص رئیس شو چې د اخوان املسلمین په څنګ کې د 

 .سرته اشتباه وه یدو د او دا  همدې تنظیم بل ټیم هم په دویم کمپاین کې والړ و

تجربې په  دد افغانستان د جهاد  یتته لیدله او هغو  ېخلیجي حکمرانانو خپله راتلونکرسه، د ُمريس په راتګ 

مخه باید ډېر لیرې  ګواښ ښېپور چې خلیجي حکمرانانو ته د دا ځل په ډېره ننګینه توګه وغوښتل استفاده

د مرص منتخب حکومت په هغو مظاهرو او کودتا یې  ۍائیلو په همکار په همدې موخه د امریکا او ارس  .ونیيس

 .دلېوچل نوړنګ کړ چې دواړه د خلیجي دولتونو په ریالو 

                                                           
 .کلونو ته اشاره ده ۲۰۰۲او  ۲۰۰۱دلته د 28
کال کې په شاميل افریقا او منځنی ختیځ کې  ۲۰۱۰اريب پرسلی هغو حکومت ود مظاهرو او قیامونو ته ویل کېږي، چې په 29

 ل. د دغو مظاهرو له کبله د یو شمېر هېوادونو مرشانو استعفاوې وکړې. او په نوو ټاکنو کې اسالمپالو بریا ترالسه کړه.  وشو 
محمد ُمريس د مرص پنځم ولسمرش خو لومړنی هغه ولسمرش دی، چې د پاکو، رڼو ټاکنو وروسته د ځواک په ګدۍ کېښناست. دی 30

 مرص ولسمرش و.  کال پورې د ۲۰۱۳کال څخه تر  ۲۰۱۲له 
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 یوه واقعي ارزونه

د  و،ړنه کې د سیايس اسالم یا اسالمپالو د یوې پېړۍ مايض ته ژور نظر واچو ېاو المي څ هدقیق هکه په یو 

 کودتاې شو د تررسه او بیا د هغه پر ود  هانتخاب ترريس د مُ  څخه دوېک نیول له 31سید قطبکودتا په تور د 

د امام هضیبي سخت  - اشتباوو پرته یودرې نو اسالمي تحریک دکړي، ېر یو له نظره ت-تحوالت یوټول  پورې دا

انو او د بهرنی ۍاو د طالبانو په دوران کې د یوې جامدې اصالحګر  ېمجاهدینو د کابل جګړ  د افغان ي،دریځ

اسالمپالو ته  خو بیا هم، ي دي.اوض کړ  ویوه قوي پړا رهر یو بل په نسبت پد ټول پړاوونه   -ګنو شتون پر 

 و همروتنېت خپلود اسالمپالو  پکې هومره ،ښ بال مزاحمتونه هومره چې د غرب او ګاونډیانو توطیې وېېپور

 .الت درلوددخ

 ښکېلچې په اشتباوو کې  هم ومومور کې به دا ېلیوين پې دښو په ېنو د پ ،که یو قدم له دې نور هم شاته شو

ر منطقي ېر انساين او غېمواردو کې غ ډېریپه نسبت په  اامریک ېد خپل حریف غرب او جګړه تپونک يلاسالمپا

خو  ؛کرښه ودرواه رتګ پ داخيل اشتباوو د شا خپلو چې سیايس اسالم ،دی هم او همدا تریخ حقیقت ،روان و

تعهد  یاسالم رسه د ملتونو ریښتین لهاو نه  پري ه محدوده کې نه د ملتونو د مومنو پرګنو انقاليبد همدې ډلو پ

 لهل کې خپل حضور وښود چی موږ ېبلکې د اسالمپالو د شعار او امل پاتې برخه په یو بل پ ،رنګ بایلود

 لهولې  ،ماتې خوري ،کويچې دلته سړي او ډلې اشتباوې  پېلوودې حساب ر ل پېاشتباوو وروسته دغه دویم پ

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

خپله اسالمي لیکواالنو او تحقیقي ادارو پکې په ه لګې لري چې پېاراق او افغانستان په دې اړه خپله هغه ب

 اارتاف کړی دی.و ېخپلو زورورو غلطه زیاتره مواردو کې پ

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

نهضت کې د اسالمپالو  په لکه په الجزایر، فلسطین، مرص او ترکیه کې د اسالمپالو بری او بیا د اريب بهار

هغسې او هومره   کچه یزهېواله او سیمهېي چې اسالمپال پکې په نړلګې دېدا ټولې هغه ب ؛نیمه تسلط او تسلط

هغو جګړو رسه غوټه کړل چې  لهوادونه ېدغه ه وروستهناکامۍ  لهفعال حضور لري چې غرب یې د کابو کولو 

 مني. يناکام هبیا هم غرب خپلډېری مهال 

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

 کال کې د مرص د ولسمرش جامل نارص له خوا اادام شو.  ۱۹۶۶په 
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وبه ګورو  ،نظر واچوو ته مد تکراري پړاوونواو  جذرد ر جریان یو ځل بیا راوګرځو او د اسالمپالو د مبارزو ېت رکه پ

 شويديل او په کومو مواردو کې د اشتباوو او د هغوو اشتباوو مرتکب ېچې اسالمپال په کومو مواردو کې ښه ځل

 ؟دغو اشتباوو د سیايس اسالم د ماتې نوم ایښی دی رپ بیا موافقینو او ډېرو مخالفینو وچې لږ 

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

ندو شعارونو زمزمه تکرار کله هم د یو ټکر طرف شوي یا یې د کودتا هڅه کړې او یا یې د تُ  یدا چې هغو  اول

البته په استثنا د افغانستان د جهاد اول  .وال ماحول غربګون راپارولی دیېپکې د محيل او نړ یهغو  .کړې

ټو تضاد هغه ته ځانګړی چانس ورکړ او وروسته یو قطبه نړۍ د مجاهدینو لخوا د دوه قطبه نړۍ د ګ د چې وپړا

نړۍ رسه په هرنمندانه ډول  لهشوروي اتحاد د ځای ناستې د اشغال له ویرې مجاهدین پخپل منځ کې او بیا 

 وجنګول.

د ځوانې طبقې ره ېکه په سیايس لحاظ د سید قطب او ملګرو مظلومانه اادامونو د دنیا د مسلامنانو په ت

مثره اسالمپالو د محصیلنو په اتحادیو کې د اکرثیت په  ۍوروست پاملرنېاسالمپالو ته راواړوله او د دې  پاملرنه

خو په امته او  ؛ترالسه کولو کې ټوله کړه او اسالمپال پکې د سیايس پرمختګ د اروج څوکې ته پورته شول

فتحو پر هغه موج سپاره کړل  يد نظام ېی ناسالمپاال  شوروي اتحاد رسه په جنګ اخته لهنهمه لسیزه کې 

 ګټلوله جهاد رسه جوخت او وروسته انتخاباتو کې  اسالمپالو په زیاتو هېوادونو کې د ملتونو د اکرثیتونو  لهچې 

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

د  یاو هغو  ،جادو خپله افغانان په نشه اخته کړل وز ېتحو او بریو د اغف د که څه هم په افغانستان کې

ولې د اسالمي نړۍ بال مرشانو دغو  ؛غافل کړل ې،ل شوې و ېچې د همدوی پر ود پ، و توطیوېونېزم لېالیامپر

نکوف د ولې د کالش .امریکا او غرب رسه د نرم او متفاهم سیاست او دریځ توصیه وکړه لهافغانانو ته د وحدت او 

او یا یې د  دېچا اواز یا وانه ور ېوپک د ډزو په شور کې د هټیوې لوخړې شاته والړ افغاين اسالمپال د خپل 

ستل او کابل ته منتظرې نړۍ او یپه حساب واخ !ه قربانځد مبارکۍ او مخکې دغه توصیې ځای  رنصیحت پ

ه ښکته راڅخاسامن  له ګړېمنځي جخايل کابل کې د مجاهدینو خپل په هڅخشوروي  لهد نړۍ مسلامنانو 

 .کړل

د کې او په تعقیب په افغانستان او اراق  ،مجاهد جنګ او بیا د طالب او مجاهد جګړو-په کابل کې د مجاهد

د اسالمپالو بد تقسیم او وررسه جوخت د طالب د کابل سقوط دې ټولو قدم په قدم د  ،امریکا او غرب مداخلو

 بل پسې وړاندې کړې. پرلګې یو ېې پاتې بد سیايس اسالم مات اولیفر روی
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د امریکا او ناټو ګواښوونکی یا ماتوونکی  یې طالب بیا رس راپورته کړ او د دوو کلونو په لړ کې ديلېدا چې تښت

بیا هم   یې الندې ۍمرګونې مببار تر مقاومت ایجاد او په افغانستان کې پر نیمه جغرافیه مسلط شو او د امریکا 

همداسې دا  .لګه دهېښه ب هې د څپانده نبض یو ننه سايت دا پکې د ملت په منځ کې د اسالمپالپرګنې او ولسو 

بلکې تونس، مرص او  ،ځای کړل رل او اسالمپال د رس په صفونو کې ځای پېچې اريب بهار په لنډ واټن کې پ

د مرص اویا کلن نظامي نورو ځایونو کې اسالمپال بیا ژوندي شول او ُمريس پکې آن د انتخاباتو له الرې په 

غام درلود او هغه دا چې اسالمپال تر پخوا زیات ېدې ټولو پخپلو کې یو ښکاره ژوندی پ ،حکومت مات کړ

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

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

د سیايس او نظامي جذر همدا تأثر له رسه کړ چې  ،کړله څ ترالسه نېامریکا په اراق او افغانستان دواړو کې ه

 ،و او اشتباوو له موړونو رسه مخامخ کړلېخپل موړ په موړ مسیر کې هومره چې د زاامت کمزور ه اسالمپال پ

همدا وجه ده چې  .په همت زیات مطرح کړل د امریکا مداخلو او جګړو پخپلو ملتونو او آن د حریف یهغو 

 روحیه تر دغه هم کمزورې ده. یې او په افغانستان کې ېږديې پرز ملت په نیمه الره کې یوا د سوریېامریکا 

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

 ده؟! 

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

په ژور بدلون کې  ود ملتونو دننه د باورونو او والو  کې اسالمي بدیل په هیله وو او ډېری نورو ډلو پخپلو هېوادونو

نه یم اسالمي بدیل لپاره ښه چانس دی ولی ېځای خپل انتخابايت کمپاینونه د در  رمته درلوده چې د جهاد پ

مطلقې ناکامۍ رسه  لهدا چې انتخابايت کمپاینونه په الجزایر، فلسطین، تونس، مرص او ترکیه کې چیرې 

دل او په ځینو نورو کې ېلکه ترکیه د کودتا د موج له ویرې پر استعفا ودر  کې وادونوېمخامخ شول او په ځینو ه

وروستۍ پکې د ُمريس مرص و چې د ه مداخلو یوه ښه بدیل ته چانس ورنکړ او څخلکه فلسطین له داخل 

رصي ایله جارو باندې د ُمريس سعودي او اماراتو اماتورو ويل اهدانو په انقالب ود ټیکه او په خرڅ شوو م

و پښد جامل نارص د  ېب حکومت د هغه سييس په کودتا نسکور کړ چې په بې رحمۍ او استبداد کې یخمنت

ې یا  پخپلو ل مخکېد پ یوادونو ته انتقالوله هغو ېیې خپلو ه يکاپخاپونه وران کړل او هغوی چې د افغانستان 
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ته والړل او یا پخپلو طریقو اول د مجاهدینو افغانستان ته والړل او یا د طالبانو افغانستان  وهېوادونو کې زندانون

 جنګي تور تونل وخوړل. عهته چې ډېری یې د قل

ې راغلل چې ایله د دغو د مقابلې په پلمه امریکا او دا څه چې په سیايس مدار یا نظامي مدار کې همدغس

 ،کهردا ټول پخپل وا ې،جه طریقه پر اشغال ودرولاغرب خپلې مداخلې په اريب سیمه او افغانستان کې په مو 

ه د سطحي فهم په حساب د سیايس فهم کمی او څخاسالم  لهماته ومنو او یا یې  د اولیفر روی په اند یې

کې بیا هم پکې دا څرګنده ده چې دغه ماته او کمبود په  اسالمي فکر کی نه  حالتونوړو په دوا ،کمبود وګڼو

قوي پالن تر شا تر اسالمپالو زیات  هیو  دو څپه ده چې غرب یو زورورو توطغیوې خوا د غرب د هله بلکې دا  ،ده

ږي او ېښېهمدا ډول پبلې خوا دا د اسالمپالو د تجربو نیمګړتیاوې دي چې په هر چا کې  لهمرصوف دی او 

 لههغه چې پخپل هېواد کې د تحول او یا  ؛ږيېښېه پڅخډېری بیا په رشقي ټولنو کې د مرشانو له پروفیسورۍ 

 .کودتا مخکې په نورو هېوادونو کې د انقالب او کودتا هوس کوي

ت له مخې د یو چې اسالم په اميل لحاظ او هم د ټولنیز اداللرو مونږ مسلامنان د ملتونو په سطحه باور  

ط ورته برابر يش او سیايس مرشان پکې په اخالص او یکه رشا ،سیايس نظام او معقول بدیل هغه څه لري چې

و او د ېد برشي بدمرغ ه نیولېڅخستلو یاخ لهاسالم د ملتونو او پرګنو د قناات او منطق  ،ږديېج قدم کیتدر

حریف زموږ خپله په د دغو ستونزو ډېری برخه  دې ارص د زیاتو ستونزو ښه حل دی او دا په دې خاطر چې

 .هد ېکړ  داېفکر او حریف غرب پ

رسه  وپېړۍ په وروستۍ ربعه کې اسالم د اسالمپالو د یوه په ظاهر نزويل او بایلودونکي پړا ېدا چې د شلم

دا پکې د غرب او غريب استخباراتو هغه دسیسې دي چې ډېری یې د همدې سطحي او معامله  ،مخامخ شو

ه د متفاوت قرائت څخاسالم  لهدسیسو ډېری برخه  وبده مرغه د دغ لهږي او ېګرو مسلامنانو په ذریعه اميل ک

غرب د دسیسو  د غرب د مقابلو په انوان خپله د ېخپلو هغو اختالفاتو کامیابوي چې دوی یر پ وسیايس لوبغاړ 

 وسیله ګرځوي.

کېږي او د دغو اشتباوو  داېنه پ ته سوال چاېزو کې هېیو لسېدر رو 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 ېزیاته برخه د هغو مرشانو په ابتکار او اظمت طلب

 حساب وړاندې کوي.
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اشتباو په  که د اادي او د ماتې په حساب ومنو ېاو اشتباو  ۍغلط ېد دغو ډلو دغه په حساب څرب دا چې

ندکونه خوري او ېه تڅخهر فکر او طیف  لههغه سوال دی چې د سیاست بازار فعالین پکې  نو دا؟ حساب

زما له نظره لوی  کړي.يش د دغو اشتباوو زیات تکرار  دایېخو د هر کال په رس او اخر کې ک انزمونږ مسلامن

 دا دي:  یېالملونه 

یم درجه مرشان ېدر -ته او یا د مذهبي تهذیب په یو بد تأثر کې دویمزیاتو ډلو کې شورایي نظام یا نشپه ؛ اول

ساب په ح ۍد یو ډول بې ادب . داسې د دوی نېغې یا مخامخ خربېلريه مشورې جرائت ن ېغې او مخامخېد ن

نو څه و و د خولې او زړه په منځ کې ځوانې مرګې يش او امیران پکې فکر کوي چې نوابغو ته د مشورو او الرښ

دی؟!رضورت   

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

 وهی دې معنا چې پهه پ لري؛ه ټیټ درک څخصحیح درک له ت یپل ماحول او د موجوده ووعله خ؛ یمېدر 

.ږيېلنج ته در ېد یو غټ تحول چ کې وړه توامنندۍ  

.نور ېو داس. ارواندی ه له نېپه حساب له پ لومړیتوبونوسیايس کار دلته د ؛ څلورم  

 ایا مونږ پر ماتو د اشتباوو نوم ږدو؟!

 ،د افغانستان چېد سیايس اسالم په اړه  په دې وروستېو کې ړو چې ځینوېرسه وڅ لهدلته غواړو دا خربه 

ولیکل  ېداسې اظهارات وکړل بلکې کتابونه ی ،الجزایر او نورو قضیو پای یا جګړې شوې او یا له صحنې ووتل

 وښو استدالل هم کړی او په ځینو برخېڅه مستندو پپر د او په دې اړه یې ېايس اسالم پر ماته ودر چې نور سی

  .انکار مشکل دی ترېهم سمې ارزیايب کړي چې بیا روتنې او پریوتنې ېکې یې رښتیا هم د اسالمپالو ت

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  



 82 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

یا هم  په اړه د ډلو د ناتوانۍ د یو اسالمي بدیل کې د اسالمپالو یا د سیايس اسالم ماته ډېره په افغانستان

 لې ده.ړ نفکري او اميل افالس پورې 

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

په الملونو کې ځای  وودغه برتري هم د کودتا ؛هدرلودلالو سېکولرو ډلو غوڅه برتري ېپه سلسله کې پخپلو س

 .درلود

پرچم او نورو و د خلق  له کبله خپلو مظاهرو او اسالمي شعارونود په هغو دوو کلونو کې چې اسالمي نهضت 

  .لېدخپله متجاوزین پر شا ک به په په هر ټکر کېېده؛ کډلو له خوا د تجاوز نښه 

بلکې پر  ،د کودتا په لړ کې د اسالمي نهضت مرشان زندان ته وغورځول شول او څو مرشان پکې اادام شول

یو ېخپلو اولو در ه او پ ،وشوه 33رې کودتا بله وحيش او خونړۍ کودتاېر چې تر تېپنځه کلونه نه و ت 32کودتا

ته  نومحصلین بلکې د نهم او لسمو صنفونو متعلمین زندانو  ،د ملانځه په مواردو بال افرسان آن یې تو کېمیاش

مقاومت ډزې د  د دوېپوره ک هړانه وپارید چې د کال پېاو ملت د دغه وحشت پر ود داسې په م 34وغورځول

پای شوروي  چېل ون واوښتیلېدې او د افغانستان مببارد ځپيل مهاجرین پر یو مېباالحصار دروازې ته ورس

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

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

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

نه  ونۍ ورځېېته ووایه چې په دغسې لویه جګړه کې به پر هغو اسالمپالو څه ل ؛خپل پراخ قلمرو سمبال کړي

سیايس ژوند سابقه درلودله او وررسه جوخت په جنګ کې  نو دکلو  ود دو  پکې ایله راغيل چې خوارکیانو وي

 ل؛ټول یی قرباين کړ  ،درونو څه درلودلکاکمن شوروي په ماته کې چې د پرسونل او هغه د یو ځو   .طرف شو

 رد یو بدیل په اړه فکر او ابتکار پ وران افغانستان او د جنګ په ورځو کې اصالً، له دې پورته هغه په دې اشغال

                                                           
 د رسدار محمد داوود خان د رسطان کودتا ته اشاره ده.32 

ور اوومې ته اشاره ده )د افغانستان پخواين ولسمرش رسدار داوود خان پرود د کمونستانو خونړۍ کودتا، چې له کال د ث ۱۳۵۷د 33 

 غړي یې د دغه کودتا په لړ کې شهیدان شول(. ۱۸ کبله یې داوود خان او د کورنۍ

دتا وروسته شهیدان کړای شوي هغو کسانو لېست چې د ثور له کو  ۵۰۰۰په دې تړاو وګورئ د هالنډ د یوې محکمې له لوري د 34 

 دي. وګورئ په هشت صبح ورځپاڼه کې دغه لېست:

names/-killing-mass-agsa-https://8am.af/x8am/1392/06/27/revealed 

https://8am.af/x8am/1392/06/27/revealed-agsa-mass-killing-names/
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غور دی او دا ېقوط پهغه د کابل د بدرنګه س ،غور دیېبیا هم که څه پ ؟طو کړی واییو او کومو رشاېکومو سړ

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

ره شوه او د خپل ېنهضت پاتې یوه نیمه لسیزه په جنګ کې ت اسالمي په دې حساب د دوه کلن سیايس

افغانستان په دغسې ؛ الړلو ړو کې له منځه سلنه کدرونه او مرشان یې په زندان او جګ (۹۰) سیايس ژوند نوي

یوې خوا د نوي فاتح افغانستان په اړه په ګاونډیانو کې د  لهیوه اوواع کې اسالمي ډلو ته پاتې شو چې 

وتلو امریکا او غرب پخپل زاړه نظر او  رمثبت سوچ نه وو پاتې او نه هم د شوروي د لښکرو پ په تړاوافغانستان 

امریکا رسه الس یو کړ او په سفاريت هڅو  لهاونډیانو او خپله د مات شوروي پاتې شونو بلکې ګ ،دریځ والړ وو

رف کې چی اتیا سلنه سړي قرباين شول او مونږ په دې نهضت ظ په دغسې یو .ډلې پخپلو کې اخته کړې ېی

 اظ نه منلهمدې لح رکې تر پنځو زیات سابقه دار پوهنتوين استادان نه درلودل او هغه هم د حزب ملګرو پ

د یوه ې ک ۍره تبدیلېرف کې چې افغانستان د ساړه جنګ دوران په سپطپه دغسې یو  چې سابقه نه لري.

ږده ېدا خو ال پر ؛اسالمي بدیل پر رضورت ودراوه دا پکې طبیعي وه چې د یوه بدیل منطقې توان یې نه درلود

یوه په پاکستان کې و مايل حامیانو خپل ؛مجاهدین هغه مهال نیول شوې وه چې يچې د بدیل مخه ال وخت

کسانو  د سیايس حل او د یوه سیايس بدیل مسله  ووحدت ته پرینښودل او د رهربانو په منځ کې محدود

یمه درجه سړیو دغو نظامي اخته ېدر -اینډې ته وسپارله او په پاتې ملت کې هوښیار پرسونل او دویمه ينظام

  .طرفونو ته چوپه خوله پاتې شول

ه سیايس څخنظامي مسیر  لهډب  مصلحینو وغوښتل چې اخ و ځینو د امت .ملت چپ پاتې نشو منم چې

کې د کابل په جنګ کې د اسالم  ۍه سټنګه ایار ولې د جنګي ډلو زیات مخکښان په یو  ؛مسیر ته واړوي

ته فتحې وروس لهد کابل  چېسیايس کړه  ياوواع هغه طالب نسب ؛ خومري حکومت منونې لټولېاظمت او اُ 

خپل  در جنګ جنګیايل ېت د ېغوښتل چ ېو چې د پاکستاين مال په مشوره یشهغه دویم بې تجربې طرف 

پخپل تسلط کې  یېامریکا ته هغه پلمې ورکړې چې ټوله سیمه  واو دې پارونکي پړا  کې ووژينکور په غويل

 .کړه

په  وپه یوه تنګه تجربه کې داسې پړا نکړ او مسلامنان داېچا وخت پید اسالمي بدیل لپاره په افغانستان کې ه 

نه منطقي وه  کې ه د بدیل مته په هر صورتڅخکودتا او اشغالونو رسه مخامخ شول چې له دغو ازیزانو  و لهپړا

 .دغه توامندي درلودله یطو کې هغو یاو نه هم په دغسې رشا
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ښودله او ېه ځمکه طالب ته پره زیاتڅخنیم  لهتالف رسه په اتلس کلن جنګ کې ېلوی ا له خپلدا چې امریکا 

ه ځان پاک څختهمت  لهزم ېطالب پخپلو محکمو کې د پرګنو باور تر کابل زیات راخپل کړ او پای طالب د ترور 

فکر نه کېږي  .دې کويږ ښ دا پخپل وار د اسالمپالو په ارزونه او په محاسبه کې د ترازو شاهین ځمکې ته نېوک

و میراثه ېاو قربان ووو د وال ناو پړ  ودو  غوولې د د ؛ږيېاميل بري ته ورس چې طالب او مجاهد په لنډه فاصله کې

 !د ملت مرصف شوی دی واسالمپال پر ځکه ،لویې کارنامې ایجاد کړي یم تحول کې تر دغوېبه په دویم او در 

واله سطحه ېیزه او نړ یدویم په سیمه  

 ۍمجبور  لهته  ومي حکومت د بیا جوړولو هڅاسالم او مسلامنان په داسې مهال د اسالمي بدیل یا د یوه اسال 

خپلو ټولنو کې یې د مذهب پر ود چا د ه دل چې رشقي سېکولرانو اسالم هم پر مسیحت قیاس کړ او پېودر 

سوچ له  «الیک سېکولر»وویستله او چا د غرب  کرښه ۍستي سوچ په تأيس د ښکاره دښمنېشوروي د کمون

ترویج او په هغه  ټیټو اخالقو دد او  يپه انوان بې بندوبار  ۍراسځای د دیموک رمخې د اسالمي ارزښتونو پ

و کې چې دا قاتله وه لکه په ایران، ترکیه، مرص او نور پکې  تر یرغله شورويد ل کړه چې ېپ يطریقه پټه دښمن

 وشول.

ړ نو دې سقوط او مخ په ځو ،دلېودر  ځوړ تهدا چې مسلامنان د شلمې پېړۍ په رس کې د بشپړ سقوط تریخ 

  .ل وکړېویښتیا یې پ رخطراتو ته متوجه او د خپلو ملتونو پ وروان تاریخ د اقل او ازت خاوندان راتلونک

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

ه غافلو حکمرانانو په څخو تحول کې اسالمي هېوادونه د داسې مستبدو او وخت ا وسانس په پړانېغرب د ر 

ن د اثامين ا یدل او هغو ېي لحاظ دغه ټول د کاروان په اخر کې کشلمالس کې وو چې په سیايس او ا

امپراتوریو په دننه  خپلو د همیې نه په رښتیا د سیايس اصالحاتو لپاره چانس ورکړ او نه  ؛په شمول ۍامپراتور 

  کړې.څې پیدا ښت منونې او هځخو  يکې لکه د غرب د الم

پېړۍ  ېد شلم ،و کې په اسالمي هېوادونو کې سیايس نظامونه ډېر مبتذل وېړېو پېپه دې خاطر چې په وروست

لګه او ېدې بږ ویښ او اسالمپال نسل پکې د اسالم د لومړين ارص پرته د یو مقبول سیايس نظام لپاره نغده او ن

فاصله کې  هې یوه اادي خربه ومنو چې په دغسې یو دا پکبه نو له همدې ځایه  ،لګه اشخاص نه درلودلېب
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چيل ارص او د دغه متمدن غرب رسه په مقابله کې د یوې ېه لیرې نسل باید هم پخپل پڅختجربو  لهواقع او 

  .دنو او اشتباوو مرتکب يشېمودې لپاره باید همدغسې د ښو

و په لړ کې غرب هغه ېړېګ د دوو پپرمخت ينکو غرب کې سیايس اصالحاتو او المي مسیر لنډو  پهد بلې خوا 

خپل غريب سیايس موډل و په وسیله ېقوي امپراتور خپلې د یو پرمختليل مدنیت او یې ځای ته ورساوه چې نور 

پر مسلامنانو د غريب تهذیب تپل  ېسقوط ی رد اثامين خالفت پ. الګو او منونه کړاو ټولو لپاره د پاتې برشیت 

  .ته چانس نه ورکاوه چې د دویم سوچ لپاره یې چا ې،ل کاو په داسې تنګ ماحو  ،کړل لېپ

چې د  ئې جګړې وګور ېوالې دوه نړز دلی، يواېغرب دغه ځای ته د بال ماتو، او اشتباوو په تسلسل کې رارس

سانس مخکښو سیايس او المي مرشانو پکې نړۍ نسکوره او نېهمدې غريب تهذیب مخکښانو او د پرمختليل ر 

 .بدرنګه کړه ډېره تر نسکورې پکې

د سوسیالیستي بالک  ،انو قرنطینیکد مسکو د بلشو ،د چین فرهنګي انقالب ،ن دیوالېد برل ،لوکاسټېه

  .ه باج اخيلڅخله هدیرو  ېغرب ک مدېزبون وهونکې کیسې دا ټولې نن په ه

ږو بده مرغه په رسخو له چېسیايس اسالم خوځښت  د په دغسې تنګ او قرنطین رشق کې اسالمي بدیل یا

چې د ملتونو باثباته تعهد  . خوږديېدای يش تر دې هم سخت پړاوونه شاته پرېهغه ک ،تحوالتو کې ښکېل دی

وين ېد نړۍ فوق العاده تحوالت او ل -پای کې ويپه وتنو ېکه څه هم د مؤقتو پر - به یوه ورځ نو حتامً  ،ته ګورو

  .زيېرضورت په حساب پرانپړاوونه د اسالمپالو د متاع او وارداتو ته بندې دروازې د 

 یاو کاغذي فرمان ته ویل 36ه اادل امرڅخخپلو رسکښو مخکښانو  لهپرون  ،جربوت 35مونږ ته د مکې وثني

  !!راکړ 37خالد

غوندې  41او اادل ااملګیر 40اوليجاتو ،39تیکودار ،38برکه یز خان په نسل کې وختګمونږ ته پرون د چن

 !!مسلامنان راکړل

                                                           
ه او د بېلګې په توګه باور یې درلود چې همدا طبیعي ماده معبود دی، همدا راز په د وثني اقیدې څښتنانو د طبیعت ابادت کاو  35 

 ډېرو معبودانو یې باور درلود.

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

 د یرموک جګړې فاتح خالد بن ولید )رض( ته اشاره ده. 37 
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و حقه بدله ورکوي چې دا ځل به پکې ېاسالمپالو ته د خپلو قربان ؛کې ګډوډ روان تاریخداسې په ماتو او فتحو 

 .يورپوره کړ  ونهماتې رسه جوخت دنیا ته د خپلې مسلامنۍ د وادو پاتې ټول پور  لهد بل شوروي 

ي سايت غام خاوندان خدای ژوندېدلته به د قوي او پاک پ ،ارزښتونو رسه غوټه تحول دی لهدا خو د قرانکریم 

غام خاوندان به یا پرمخ پریوځي او یا به د ابو سفیان په شان پخپله طریقه د سالمۍ ېپ ياو د ناپاک او کمزور 

 !مراسم اداء کوي

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

 :ه خوړلېد درجن درجن اشتباو باوجود ماته نه د

ماته خوړالی، ولې به امریکا د هغه د یا یې اسانه ناکامېدای او  په که اسالمپال یا سیايس اسالم داسې؛ اول

کال کې مات  ز۱۹۶۵ې امریکا به ال په غه هومره لوی لښکر جوړاوه، بلکې دڅخماتولو لپاره له اروپا او امریکا 

دوه کیلو په غال و ته په شپه کې ېمین د زندانیانو کورنرې د اخوان املسلېوو چې چا د جامل نارص له و  يکړ 

 .یوریجې نشوې ورکوال 

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

 ر کړی دی.ېرن هنن د ټرمپ امریکا پکې د وتلو هُ 

ی يش هم ساتال یې ی او نه دا کوال ېجذبه نه يش پ څ مهال دغسې د قربانۍ رسشارهېت طرف هما؛ دویم

 . هد ېاو ساتل ېه نیولې تر چیچن پورې همداسې غزولڅخمرص  لهچې د سیايس اسالم پلویانو دا نیمه پېړۍ 

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

توان لري. منم چې د مادي ارقامو تفاوت به کله کله مسلامنان څه کرـ پر  د درېدلو تحریف زیا خپل ځای تر

الس خپل په  کلکهمه لري چې په سخته ورځ د تورې قبضه ېطرف هومره ش يولې د قوي باور لرونک ؛ته اړ کړي

                                                                                                                                                               
  و، چې وروسته مسلامن شو. او د چنګیرخان کړوسی ملسی خان برکه د هالکو 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 زوی40 

امپراتور و، چې په ټول هندوستان یې تقریباً محی الدین محمد، یا اورنګزیب او یا ااملګیر په هند کې د مغويل سلطنت شپږم  41 

کلونه واکمني وکړه. د ده د واکمنۍ پرمهال د مغولو سلطنت ااید د فرانسې څوارلسم  لویس په پرتله لس چنده زیات و. دغه راز  ۴۹

  د ااملګیر په دوره کې هند په لومړي ځل له چین څخه په اقتصادي برخه کې مخکې شو.
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دې به نه خو د نني مقابل کاوبای غون ؛شوټ او په پښو شل يش نودای يش چې په السو ېبلکې ک ،کې وسايت

 او نه به کاناډا ته په درجنونو پناه ویيس.  باساره يش

په ولې دا ووعیت  ؛کاروان روان دي-ت کې امریکا او اروپا ته کاروانیعومنم چې مسلامنان هم په همدغسې و 

  !!نه طبیعي حالت ،لښکرو د جنګ او ظلم غربګه نتیجه ده نود شوروي او امریکا د زبر ځواکو  سیمه کې

او نه هم یو یا څو مېدانه جنګ باېلل د سیايس اسالم د  يس اسالم نه د جنګ ګټلو په معنی دهسیا؛ څلورم

د  ، اودوېفتحې ته ونه رس يشوروي اتحاد په افغانستان کې مات شو ولې مونږ واقع :ځکه ماتې په معنی دي.

 و رسه مخامخ شو.حد او حنین کې له ماتخدای پیغمرب چې د دې الرې مؤسس او الګو و بیا هم په اُ 

 لهدل، په دیني الره کې د ماتې معنی درلودله، نو د بغداد ېنې او له سنګرونو په شا کدکه په جګړو کې بایلو 

ز د ېچې پرون به شوروي او نن به امریکا د چنګ ،سقوط رسه به د مسلامنۍ او اسالم ټغر داسې ټول شوی و

 .هنه درلود ااړتی ګمسلامنانو پسې دې سیمې ته د رات وشویماتو 

و جګړو او بیا د ېکه معامله ګر او یا ترهګر د اسالم ممثلین وای، نو ولې به ملت په کابل کې په کورن؛ پنځم

نه د  ،کې الره بدلوله، د دغو معامله ګرو او ترهګرو فتحې او ماتې پخپل حساب دي وامریکا د اشغال په پړا

 !!سیايس اسالم په حساب

خالف چا قدم پورته  رګرو پسې تګ د ځینو مجبوري ده، ولې چې د خط او الرې پلطو او معامله د غ؛ شپږم

حامیې  وو خوا یې د ډېرو تلونکو شا تشه کړه او ډېری پکې د بیګانه رچې د کوالب پ وکړ، بیا همدا اسالمپال و 

 دل.ېته ودر 

ه همدې لحاظ خلک او یا دا چې د هغه په خوا کې پ ،سیايس اسالم به څنګه او څوک په ماته تورن کړي

څ صورت نه سیايس ېپه ه یغو  وي، او هغو امګر هغه چې د الرې او پیغام رسه یې تعهد په درو  ؛ږيېمات

اراق یې دوه ښې او  افغانستان ه.کې تکرار شوې د نواو دا په ډېرو ځایو  .مسلامنان متثیلوي او نه مسلامنان

 منونې دي.
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 اولیفر روی یېبڼې ورکولو په معنی وای، لکه  يونو ته د اسالماسالم غريب ارزښت سیايسهم رښتیا  که؛ اووم

دای يش ېک ،دا په هر منطق یوه باطله خربه ده .سیايس اسالم خپل ارزښتونه نه درلودلچې ، چې وایي

 . له کبله ۍدښمن یې دوکړي او ځینې  ۍله ناخرب یې ځینې 

 ۍو ارزښتونو لپاره دغسې قربانېپرد مسلامنان دومره ټیټ خلک دي چې د په ایامن ووایئ چې ې يېتاس

مونږ د هم او که رښتیا  ؟یيش ورکوال ه یې ن )!(چې د دغو ارزښتونو اصيل څښتنان نۍاو داسې قربا ؟ورکړي

غرب له دغو مسلامنانو رسه دغسې ژوره دښمني به بیا وای، ولې  يکاپي کړ  ۍغرب ارزښتونه د اباراتو په تبدیل

دا یو ډېر ټیټ تهمت دی. د  واقعاً  ؟ږيېو ارزښتونو لپاره جنګیاپي کړد همدغه غرب د ک یچې هغو  لهکو 

په  یوازې پورته جمهوریت برشیت لیدلی هغهڅخه سیايس نظریې وروسته چې له جمهوریت  لهافالطون 

 مدینه کې و.

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

خپلو غالمو ه د مور غرب لپاره دومره ستوغ و چې پ ۍدلی ُمريس د دیموکراسېته رس اپه پاڼه بري ۍدیموکراس

 افرسانو یې په خاینانه ډول زندان ته وغورځاوه.

همداسې  ،ګه چې نظامي ماته د سیايس اسالم د ماتې په انوان مطرح کول یوه نامناسبه خربه دهڅن؛ اتم

نکي دوران کې چې په ډېری مسایلو او فیصلو و ل رسه غوټه کول او بیا په دې معیار ماتو نظامي ام لهاسالم هم 

 یوه بې توجیه قضیه ده. ،کې مسلامنان د نوي نظر غوښتونکي دي

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

ولې د معارصو مسلامنانو هلې ځلې او  ؛انحالل او د مسلامنانو په ماته منتج شوېپای د اثامين خالفت په 

ولې په  ؛ديلېنه دي رس ورتهچې ال  ،تالف جوړول ديېوال ځواکمن اېمبارزې چې وروستی هدف پکې یو نړ

ړو ماتو که د همدغو وړو وړو فتحو او وړو و ، مثالًلري دې منځ ـ منځ کې وړې وړې ماتې او وړې وړې فتحې هم

پکې یقیني ده چې په ځوانه او تعلیم یافته طبقه کې سیايس  نو دا ،په حساب د اسالمپالو په تاریخ راوګرځو

ه څخلسیزې  ېاووم لهرې پېړۍ ېاو په همدې حساب د ت يدا کړ ېغوږونه پ يدونکېاسالم تر نورو زیات اور 

تر ټولو زیات فعال او بااستعداده ادیو کې ونو کې په صنف او اتحنیولې تر نن پورې په زیاتو اسالمي هېواد

 کېږي.  يمسلامنانو رسه ملګر  لهځوانان 
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چې د قربانۍ، تحول او  وموموپرتله کې به ټول  ۍنو په یوه ژوند ،رو سوابقو ته وګوروېاو که په همدې لحاظ ت

 .وله مخې اسالمپال هم تر نورو مخکې و  ېمال ښندن

اسالمپالو رسه  لهاکرثیتونه  – په استثنا د پاکستان – يت کمپاینونو کېهمداسې د ډېری هېوادونو په انتخابا

دا هم په داسې حال کې چې حریفان پکې د  .ایران کېاو په الجزایر، اندونیزیا،  یملګري کېږي، لکه پرون

  لري.نه د پاللو پشتیبا یدغو اسالمپالو دوه برابره امر او درې برابره تجربه او د غريب سفارتونو لخوا د هغو 

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

دل او په دې جمله کې ډېر ېراوټوکزیات کې او بیا د ارصي الومو په مرکزونو کې د بل هر ځای په نسبت 

په غرب کې کړی وو او یا یې یو څه وخت په مخکښ او جذبايت هغه تعلیم یافته کسان وو چې یا یې تعلیم 

 .لسیايس اسالم له هر چا زیات باوري کړ  رد غرب او رشق پرتلې پ و. دویر کړی و ېغرب کې ت

.يد ېمنون ۍاالمه اقبال  او سید قطب یې ژوند  

 لو سیايسااقیده او ااطفه د اسالمپ رځایه ده که څوک ووایي چې په ملتونو کې د بې سواده طبقې پېدا ب

اسالم  دا د ،ولې دا چې په اسالمي امت کې ملتونه او کم تعلیمه طبقه تر هر چا حساس دي ؛پانګونه روانه ده

 رول اداء کړ. 42یوه فعال بارلیفغريب استعامر په دوران کې یې د  دهغه متدين ژورتابه ده چې 

 کید اسالمپالو راتلون ه په فهم؛څخر ېت له

له اسالم او  ؟و طرفه تجاوزات او مداخلې به نړۍ کوم ځای ته راکښته کړيزم یېالیرپدا چې د بې رقیبه ام

زم یا افراطي مسلامنانو رسه د جګړې په پلمه مسلامنان تر کومه وخته ېمسلامنانو رسه اخته امریکا به د ترور 

منځني  په ؟وسايت يخپل رکاب کې روان کړ ه تقسیم او د مسلامنانو یوه برخه به د حکومتونو په سلسله کې پ

ختیځ جغرافیه هغسې بدله  يرښتیا هم د خلیج او منځن ، آیاځپلو وروسته لهني اکرثیت ختیځ کې به د سُ 

و په شان پاتې هېوادونه هم پخپل کم حجمه جغرافیه کې لکه خلیجیان د ېنېخ نشېکړي چې د خلیج د ش

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

کال  ۱۹۷۳کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې یې له مرص څخه د سینا سیمې ونیولې. وروسته د  ۱۹۶۷هغه مهال جوړ کړ، چې کله د 

  .او داسې د بارلیف کرښه هم وررسه ړنګه شوه سیمې ترالسه کړېغه دپه جګړه کې مرص د انور سادات په مرشۍ بېرته خپلې 
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 وان اخ و ډب به پکې توري پردا هغه سوالونه دي چې د اسالمپالو ر  ؟سیاستونو رسه غوټه کړي لهامریکا 

 ږدي.ېحروفو ک

سیايس اسالم او اسالمپالو مقدر د مرص،  د په مجموع کې غرب غواړي چې په اريب سیمه او اسالمي نړۍ کې

 رسعودي او اماراتو په شان همداسې قرنطین کړي چې په مرص، سعودي او اماراتو کې یې خونړۍ قرنطین پ

 روان دی.  ۍبې رحم

پیداکول ګران دي او د ورځې په نرخ یې ځواب له مرص  ونهه ځوابڅخمايض  لهسوالونو ته  وه ډېر دا او دې ورت

 ه تر افغانستان پورې ډېر توپیر لري.څخ

 ې،ه ټیټې اوواع ته ټیټه کړ څخصفر  له که د امریکا په روان قرنطین کې او په اريب سیمه کې چې سیمه یې

د زهرو د پیالې  يخلیج کې غواړي شیعه اسالم هامغه د امام خمینځپلو وروسته په  لهني اسالم او اوس د سُ 

 د یلو ته خطر ایران خپل حجم ته راکښته کړ، رښتیا هم چېیاو ارسا يسعود ؛که امریکا .مهال ته راکښته کړي

سیايس اسالم رسه په هغه  لهنو سعودي ېسیايس اسالم راتلونکی پکې ځکه تته ښکاري چې امریکا د حرم

لیانو یلټار کړ چې له دې مخکې یې جامل نارص په مرص کې وررسه لټار کړ او له ټکره یې ارسايکې  ۍدښمن

 یلو رسه دوست هېواد شو.یهغه ځای ته ځان ورساوه چې نن د سیيس مرص تر اربو زیات له ارسا

رشی په او د امریکا په م ۍیلو په پټه ملګر ینن چې د ملک فیصل سعودي د سیيس له مرص رسه او بیا د ارسا

نه، بلکې د سیمې  یرښتیا هم د اسالمپالو راتلونک ،دلېاوله کرښه ودر  رپ ۍاسالمپالو رسه د دښمن لهډه ګ

 ر تت ښکاري.ېډ یراتلونک

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

ه هم په کمه کچه د رسۍ رس د څخاربکان په شان او یا له هغه استبدادي نظامونو په قلمرو کې د اردوګان او 

دای شول چې خلیجي دولتونه له دغو مسلامنانو هومره چې ېی وای، کاو رسه سست ک  کړ ېحکمتونو او کورن

 .وېرېديلل نه وو ېرېدو 

په شان  ولې د اسیا په جنوب او د افغانستان په ماحول کې چې امریکا هلته د ظلم پرته د مرص او سعودي

دا په یوه نسبي ښه حالت کې دي.  یدلته سیايس اسالم او سیايس مسلامنانو تر هغو  ،لري نه غوږور ملګري

باوجود تر مرص او سعودي لس برابره د تحرک  ۍځکه چې د سیايس اسالم پلویان په کابل کې د ټولې کمزور 
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ط امریکا ته منيل وای لکه د یاهمدغسې رش  واو حضور چانسونه لري او دا په دې خاطر چې که کابلیان

 مخالف طالب رسه ملګري شوي وو. لهالیان به ال وختي نو د کابل پاتې ځوانان او مُ  ،اتو او مرصر اما سعودي،

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

درک کړی وای  -چې مخکې مخترص ارض شول - حقایقو ود همدغ بطالب خپل ګڼالی وای، او مخالف طال

د رابطې پرته د فراي او سیايس پوچو اختالفاتو سلسله په اسالمي او پتمن حل  ېاو له خپلو مخالفینو رسه ی

دا ځل د کې چې کابل به دا ځل دا لیرې خلیج لکه د شوروي د تجاوز په دوران  ه، دنیا به لیدلې و هو  ېدرول

 ی وای. ه ژغورال څخله جګړو امریکا 

د مجاهد او طالب یا په لوی رس کې د سیايس ډلو د سیاستونو د کردار  یکه مونږ د سیايس اسالم راتلونک

 لري.ه ن یراتلونک ېڅاسالم ه دا ده چې سیايس یې ځکه معنی ؛دا غلطه محاسبه ده پورې وتړو، نو یقیناً 

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

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

اشغالګرو پر ود د مقاومت جرړې د همدې ملتونو په منت کې دي چې هغه د سیاسی ډلو په ماته یا اشتباه 

 کوي. خپله پیداه پ ءته بله او بدله مجرا ځان

په ټیټه او په ټیټه کورنۍ جګړه کې  څخهخپلو موخو  لهمثال په ډول هغه مهال چې په کابل کې مجاهدین د 

پر ود راپورته شو او په لنډ واتڼ کې ټول ملت له  یپه لنډ واټن کې طالب له کندهاره د هغو  ،مرصوف شول

 فتحې.  يشوروي ود جنګهغوی رسه ملګری شو، د طالب د دوران فتحې هومره له باور پورته وې لکه د 

و مجاهدینو ڼخپلو ورو  له یې نیولو وروسته لهی او د کابل ال که هغه مهال طالب په سیاست کې تجربه درلود 

همداسې د بل  .ه څه جوړولڅخدې ایران او پاکستان  لهچې کابل  هو  ېدنیا به لیدل ،رسه تفاهم کړی وای

 لهولې د امریکایانو  هم؛ رکزی کردار درلود او ال یې لريمثال په ډول په طالب کې د حرکت اسالمي طالبانو م

د  ،سیاف مجاهدینو دراتګ وروسته او د امریکا د اشغال پر ود جګړه کی هومره چې دغه مقاومت د استا

خپله د حرکت انقالب  ؛ن د حزب اسالمي مجاهدینو بدرګه او حامیه کړااو  ،مولوی صیب خالص مجاهدینو

حوزو کې فعال دي چې هغه د  ور جهاد په هغېکړ او نن هم طالبان د ته حامیه ن ېمجاهدینو هغس ياسالم

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

 رد خدای بخښيل مال امر د مړینې پ، ما د یوه ځوان  لغامين زنداين چې اادام شو او په حزب اسالمي کې و

هم به د مال صیب له خپل زوی رسه  چې ده درلود چې دغه تاثر ئمهال د هغه یوه مرثیه شعر ولوست، باور وکړ 

 .اینه و 

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

 ږي.ېراتلو والوې او باورونه پخپله بدل رارزښتونو رسه روان وي او د قوي الګو پ لهباورونه 

ی. د وی هڅخله دغو  استاد د جدې د پوهنتون یو پرون د مجاهدینو د مرشانو په نامه اربانو خپل زامن نومول،   

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

 رسخوږی کشمک  دی.

رس پورته کوي او له خپلې مايض رسه د  هڅخڅول ینن چې ترکان د اویا کلن سېکولر نظام له درانده پ

تونو په حساب د زمانې او عیدا څه اادي خربه نه ده دا د واق ؛ديروان دي او تر ټولو ښه روان  پر لوردو ېوندېپ

کوم د ډ و او هالیو  ېوودپړاوونو د ماتولو داستان دی، دې ته په اادي سرتګه کتل نه دي پکار او نه هم دا د بال

 .هفلم کړۍ د

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

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

 که دی.ېدکومې ډلې ابتکار دی او نه هم د چا په ټ

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

 .وردی مسلامن پای هغه هم یو کُ .ډېره کمه وه هم، نو  کې، او که وهخالفت د سړو په رس

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

نو کې داسې ځوانان پیدا او لوی شول چې سوچ یې له پلرونو رسه توپیر لري او و مجاهدینو حریفانو په کور 
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ډېری  بیا په داسې حال کې چې د مجاهدینو او مرشانو زامن ،ری یې مدرسو ته الړ او زیاتو یې قران یاد کړډې

 ته والړل.  ۍبې بندوبار 

  :ه مخامخ دیلنجونو رس ېچ یوپه اړه باید ووایم چې سیايس اسالم له درې يبیا هم د سیايس اسالم راتلونک

(، شیعهي، سلفين)سُ  عده مذهبي اخ و ډبدرې بُ  لنج:ېاول چ  

ېاو جهادي ډلو اختالفات او جګړ  سیايسد  لنج:ېدویم چ  

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

هلنجونېو په مخکې پراته چا سیايس اسالم؛  

، شیعه(ي، سلفينسُ ) عده مذهبي اخ و ډبلنج: درې بُ ېاول چ  

د  لومړیاروپا پکې  ؛کړه ېه ګوښڅخمسیحي نړۍ هغه مهال چې مذهب او کلیسا یې له سیاست مسیحت او 

یوه نسبي  د  اروپا پکې ؛پرته جګړو  لومړۍ او دویمې نړېوالېو کوربه شو او په دویم قدم کې د ېقوي امپراتور 

 کړ.  داېه بهر میدان پڅخطبیعي اتحاد خوا والړه او اختالفاتو او جګړو له اروپا 

والو جګړو وروسته د ناټو او وارسا تړونونه هم د اروپایي ټولنې په بسرت کې وشول چې ېمنم چې د دوو نړ

ه ژغورلې څخهغې ګډوډۍ  لهولې همدغو تړونونو نړۍ  ؛چلتیا بااث وېوالو تحوالتو او قضایاوو د پېشه د نړېهم

 زم د مداخلو میدان شو.ېالیوه چې کله شوروي پکې مات شو او اسالمي نړۍ یو طرفه د غرب د امپر

و ېکابو کولو وروسته، اروپا یو ډول تفاهم او لو لهپه اروپا کې د مسیحت مذهبي اخ و ډب  ،په مجموع کې

دې یوه پېړۍ شوه چې د یوګوسالویا د جګړو او ږ تالفونو، بلکې په یو ډول امنیتي کمربند کې داخله شوه او نېا

 ا په یو ډول سیايس معافیت کې ژوند کوي. د اوکراین د مخترص اخ و ډب پرته اروپ

پکې مذهبي حکومتونه نشته او زیات حکومتونه پکې د اروپایي منط  چې اصالً کې اسالمي نړۍ  په براکس

سېکولرو ډلو په واک کې دي، بیا هم د ملتونو په سطحه او د سیمې په سطحه دلته مذهبي اخ و ډب همغسې 

 لهره د امریکا ېپه ت ،کړل داېومت په راتګ دې اخ و ډب نوي ابعاد پروان دی او په ایران کې د مذهبي حک

 مداخلو وروسته.
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دو په ېپه خلیج کې د اثامين خالفت پر ود غرب هغه مهال وغوښتل چې سلفي فکر د دغه خالفت د ټوټه ک

ته د دغه امنه ااید د شلمې پېړۍ په دویمه نیامیي کې سعودي ېلو پرېموخه فعال وسايت او په خلیج کې د ت

 ره په بې وزله ملتونو کې لکه مرص، پاکستان، افغانستان ښه چانس ورکړ.ېرولو په برخه کې، په تپمذهب د خ

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

ه د خپلو تضادونو او د خپلو سیايس ګټو په څخ وونهمدغه مذهبي اختالف لهکړې، ایران او سعودي اربستان 

عده مذهبي اخ و ډب د سیمې او ملتونو په درې بُ  ېد، له همدې ځایه ده چې موخه ډېره بده استفاده کوي

 منځ کې هغه نسبي کراري او روابط هم مترضر کړل.

دوران  لهح الدین ایويب ني بسرت چې د تاریخ په اوږدو کې او د صال امریکا په اراق او سوریه کې تاریخي سُ 

ولو او بیا ایران ته د صدام د وېر ه د سعودي په څخصدام  لهاول  ؛ه د سیايس ثبات بسرت و، هغه امریکاڅخ

 يشبده مرغه سعودي اربستان به د صدام د قادیسیې په اهمیت هلته پوه  له .جوړولو وځاپه ربدیل اراق پ

 کړي.ه مداخلو مخکې حجم ته راکښته ن لهد امریکا  چې که امریکا دا ځل بیا هم په سیمه کې ایران

په مرص کې د ُمريس د حکومت سقوط د همدغه مذهبي اخ و ډب حاالت په ډېر بد مسیر کې وغورځول. په 

 لوبه روانه کړې ده.  په وترو تاختالفا وافغانستان کې امریکا د همدغ

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

 ر نه ده. ېن د ایران په خاطویل املدت کې د سیمې او 

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

که څه هم  .ږيېنسبي رس خالص یو مثبت سوچ ته راوګرځول او اوس د افغانستان او د سیمې په ګټو یې تقریباً 

الیي ساده سوچ کې د یو قوي سیايس حل په مناسب حد کې نه دي او ممکن حپل ګټيل چانسونه په مُ 

 استازو رسه تر حد زیات حساسیت ښودل دي.  لهیوه منونه یې د کابل د حکومت  .خدای مه کړه بایيل

متمدن سوچ او د قوي ایران د ګټو په خاطر کړی وای،  وی رېمت په خکه ایران د طالبانو په اندازه په دې اړه د اُ 

دلو مخالفتونو رسه نه ېپار  ونورو ځایونو کې د ایران پر ود د دغپه ن اایران نن په اريب سیمه او  به داسې

 ده. ېمخامخ ک
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له ني اکرثیت د سُ  د فلسطین په قضیه کې د ایران دریځ په ظاهر مثبت دی، ولې که ایران همدغه پالیيس

ته له  ېیلو ملنیامریکا او ارسا د وای، ایران به خپل ګاونډیان ېیايس مسلامنانو رسه په ګډه تعقیب کړ س

 و ژغوريل وای. غورځېدل

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

یلو رسه دوستي او روابط درلودل او یارسا لهه هم د هغه مهال ایران که څ ؛ایران د سیمې لپاره خطرناک نه وو

 ارسایلو رسه د دښمنۍ په اوله کرښه والړ دی. لهایران  ینن

ني اقلیت د سیايس او که نن مونږ په افغانستان کې د شیعه اقلیت ټولنیز او سیايس ژوند په ایران کې د سُ 

ني اقلیت په هامغه صفوي تنګ ه څرګنده ده چې په ایران کې سُ دا پکې له ورای ،ټولنیز ژوند رسه پرتله کړو

ره غږوي، هومره د شاه اولیاء حرضت ېقالبند کې مظلوم ژوند لري او ایران هومره چې د کوروش د اظمت دا

 رې کړې دي.ېنې یې په امل کې هو ايل وجیزې او الرښو 

او متحد دریځ نيش نیولی او د اسالمپالو نن چې مظلوم مسلامنان د خپلو اروپایي حریفانو پر ود یو ثابت 

پکې  یهڅې پکې کم رنګه دي، لوی المل د ایران او سعودي د حکومتونو هغه بدرنګه سیاستونه دي چې هغو 

ه څخ اتومذهب او مذهبي اختالفات د خپلو تنګو ګټو لپاره استخدام کړي دي او امریکا هم له همدغې اختالف

 يل. رې فاجعې په ایجاد کې کار اخد ه

 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 ېپه دې اړه په ت

 ته راوستله او اوس هم امریکا د همدغو ډلو د اختالفاتو په چرت کې خپل حضور سايت. 

.ر معلومات کايف ديېپه دې اړه هغه ت  

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

 ایران(

قومونو په سیايس او فرهنګي لحاظ مهم او تاریخي کردارونه  یور تاریخ کې د اسالم په اړه درېېد اسالم په ت

 .ښاخونه همربوط رسه فارس لهرکانو، فارس او اربانو، تُ : درلودل
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اسالم  یتوح چې هغو فحرضت محمد ص رسالت او بیا د خالفت راشده دوران او هغه نوراين  په اربانو کې د

 یور کړ، هغو پواله خېپخپل ژوند کې په غرب کې د فرانسې د پیرين تر غرونو  پورې او په رشق کې د چین تر د

 ملت دی. د همدغسې یو تاریخي کردار له مخې همیشه د مسلامنانو په منځ کې یو مخکښ او د قدر وړ

ابايس دوران په لړ کې د سلطنتونو په حساب د محمود غزنوي، قزل ارسالن او بیا د آل اثامن په د رک ملت تُ 

اوږده او ژغورنده خالفت کې هغه کردار اداء کړ چې مسلامنان یې په مجموع کې د اروپایي امپراتوریو له هجوم 

 وو.  ه ساتيلڅخاو رش 

ه څخټولو  لهرکانو پکې د بال صدمو وروسته او تُ  ؛ې دوران دینوي اسالمپالپه همدې لحاظ او نن هم چې د ن

دې کړي دي، د مور ږ غسې یو تاریخ ته نامرکان هبیا تُ  يې اردوګان او ملګرو په وروسته پېل شوې مبارزه کې

 !دې یې شهېش

رسه په نښتو  فارس لهر مدنیت له مخې او په اسالمي الومو کې د لوړ کردار له مخې او بیا ېفارس د خپل ت

و په سیايس او المي یکې د نرص ابن سامان، محمود غزنوي او احمد شاه ابدايل سلطنتونو او واکمنسیمو 

 لحاظ هغه کردارونه اداء کړي چې د ابايس خالفت په دوران کې دا پکې رغنده پړاوونه وو.

تاریخ او تحوالتو په لړ کې ژوندي د اسالمي امنانو کې افغانانو په المي او په سیايس لحاظ مسل وپه اجم

او په تعقیب یي د غوریانو او غزنویانو سلطنتونه  ،د ابو مسلم خراساين او بیا د طاهرې پوشانجي .سوابق لري

؛ دارونه درلودلیې ژوندي کر  چې مرکزونه یي په افغانستان کې وه او د اسالم په سیايس او المي پرمختګ کې

ابن سینا او پای د  ،فارايب ابو نرص امام احمد بن حنبل، ،رسه د امام ابوحنیفه او له بلې خوا له دې جغرافیې

اسالم رسه د وفا او والء هغه میراثه  ، افغانانو ته هغه جذبه او لهلوی مصلح تعلق د جامل الدین غوندې سید

 ۍ انګلیس،دې خاوره کې درې متجاوزې امپراتور ه ه پوروستېو پېړیو کې له همدې تأثر څخپریښې چې په 

  .خپلو موخو کې ناکامې شوېه شوروي او امریکا پ

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

ترکانو  ،دې سیالۍ پر سټیج افغانان د همدغو اربو نن به د ؛و پیکه کړيو خپل طالیي چانسونه پخپله نه 

 .مخکښان و
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 ،ټول په بدرنګ او ټیټ تاریخ کې روان دي منځنۍ اسیا سیمې فارس او ،رکتُ  ،لې نن چې په سیمه کې اربو 

په  ۍیو قومونو په منځ کې سیايس سیالېسیمه کې د دغو در  په نشته بیا هم ۍچا رسه ځواک او امپراتور ېله ه

او  ېدلېوسیله ګرځ هلو لپاره یو د امریکا د مداخ ۍاختالفات او سیال یداسې چوکاټ کې روانې دي چې د هغو 

 دلو لویه ستونزه لري.ېرېه د تڅخاختالفاتو  واسالمپال د دغ

اسالمپال نهضت چې په موخو کې یې یوه لویه موخه د مسلامنانو لپاره د مشرتکو ګټو په حساب د یوه مرکزیت 

ونو په منځ کې د یو متوازن اکرثیتونو او اقلیت يخپل وار که پخپلو هېوادونو کې د ملیته پ یایجاد دی، هغو 

سیاست ستونزه لري، د اسالمي نړۍ په سطحه هم د همدغو لویو او مرکزي کردار غوښتونکو ملتونو ترک، ارب 

 او په اوس مهال د ایران د متضادو سیاستونو رسه په یوه بې ثباته مبارزه کې ښکېل دي. 

پخپل  یهغو  ،مرشتابه په واک کې ولري یز سیاستیپه دې خاطر چې سعودي په سیمه کې د یو قوي سیمه

او د امریکا  نورې مرص کې غواړي چې د اسالمپالو د مور ډلې اخوان املسلمین جرړې پخپلو ریالو ېماحول او ل

 وچې کړي. ۍاو غرب په ملګر 

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

  .ه وژغورهڅخ اوږدو السونو

همداسې ایران پرون د امریکا د نظامي حضور او د صدام ود جګړو په چرت کې وکوالی شول چې په اراق، 

ني مسلامنان وځپي، او د اخوان املسلمین د کې خپل شیعه اقلیتونه متحد او سُ  نوسوریه، یمن او نورو ځایو 

 قوي ډلې حضور صفر ته راکښته کړي.

همدې ځایه د اردوګان رول او  لهنن د یوه اسالمپال تنظیم لخوا رهربي کېږي، دا چې د اردوګان ترکیه 

 مطابق روان دي. هسیاستونه د سیمې د ملتونو د ګټو رسه مطابق او یا تر ډېر 

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

 خوا روان کړي. 

ن د مرص اردو د امریکا او سعودي اربستان لپاره ایله جار رول نه و اداء کړی او د اردوګان ترڅنګ دغه که پرو 

ته نه و راکوز  ۍی، خلیج او منځنی ختیځ به داسې بې ثباتمخکښ مرص د ُمريس په رهربې کې حضور درلودال 
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تاسې دوه هفتې هم  ،یمې الړه يشاو خلیج او سعودي ته به ټرمپ دا دړکه نه ورکوله چې که امریکا له س یشو 

 کوالی. ئدوام نش

امریکا د خلیج او خلیجي دوستانو د روحیې او مورال په خاطر د امریکا لویه  ېدونکېه تښتڅخسوریې  لهنن 

یو سیايس فلم جوړ  اوس هڅخاو اربان دغې لویې کښتۍ ته سرتګې په الره دي او له دې  ېکښتۍ راروانه کړ 

 .دی شوی

سعودي سیمه ټوله د هغه ایران د مداخلو میدان کړه  ۍ کېې د اخوان املسلمین په بې رولپه دې خاطر چ

 یعه ګان د سنیانو پر ود څرب کړل.چې سعودي پکې پرون په بې تدبیرې یمیني ش

 لنډه پرتله هیو 

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

غلط  دېاخته شوې او ډېرو ډلو د هم ۍخپلو کې او له خپلو حکومتونو رسه په بې تدبیر ه کې زیاتو پ ډلو

سیاست له مخې امریکا ته مخه کړه او ټوله سیمه یې مداخلو او اشغال ته وسپارله، ولې دا چې په روان جنګي 

ښکار دي او ملتونه  ۍار د بې ثباتمحرش کې امریکا ناکامه ده او د امریکا په پناه کې پاتې حکومتونه پخپل و 

پېړۍ د رس په شان چې په ترکیه، ایران او  ېه، لکه د شلمڅخله رول  وله دغو حکومتونو او پکې د سېکولر 

دای يش د ېهمدا ت  سیايس دهلیز بیا هم کناراض دي. د ملتونو د بې باورۍ  افغانستان کې ناراض وو،

خو نه په دې معنی چې دغه زړې ډلې به پکې په  ؛یو ښه چانس يشدویم ځل لپاره د اسالمپالو د رول لپاره 

پېړۍ د   ېم ۲۱کړي، بلکې په دې معنی چې د  همدې تروټه داوت کې د مثبت رول لپاره چانس پیدا

دای يش په دې هېوادونو کې لکه د اربکان د ډلې په بسرت کې چې هوښیار ېدویمې نیامیي مخکې ـ مخکې ک

 ه موخه د افغاند مجاهدینو په بسرت کې چې طالب راوټوکید، او یا د یوه بې ټکره داوت پده او ېاردوګان راوټوک

دله داسې به په یو بل تحول او چانس کې په اريب ېو لخوا چې د جمعیت اصالح داويت ټولنه راوټوکانځوان

ف کې ننوځي او که تال ېسیمه او زمونږ په ګاونډ کې یا همدا طالب او مجاهد د خپلو خلکو په منت کې په یو ا

خپل اتحاد لکه د ر وتلو پ رطالب لږ زیات سیايس او هوښیار يش، په افغانستان کې به اسالمپاالن د امریکا پ

رو اشتباوو د تاليف کولو  امتیاز واخيل او له رسه به په افغانستان کې ېشوروي د ماتې د چانس په شان د ت

ن اريب سیمې ته ادې پاکستان، ایران او ږ ز به نېاغ مجاهدین او طالب مطرح يش او خپل ،اسالمپاالن

 وي.ځوغ
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ز ېدا هم د یوې تجربې په حیث لوستونکو ته وړاندې کړو چې روان لوی اخ و ډب د ذهنونو په بدلون کې ژور اغ

د مثال په توګه د حامد  تحول او مسایلو ته لږ په ژور نظر ګوري. لپاره چې واقعاً  ید هغو په تېره بیا  ،لري

ب په روایت په اروپا کې جوماتونو ته ډېری د هغو کسانو زامن ځي چې پرون یې پلرونه د ېاهیمي صابر 

ه د دین او څخږیرور یا نسبي مال  هیو  لهمجاهدینو  مقابل طرف و او همدغه ځوانان په سېکولره اروپا کې 

وپا ته دایمي یا مؤقت راځي امن چې ار ز مذهب پوښتنه کوي او له بده مرغه براکس د مجاهدینو او قومندانانو 

نو  ،دا که رښتیا هم په یوه ژوره پرتله کې وغورځوو .ږيېزیاته برخه په نایټ کلبونو او قامرخانو کې جذب ید هغو 

زم رسه د هغوی د پلرونو د مقابل طرف د ېالید اول ټیم ځوانان د خپلو پلرونو غلطۍ او په اوس مهال له امپر

ژور سوچ ته ودرول او هغه مقابل یې چې خپل پلرونه په یوه بې محتوا فتحه  ځینو جنګ او جګړو دغه ځوانان

 یې دغه سطحي ابتذال ته وروغورځول. یهغو  ،یې ځان میراث خواره ګڼي یکې فاتح او دو 

ه وروسته څومره چې اسالم  څخاول نسل  لهاسالم په معینو اشخاصو او مشخصو ډلو والړ دین نه دی. د اربانو 

 پاللی. یهومره اربانو نه د ی،ب( په فکري او سیايس لحاظ پاللی داجمو )غیر ار 

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

 ټاکي.

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

یل امین د وحیې اپېړۍ مخکې په مکه کې د ابوطالب یتیم ته جرب  ۱۴ ،او د فضايئ معلوماتو برخه کړي کشف

 په ژبه ویيل وو :

 والسامء بنیناها باید وانا ملوسعون

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

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

داسې به په یو بل تحول او چانس کې په اريب سیمه او زمونږ په ګاونډ کې یا همدا طالب د خپلو خلکو په 

یتالف کې ملګري کړي او که طالب لږ زیات سیايس يش او دغو سیايس ېمنت کې نوې ډلې او پرګنې په یو ا

دای يش دغه ټول په رشق ېته تن ورکړي هغه چې پرون یې دفاع ته اړ کړي، ک مسلامنانو رسه تفاهم او روابطو

کې مؤثر ځواکونه یوه اتحاد ته ودروي او له چین، روسیې رسه مسلامنان داسې بالک جوړ کړي چې د چین د 
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ي وال په شان به د ټولې اسیا دروازې د غرب پر مخ قلف کړي او دا به پکې د چین د دیوال دویمه کاپي و ېد

کې ثابته  هر ېاسالمي ملتونو په ت. دل کېږي خو اغیز به یې د هغه سل برابره ويېکې به نه ل ۍچې په اکاس

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

پای
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او غلطې  وېرشعي معنا ؛منځالرېتوباعتدال، توازن او 

 انګېرنې

 1يالباقدکتور مصباح الله عبد 

مفهوم بیان شوی او بیا  منځالرېتوب نه: په دغه لیکنه کې د ااتدال، توازن او]یادو 

. ده بېلو آیتونو په رڼا کې واوح شوې معنی د بېال منځالرېتوبپه قران کریم کې د 

همدارنګه، د منځالرېتوب او ااتدال تر انوان الندې پر هغو غلطو انګېرنو هم د 

ې بحث شوی، چې زموږ په ټولنه کې اهل سنت او الجامات د اصولو په رڼا ک

  شتون لري.

 هغېنښې او مظاهر څه دي، او دغه راز د  الرېتوب منځدا چې په اسالم کې د 

 تفصیيل بحث شوی.[هم په دې لیکنه کې پرې غوښتنې څه دي، 

 او ، منځالري، منځالري مسلامنان، افراطمنځالرېتوبيل: اسالم، کي

 تفریط

 مقدمه

ځانګړتیا ته د منطق په اصطالح خاصه یا  ېږي، دېژندل کېپ ېهغه پر  ېګړتیا لري چیوه خاصه ځان څېزهر 

 ېدا یوه داس .دی« وسطیت او ااتدال»خاصه ځانګړتیا یا د اسالم الوصف األخص  .ږيېل کېالوصف األخص و 

او که د وي او که ابادات، اخالق وي یده، هغه که اقا ېراایت شو  ېد اسالم په هر اړخ ک ېځانګړتیا ده چ

 ېچ ېنه دی پات ېڅ یو اړخ داسېمعامالت، سیاست وي او که تجارت، د معرفت نظریه وي او که اميل اړخ...ه

 .نه وي ېر څرګند ډول راایت شو ېپه ډ ېدا ځانګړتیا پک

                                                           
ييزو څېړنو مرکز د المي شورا رئیس او د تحلیل مجلې د مشوريت بورډ غړی دکتور مصباح الله ابدالباقي د سرتاتېژيکو او سیمه 1

مهال د پوهنتون څخه دکتورا لري او اوس دی. د دې ترڅنګ دکتور مصباح په تفسیري مطالعاتو کې د اسالم آباد له نړېوال اسالمي

سالم خصويص پوهنتون مرش دی. دکتور مصباح الله ابدالباقي له تېرو دوو لسیزو راهیسې د اسالمي فکر او پېښو او لویدیځ 

 پېژندنې په تړاو مقالې او رسالې لیکلې دي. 
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چې د لوستونکي پر دې پوهه يش، اصيل او بنسټیزه موخه دا ده چې  ېد ، دئیې لول ودا موووع چې تاس

 واصطالحات غودله زمن خلک یې ېغرب څخه اغ لهمفهوم څه دی، او هغه مفهوم څه دی چې وسطیت او توازن 

ل دي چې دا ثابتوي چې وسطیت، توازن او ااتدال د اسالم یوه یاخیستل غواړي، او دا چې هغه کوم دال

اید په یو مسلامن څخه غوښتنه کوي چې ب لهدي چې اسالم یې  ېغوښتن ېبنسټیزه ځانګړتیا ده، بیا هغه کوم

ځانګړتیا رسه په ټکر  ېدله خپل ژوند کې یې پیاده کړي، او په پای کې هغه کوم سلوکېات دي چې د اسالم 

ې الندی کرښو کې د همدی موووااتو په اړه یو څه معرووات درنو لوستونکو ته وړاند ېکې واقع دي، په د

طاء او غلط وي نو هغه زما د نفس او که درست وي نو دا د الله تعالی توفیق او احسان دی، او که خ کوو.

اَك هغه څخه د الله رشیعت مرباء او پاک دی.  لهشیطان له خوا دي او  ُسبَْحانََك ََل ِعلَْم لَنَا إَِلا َما َعلاْمتَنَا إِن

 : البقره(۳۲)أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيمُ 

 او اعتدال معنی او مفهوم منځالرېتوبد  .1

د کې  په مادي مفهوم لومړی :استعامل شوی دی کې مفهومو وپه دو  ېغت کپه ل )منځالرېتوب( وسطیت

 ېچې څنډ ته منځ ې څېزونول کېږي، د داسېمنځ ته و  څېزونواستعامل کې )وسط( د  ېپه د ؛)وسط( څېزونو

د کور  .کښېناستمزه د کور په منځ کې  ېیعن «جلست وسط الدار»وايي: چې او اړخونه ولري، لکه ارب 

ل ېته وسط و  ههغ ،اړخونو منځ کې واقع دی ېد ځای چې د هر هغه ي؛فونه او اړخونه شته داو طر  ېڅنډ

 کېږي.

تر ټولو غوره، بهرته او  یو څېزد  ېنو بیا تر  ،معنوي وسطیت مراد واخیستل يشد وسط څخه  لهکله چې  دویم؛

تر ټولو غوره،  ېمنځنۍ برخ څېزونوکې د  څېزونوافضله برخه مراد وي، او دا ځکه چې په اامه توګه په مادي 

 بهرته او افضله وي، او په اامه توګه دا د دوو متضادو صفتونو په منځ کې وي.

 څه وايي؟ته په اصطالح کې  منځالرېتوب

 تعریف یې ايي.افراط او تفریط څخه ځان ژغورلو ته و  لهپه اصطالح کې د وسطیت معنی ااتدال غوره کول، او 

 شوی دی: په الندې ټکو کې

 هي حالة من التوازن القائم عىل التوسط بني طرفني متضادين، دون غلو أو تقصري(. )
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ل کېږي چې د دوو متقابلو او متضادو طرفونو ترمنځ د ېوسطیت د توازن هغه حالت ته و  ژباړه:

 توګه والړ وي چې نه پکې زیاتی )غلو( او نه پکې کمی )تقصیر( وي. ېمنځالریتوب پر بنسټ په داس

سلوک محمود ـ مادي او معنوي ـ یعصم صاحبه من اَلنزَلق  الی طرفین متقابلین ـ  )الوسطیة

  غالبا ـ أو متفاوتین، تتجاذبهام رذیلتا اَلفراط والتفریط سواء کان فی أمور دینیة أم دنیویة(.

ل کېږي چې انسان د دوو متفاوتو او یا متضادو اړخونو ـ ېدرست تعامل ته و  ېوسطیت یو داس ژباړه:

اړخونه چې  ېداس .مادي وي او که معنوي ـ څخه د یو اړخ لور ته د میالن څخه ځان وسايتکه غه ه

او زیايت ترمنځ واقع وي، دا )اړخونه( که په دیني چارو کې وي او که په  يکمد د افراط او تفریط، 

 دنیاوي چارو کې.

 : ويتعریف ېداس منځالرېتوب قرواوي وتلی اامل دکتور  

توګه چې یو لوری  ېل کېږي، نه په داسیالریتوب ته وځد متقابلو اړخونو ترمنځ من وسطیت ژباړه:

خپل حق څخه زیاته ونډه  لهږدي، او یا دا چې یو لوری ېتأثیره پرټول تأثیر خپل کړي او بل لوری بی

دی ی او ظلم وکړي. د متقابلو اړخونو ترمنځ د وسطیت مثالونه په النېر ت يبل لور  رتر السه کړي او پ

ډول دي: د ربانیت او انسانیت ترمنځ وسطیت، د روحانیت او مادیت، د اخرويت او دنیویت، د وحي 

ترمنځ منځالریتوب، د واقعیت او مثالیت، د حقوقو او  راتلونکياو اقل، مايض ته په انتساب او 

داسی نورو  واجباتو، د بدلون او ثبات، د نص او اجتهاد، د ظاهریت او مقصدیت، د روایت او رأی او

مواردو ترمنځ د وسطیت، ااتدال او منځالریتوب معنی دا ده  غود د مواردو ترمنځ وسطیت او ااتدال.

ته په  هاو کموايل پرته هر یو  ی يش، او د زیاتوايلستال ېڅخه هر یو ته خپل میدان پران یچې له دو 

) الله تعالی اسامن اوچت ی يش، الله تعالی فرمايي: ال هغه توګه چې قران کریم وايي خپل حق ورکړ 

 ری مه کوئ، او )دېپه تله کې ت ېحکم یې کړی چې( تاس ېد کړی دی، او تله یې ایښي ده، )او د

 او په تله کې چا ته نقصان مه اړوئ(.  وتلئحکم یې کړی چې( په ادل او انصاف رسه وزن  ېد

ړخونو او لوریو ترمنځ په انصاف رسه متقابلو اد پرته  ياو کم له زیايتږي چې ېل کېته و  ېد منځالرېتوبنو 

ر ېد هغه چا په څ ؛ری ونه کړيېيش چې یو اړخ پر بل ت وټاکلمنځالریتوب او ااتدال په داسی توګه غوره او 

او اقل(  ېد الم او رڼا دواړه مصدرونه )وح جمع کوي، او یا د هغه چا په څېر چې ېګڼېچې د دنیا او اخرت ښ

 جمع کوي او ترې استفاده کوي.
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 کوي: ېهمدا خربه ابن قیم الجوزیة داس

ا تقصري وتفريط، وإما إفراط وغلو، فال  -عزا وجل  -ما أمر الله  بأمر إَل وللشيطان فيه نزغتان: إما

  "2يبايل مبا ظفر من العبد من الخطيئتني

کوي فریب ور  وډول وکې شیطان انسان ته په دو  هپه هغ ،حکم ورکړی څهالله تعالی چې د هر  ژباړه:

افراط او غلو کې اچوي، بیا  یا خو یې په تقصیر او تفریط کې غورځوي، او یا یې په ؛يې بايس او تیر

 غورځولی وي. دواړو ګناهونو څخه یې انسان په هره ګناه کې ور ېڅ پرواه نه وي چې له دېیې ه

 په بل ځای کې همدا اامل فرمايي:

بل اإلسالم قصد بني امللل، والسنة قصد  -ملجاوزة التقصري وا -والدين كلُّه بني هذين الطرفني " 

  "3بني البدع، ودين الله بني الغايل فيه، والجايف عنه

اسالم د ټولو ادیانو په  ېدوو څنډو او اړخونو )افراط او تفریط( په منځ کې دی، بلک دټول دین  ژباړه:

د مبتدع فرقو د افراطي او ج او تګالره همنځ کې د ااتدال او وسطیت دین دی، او د اهل سنتو من

نکو او د و تفریطي تګالرو په منځ کې یوه تګالره ده، همدا راز د الله تعالی دین د غلو )افراط( کو 

 نکو( ترمنځ یو دین دی.و ښودونکو )تفریط کو ېپر

ه توګه د اسالم ترشیعاتو تيل په حقیقت کې د ژوند په هر اړخ کې د اسالم د احکامو اميل کول، او بیا په کُ

حکم ورکړی هغه په حقیقت کې د  څهښودل همدا توازن او ااتدال رامنځ ته کوي، اسالم چې د هر ېغاړه ا

نو  ،ږديېوسطیت او توازن تر ټولو بهرتین معیار دی، بیا که څوک د اسالم یوه برخه واخيل او بله برخه یې پر

توګه که څوک په اسالم کې په روحاين او  په ېلګېد ب .بیا هم په ژوند کې ااتدال او وسطیت نه رامنځ ته کېږی

 غهد نو د ،خو د دنیا د ابادۍ او تعمیر په اړه د اسالم احکام او ترشیعات له یاده وبايس ؛معنوي اړخ امل کوي

په اړه د اسالم ترشیعات خلکو ته رسوي  ېهمدا راز که څوک د سول .راتللی شخص په ژوند کې ااتدال نه يش

ااتدال او  لهدا هم  ،ر ويېدو او جهاد احکام یې هېخو د معتدي او ظامل پر ود د در  ؛ز کوييترک ر هغهاو پ

                                                           
 م.۱۹۹۹ر الحدیث، القاهرة، الطبعة الثالثة، اام تحقیق: سید ابراهیم، طبع دا (14الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:  -2 
 م.۱۹۷۵( ابن القیم، دار الکتب العلمیة، بیروت، کال 257الروح )ص:  - 3
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ر ېز کوي او ابادي اړخ یې هيد اسالم په اخالقي اړخ ترک زېهمدا راز که څوک یوا ؛دریځ دی ېر ېتوازن څخه ل

 .هد ېوي دا هم د توازن او وسطیت څخه لیر 

 

 

 نادرست مفهوم منځالرېتوبد 

خپل حقیقي  لهاصطالح هم « وسطیت»په څېر د  وه کوي چې د نورو رشاي اصطالحاتر خلک هڅېیو شم

ته ویل  ېپه اصطالح وسطیت او ااتدال د یدو  د .مفهوم څخه وبايس او په نادرسته معنی یې حمل کړي

جاهلیت  لهجاهلیت رسه جوړ جاړی وکړي، په دی معنی چې یو څه  لهکېږي چې اسالم تنازل قبول کړي، او 

څخه له یو څه  ېاو په منځ فیصله وکړي، د خپلو اصيل احکامو له جمل ،اسالم څخه لهواخيل او یو څه څخه 

رسه  ېر يش، او هر هغه څه لغوه کړي چې د استعامري او برالسو قوتونو د تصوراتو او فکري منظومېاحکامو ت

 .ته وروسته والی ښکاري یپه ټکر کې وي، ځکه هغه دو 

نصوصو د ااتامد او استدالل پرځای  رته وايي چې د قران کریم او نبوي سنتو پ ېال دهمدا راز څه خلک ااتد

غريب متدن څخه  لهي چې و تراوشونو تابع وګرځ يخلکو د نفيس خواهشاتو او ذهن وقوانین او ترشیعات د هغ

منځالري مسلامنان ویل یا  (Moderate Muslimsپه اصطالح کې ) یدو  د خلکو ته ېداس .مراوب دي

کې په  پېلدا هغه څه دي چې قران کریم په ډېر  ي؛دا په حقیقت کې نه مسلامنان دي او نه منځالر  .کېږي

یوه برخه امل پر څوک چې د اسالم  ې، او داسيد ي)الکافرون( سورت کې په ډېر وواحت رسه مسرتد کړ 

، قران کریم په ږديېله پرشکست خوردګۍ له ام يکوي او بله برخه یې د نورو خلکو د خواهشاتو او یا هم ذهن

 داسی وايي: دې اړه

نْيَا }أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفرُوَن ِببَْعٍض فاََم َجزَاُء َمْن يَْفَعُل ذَلَِك ِمنُْكْم إَِلا ِخزٌْي يِف الْ  َحيَاِة الدُّ

 [ 85َويَْوَم الِْقيَاَمِة يُرَدُّوَن إََِل أََشدِّ الَْعَذاِب{ ]البقرة: 
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 څخه چې څوک د و، له تاسئاو بله برخه یې نه من ئکتاب یوه برخه مند ایا د )الله تعالی(  ژباړه:

لپاره د دنیا په ژوند کې د رسوايئ څخه پرته بل څه نشته او د قیامت په  ېکار ارتکاب کوي د هغ ېد

 وګرځول يش. ورځ به تر ټول سخت اذاب ته ور

ځانګړتیا اصيل مفهوم تشویه کوي او  ېبنسټیز  ېچې د اسالم د د کوښښ دی ېمعنی وسطیت یو داس ېپه د

رشاي اصطالح څخه الس واخلو او  ېدله المل ونه ګرځي چې موږ  ېد اغوندي، خو دا باید د غلطه معنی ور

 ته راوګرځوو. رېخپل اصيل مفهوم ته ب دغه اصطالحښايي چې  ېپریی ږدو، بلک

 

 معنی منځالرېتوبد  ېپه قران ک .2

په دی ټولو  .رسه مرتادف کلامت په قران کریم کې په څلورو ایتونو کې راغيل دي دې لهااتدال او  وسطیت،

غلو او افراط او تفریط  لهایتونو کې وسطیت د غوره وايل، او د دوو متضادو اړخونو په منځ کې په واقع کېدو، او 

 ډول دي: ېڅخه په ځان ساتنه داللت کوي، دا ایتونه په الند

 وايل په معنیېر ېافراط او تفریط څخه د ل لهاو  د غوره وايل توبمنځالرې

د غوره وايل، خیریت او ااتدال په معنی راغلی دی(  د الله تعالی دا وینا ده  ېلومړی ایت:)چې وسطیت پک

 چې فرمایي: 

ًة َوَسطًا{ ]البقرة:   [ 143}وَكََذلَِك َجَعلْنَاكُْم أُما

)مسلامنان( د  ېموږ تاس ې، یعن4)ااتدال( کړی دی« العدل» رتفسیر پ« لوسطا»پیغمرب صلی الله الیه وسلم د 

 وسطیت او ااتدال امت ګرځويل یاست.

 ابن جریر طربي وايي: 

                                                           
أبو ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: مؤلف:   ۳۷۲ص  ۱۷چ  مسند اإلمام أحمد بن حنبل - 4

سسة ، نرشونکې اداره: مؤ د ابد الله بن ابد املحسن الرتيك إرشاف:، اادل مرشد، وآخرون - شعيب األرنؤوطتحقیق:  هـ(241

  م.۲۰۰۱، لومړی چاپ، کال الرسالة
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ين، فال هم أهل غلو فيه " طهم يف الدِّ ا وصفهم بأناهم وسط؛ لتوسُّ غلوا النصارى الذين غالوا  -إَّنا

هب، وقيلِهم يف عيىس ما قالوا في تقصري اليهود، الذين بدلوا  -وَل هم أهل تقصري فيه  -ه بالَّتا

  "5ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه -كتاب الله وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا عىل ربهم وكفروا به 

د دین په  یامت ته د وسطیت صفت له دی امله ورکړی دی چې دو  ېالله تعالی د ېیعن ژباړه:

او )مسیحیانو( هغه زیاتوالی شته چې د رهبانیت د دي، نه په دوي کې د نصار  يلحاظ منځالر 

وه، او نه پکې د  ېپیدا شو  کېخپلولو او د حرضت ایسی الیه السالم ته د الوهیت د نسبت له امله پ

یې هغو یهودانو تقصیر او نقص شته، چې د الله تعالی کتاب یې تحریف کړ، انبیاء الیهم السالم 

په دین کې د وسطیت  یدو  ېکفر وکړ، بلک ې یېباند ېاو په هغ درواغ وتړل يېالله تعالی  رووژل، پ

 او ااتدال خاوندان دي.

 اوغوره( په معنی هد )بهت  منځالرېتوب

اَلِة الُْوْسطَى :- الله تعالی قولدویم ایت:  لََواِت َوالصا ؛ ابن السمني الحلبي [238البقرة: ] َحاِفظُوا َعىَل الصا

اد تر ټولو غوره ملونځ دی، ځکه چې )وسطی( د فعل پر وزن دی چې د وايي چې دلته د الوسطی څخه مر 

( په یا أوسط الناس طرا فی مفاخرهم .... و أکرم الناس أما برة و أبااوسط مؤنث دی، لکه یو شاار چې وايي )

هغه وسط څخه  لهایت کریمه کې وسطی  ېاوسط الناس څخه أفضل الناس مراد دی، نو په دله شعر کې  ېد

اخیستل شوی چې د دوو  یهغه وسط څخه نه د لهل شوی چې د بهرت او افضل په معنی راځي، او اخیست

وزن د تفضیل لپاره راځي، او د  ځکه چې د فعيل ؛په وسط او منځ کې د واقع کېدو په معنی راځي څېزونو

ضل او او نقصان مني)مف دتمعنی داللت وکړي چې زیا ېتفضیل معنی هغه وخت متحقق کېږي چې په داس

نو زیادت او نقصان مني، خو که  ،واخلو ېکه وسط د غوره او افضل په معن .وجود ولري( ېمفضل الیه په ک

                                                           
-۶۲۶ص  ۲مشهور دی، د محمد بن جریر بن یزید الطربی کتاب ج  تفسري الطربيچې په جامع البيان يف تفسري آي القرآن  - 5

( ۲۶م، ټول مجلدات )۲۰۰۱الرتکې، طبع دار هجر للطبااة والنرش والتوزیع واالاالن، کال ، تحقیق: ابد الله ابد املحسن ۶۲۷

 چې اخیری دوه مجلده یې فهرسونه دي.
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څخه نو زیادت او نقصان نه مني، نو له هغه وسط  ،په منځ کې د واقع کېدو په معنی واخلو ووسط د دوو شیان

 .6نه جوړیږي تفضیل صیغه اصالً ترمنځ د واقع کېدو په معنی راځي له هغه څخه د څېزونوچې د دوو 

  :الله تعالی قولیم ایت: ېدر 

وقال  "7قال الطاربي: "ويقال: قال: خريهم[، 28[ [القلم: قَاَل أَْوَسطُهُْم أَلَْم أَقُْل لَكُْم لَْوََل تَُسبُِّحونَ ]

 وقال األلويس: "أحسنهم وأرجحهم عقالً ورأيًا، أو 8،"القرطبي: "أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم

 "9أوسطهم سنًّا

وايي  ېهم همداس يطربي وايي چې د اوسطهم نه مراد تر ټولو غوره انسان مراد دی، قرطب ژباړه:

چې د اوسطهم نه مراد تر ټولو بهرت، تر ټولو اادل، او تر ټولو ااقل مراد دی، او الويس وايي چې د 

د دی، او دا هم کېدی يش چې اوسطهم نه مراد تر ټولو ښه، د اقل او رأی په لحاظ غوره انسان مرا

 ورور مراد وي. ید امر په لحاظ منځن

 د )اعلی او ادنی ترمنځ(  منځالرېتوب

غوره او  معناګانو احتامل لري، د االی او ادنی ترمنځ، او د وڅلورم ایت هغه ایت دی چې وسطیت پکې د دو 

 الله تعالی فرمايي:  .بهرت په معنی

ارَتُُه إِطَْعاُم َعَشَ   [ 89ِة َمَساكنَِي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم أَْو كِْسَوتُُهْم { ]املائدة: }فََكفا

                                                           
أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن ابد الدائم املعروف ، تألیف: ۴۹۹ص  ۲ج الدر املصون يف الوم الكتاب املكنون  - 6

 سوریة. –، نرشونکې اداره: دار القلم، دمشق الدكتور أحمد محمد الخراطتحقیق:  ه(،۷۵۶)ت:  بالسمني الحلبي
 مخکېنی مصدر. ۱۸۰ص  ۲۳جامع البیان فی تفسیر آی القرآن یا تفسري الطربي ج  - 7
بی بکر بن لیکوال:  د ابو ابد الله محمد بن احمد بن ا 244ص  18 چې په تفسري القرطبي مشهور دی، ج الجامع الحكام القرآن - 8

فرح االنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی، تحقیق: احمد الربدونی و ابراهیم اطفی ، طبع دار الکتب املرصیة، قاهرة، مرص، د 

  م.۱۹۶۴طباات کال 
ې لیکوال ابو الفضل محمود اآللوسی، نرشونک، 32ص  29روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين يا تفسري اآللويس ج  - 9

 اداره: دار احیاء الرتاث العربی، بیروت، لبنان.
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 خپل اهل و ې)نو په قسم کې د حانث کېدو( کفاره لسو مسکېنانو ته د هغه خوراک چې تاس ژباړه:

سط( ایال ته یې ورکوی )بهرت( یا )متو  جامو څخه چې خپل اهل و ویا له هغ ،ایال ته ورکوی

 .ورکول دي ېخوراک او جام

څخه یا منځ کوره خوراک مراد دی، لکه ابن اباس روی الله انهام  «من اوسط ما تطعمون» لهایت کې  ېپه د

 چې وايي:

ِعُموَن } كَاَن الراُجُل يَُقوُت أَْهلَُه قُوتًا ُدونًا، َوبَْعُضُهْم قُوتًا ِفيِه َسَعٌة، فََقاَل اللاُه: }ِمْن أَْوَسِط َما تُطْ 

يِْت [. 89]املائدة: أَْهلِيُكم {  10{الُْخبِْز َوالزا

ته خراب خوراک ورکاوه او څه خلکو به ښه خوراک ورکاوه، نو الله  ۍکورن وڅه خلکو به خپل ژباړه:

  .لېډوډۍ او ت ې، یعنئکورنۍ منځکوره خوراک په فدیه کې ورکړ  ېتعالی وفرمایل چې د خپل

 ، هغه وايي:ید یهم غوره کړ  يهمدا مفهوم قرطب

اوسط څخه مراد د ښه او  لهایت کې  ېپه د ېیعن ."11"هو منْزلة بني َمنْزلتني، ونِْصف بني طرفني

 خراب ترمنځ منځکوره خوراک مردا دی.

ما ر مفرسین وايي چې د )من اوسط ېایت کې یو شم ېامله په د ېمراد دی، له همد اړه بهرتین خو  ېاو یا تر 

ایت مفهوم به دا وي چې په کفاره کې باید خپل اهل  ېد مراد دی، نو د اړهین خو تطعمون( څخه مراد بهرت

 يش.ل ورکړ  اړهبهرتین خو  ته وایال

 دالئل منځالرېتوبپه قران کې د  .3

شوی دی، او  یلو اړخونو کې د ااتدال او وسطیت د غوره کولو حکم ورکړ ېال بېپه قران کریم کې د ژوند په ب

افراط او تفریط، تشدد او تساهل، کمي او زیايت څخه وسايت، دا  لهې ځان ته هڅويل چ ېانسانان یې د

                                                           
، لیکوال: ابو الفداء اسامایل بن امر بن کثیر، تحقیق: سامي بن محمد سالمة، نرشونکې ۱۷۳ص  ۳آن العظیم ج تفسري القر  - 10

 م، مدینه منوره.۱۹۹۹اداره: دار طیبة للنرش والتوزیع، د چاپ کال 
لیکوال:  د ابو ابد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن  ۲۷۶ص  ۶سري القرطبي مشهور دی، ج چې په تف الجامع الحكام القرآن - 11

فرح االنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی، تحقیق: احمد الربدونی و ابراهیم اطفی ، طبع دار الکتب املرصیة، قاهرة، مرص، د 

 م.۱۹۶۴طباات کال 
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په  ېلګېشامل دی، د ب کېټولو اړخونو په د ژوند  ېو کې منحرص نه دی، بلکو په دیني قضایا زېوسطیت یوا

 موارد د یادلو وړ دي:   ېتوګه دا الند

 په انفاق فی سبیل الله کې اعتدال

کې د مرصف او خرچ کولو  هته رابلل شوي چې په انفاق او د الله تعالی په الر  ېپه قران کریم کې انسانان د 

ااتدال څخه کار واخيل، یعنی انسان نه باید دومره بخیل وي چې د مال او دولت د موجودیت او  لهپه اړه باید 

خپل ټول مال او  د نورو انسانانو په فکر کې نه وي او نه دومره سخي وي چې نفقه کولو د توانايي رسه اصالً

 الله تعالی فرمايي: .دولت نفقه کړي او بیا پخپله فقیر او نورو ته محتاج وي

 [219]البقرة:  }َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِْفُقوَن قُِل الَْعْفَو{

اړه نازل شوی چې څومره  ېد امرو بن الجموح په اړه نازل شوی دی، او په د ،وینا رسه سم لهدا ایت د قرطبي 

 (۲۱۵)البقره: {قُْل َما أَنَْفْقتُْم ِمْن َخرْيٍ فَلِلَْوالَِديْنِ ی يش، کله چې }اکې نفقه کړ  هار مال باید د الله په الر مقد

قُِل نازل شو }ایت کې نفقه کړم؟ نو دا  هنازل شو، امرو بن الجموح وویل: زه باید څومره مال  د الله په الر 

 له هوي او د هغ هدی اړه قرطبي وايي: څومره چې د انسان لپاره اسان څه مراد دی؟ په ې څخهافو  له{ الَْعْفوَ 

ایت معنی دا شوه: دومره  ېد نو د. 12څخه زیات وي، او د هغه خرچ کول یې پر زړه ګران متام نه يش واړتیاو 

و څخه زیات وي، او نفقه کول یې پر تاسی ګران متام نه يش او د مرصف و اړتیا و لهمال نفقه کړئ چې ستاس

 کې تاسی فقیر نه شئ. پایلهپه 

 ده، الله تعالی فرمایي:  ېشو  ههمدا خربه په یو بل ایت کې په ډېر رصاحت رسه یاد

 [ 67}َوالاِذيَن إِذَا أَنَْفُقوا لَْم يُْْسِفُوا َولَْم يَْقَُّتُوا وَكَاَن بنَْيَ ذَلَِك قََواًما{ ]الفرقان: 

 هم ه څوک دي چې کله مرصف کوي ارساف نه کوي او نه)او د الله تعالی واقعي بندګان( هغ ژباړه:

 د دواړو ترمنځ په وسطیت او ااتدال باندی والړ وي. ېله بخل څخه کار اخيل بلک

 په تګ او حرکت کې اعتدال

                                                           
 ، مخکېنی مصدر.۶۱ص  ۳نه ج د امام قرطبي لیکالجامع ألحكام القرآن  - 12
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کې انسان باید د حرکت په وخت  .يلو قران کریم انسانان په حرکت او تګ کې هم ااتدال او وسطیت ته راب

 و ډېر سست او کاهل هم نه وي، الله تعالی فرمايي: ډېر ترور هم نه وي ا

 [19]َواقِْصْد يِف َمْشِيَك[]لقامن: 

قال ابن كثري: "أي: امش مقتصًدا، مشيًا ليس بالبطيء املتثبط، وَل بالْسيع املفرط؛ بل عدَلً وسطًا بني 

 "13بني

زل کوه، نه د لټانو او کاهلو معنی دا ده چې په معتدل حرکت رسه حرکت او م ېد ابن کثیر وايي: د ژباړه:

 .دواړو ترمنځ حرکت او مزل غوره کړه ېد د ې، بلکتېزډېر زیات هم کسانو په څېر ډېر سست او نه 

 ېد مړي په څېر په ب دې چې یو انسان ېڅخه منع شو  ېدله ایت کې  ېټول مفرسین وايي چې په د تقریباً 

دا د اادي  .ونه سايت او اادي تګ یې هم منډه ويکې حرکت وکړي او یا د خپل هیبت او وقار خیال  ۍحال

 څخه جال دي. ېژوند په اړه د قران کریم هدایت دی، استثنايئ حاالت له د

 

 په خوراک او څښاک کې اعتدال

بلل کېږي د ااتدال او  ېاړتیاو  ېپه قران کریم کې د خوراک او څښاک په اړه چې د انسانانو د ژوند بنسټیز 

 دی، الله تعالی فرمايي: شوی لوسطیت حکم ورکړ 

بُوا َوََل تُْْسِفُوا  [ 31(]األعراف:  )وَكُلُوا َواْْشَ

 خوراک او څښاک کوئ خو ارساف مه کوئ.  ېیعن ژباړه:

ایت  غهد دا ایت هم په څرګند ډول په وسطیت او ااتدال داللت کوي، یو اامل وايي قران کریم ټول طبابت د

 .14جمله کې راخالصه کړی دی هیو  ېپه د

                                                           
 مخکېنی مصدر.، 339ص  6تفسري ابن كثري ج  - 13
، ليكوال: محي السنة أبو محمى الحسني بن مسعوى البغوي، 225ص 3معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( ج - 14

 م.1997طيبة للنرش والتوزيع، د نرش كال:  تحقيق: محمد ابد الله النمر، واثامن جمعة وسليامن مسلم الحرش، نرشونيك اداره: دار
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 د قرآن په لوړ اواز لوستلو کې اعتدال

شوی دی چې په ملانځه کې د قراءت په  لحکم هم ورکړ  ېد په قران کریم کې پیغمرب الیه السالم ته د

 لوستلو کې خپل اواز معتدل وسايت، الله تعالی فرمايي: 

 [110]اإلرساء:  ِبياًل[]َوََل تَْجَهْر ِبَصاَلتَِك َوََل تَُخاِفْت بِهَا َوابْتَغِ بنَْيَ ذَلَِك سَ 

 ېد ر ټیټوه، او دېمه خپل اواز ډېر اوچتوه او مه یې ډ کې په ملانځه کې د قراءت په وخت ژباړه:

 .دواړو ترمنځ الره غوره کړه

چې مرشکانو ته یې  کوهکې مه په ډېر لوړ اواز قراءت  ده چې په ملانځه معنی دا ېد قايض بیضاوي وايي: د

کوي او شور کوي، او مه یې په دومره ټیټ اواز وایه چې ستا  ېښکنځل یپه اوریدو هغو  ورواوروې، ځکه د قراءت

دواړو ترمنځ منځنی حالت غوره کړه، ځکه وسطیت په ټولو  ېد د ېشاته والړ مسلامنان یې هم وا نه اوري، بلک

 .15کارونو کې ډېر غوره سلوک دی

 او اخروي فکر ترمنځ اعتدال اړتیاوووي د دنی

له یاده  اړتیاؤوکې هم د ااتدال حکم کوي چې یو انسان د اخرت د فکر په نوم نه دنیوي  ېپه د قران کریم

اړه الله تعالی هغه خلک ستايي  ېپه نوم د اخرت فکر له یاده وبايس، په د دنیوي اړتیاؤود هم وبايس او نه 

 چې د الله تعالی څخه دا دواړه غواړي، الله تعالی فرمایي:

نْيَا َحَسنًَة َويِف اْْلِخرَِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النااِر{ ]البقرة:  }َوِمنُْهْم َمنْ   [ 201يَُقوُل َربانَا آتِنَا يِف الدُّ

ر هغه خلک دي چې وايي ای الله موږ ته په دنیا کې هم نیکي ېیو شم ېد خلکو له جمل ژباړه:

 .اذاب څخه وساتې لهپه اخرت کې د اور هم مو ، او ېراکړ 

او توصیف په سیاق کې کړی ده، په بل ایت کې د دنیا  ېذکر او یادونه د مدح وډول خلک اتعالی د د الله

}َوابْتَغِ ِفياَم آتَاَك اللاُه ح حکم راغلی دی، الله تعالی فرمايي: ېدارۍ ترمنځ د ااتدال د ساتلو رص دارۍ او دین

                                                           
، تحقیق: محمد ابد الرحمن ۲۷۰ص  ۳مشهور دی، تفسري البيضاوي ج  يچې په تفسیر بیضاو انوار التنزيل و ارسار التأويل  - 15

 ه ق.۱۴۱۸املراشيل، نارش: دار احیاء الرتاث العربی، بیروت، لومړی چاپ، کال 
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اَر اْْلِخرََة َوََل تَنَْس نَِصيبََك ِمَن  نْ الدا کوم مال او دولت چې تاته الله تعالی درکړی  ې[ یعن77]القصص:  {يَاالدُّ

د اخرت ثواب او اجر وغواړه، او په دنیا کې هم خپله برخه مه  ېپه نفقه کولو او مرصف کولو باند ېدی د هغ

 پوره کړی(.  اړتیاوې ېمال په ذریعه خپل ېد روه )چې دېه

معنی دا ده چې دا ډېر  )وابتغ فیام آتاک الله الدار اْلخرة( ایت په تفسیر کې وايي: د ېد حافظ ابن کثیر د

څخه د الله تعالی په طاات کې کار  ېره نعمتونه چې الله تعالی تاته درکړي دي له دېشم ېزیات مال او ب

د ښو کارونو الله تعالی ته تقرب تر السه کړه چې د هغه په ذریعه تاته  ېلو داسېال بېپه ب ېالر  ېواخله، او له د

څخه چې الله تعالی په  و څېزونوله هغ ېیعن  )وَلتنس نصیبک من الدنیا( .دنیا او آخرت ثواب ترالسه کېږي

شیان، لباسونه، استوګنځي او نکاح.. ځکه چې په انسان  يته مباح ګرځويل لکه خوراک ېدنیا کې تاس ېد

ایال هم حق دی، او د هغه د  هغه د نفس هم حق دی، د هغه د اهل و د هغه د رب هم حق دی، او د ېباند

 .16ږيېاو مالقاتیانو هم حق دی، او باید چې هر حق دار ته د هغه حق ورس ونکو زیارت کو 

 

 دالئل منځالرېتوبپه احادیثو کې د  .4

تأکېد شوی دی، په احادیثو کې د وسطیت په دواړو؛ مادي او معنوي  ېرو احادیثو کې په وسطیت باندېپه ډ

 لولو:  توګهپه  ېد منون ېاحادیثو څخه دا النده دغو ل .اړخونو تاکېد شوی دی

  منځالرېتوب  په عباداتو کې

 ېیعن ) باب ما يؤمر به من القصد يف الصالة(باب تړلی  ېامام ابو داود داس ېپه سنن أيب داود ك .1

عن عائشة: ) :کې یې دا حدیث راوړی دی هپه ملانځه کې د ااتدال د غوره کولو په اړه باب او په هغ

قال: "اكْلَُفوا من الَعَمل ما تُطيقوَن، فإن الله َل ََيَلُّ حتى  -صىلا الله عليه وسلم  -أن رسوَل الله 

"   17ََتَلُّوا، فإن أحب الَعَمل إَل الله أْدَوُمه وإن قَلا

                                                           
لیکوال: ابو الفداء اسامایل بن امر بن کثیر، تحقیق: سامي بن  ،253ص  6ه تفسري ابن كثري ج مشهور ب آن العظیم تفسري القر  - 16

 م، مدینه منوره.۱۹۹۹محمد سالمة، نرشونکې اداره: دار طیبة للنرش والتوزیع، د چاپ کال 
یب األرنؤوط ومحمد کامل قره ، لیکوال:  امام ابو داود سلیامن بن االشعث السجستانی، تحقیق: شع۵۱۹ص  ۲ج سنن أيب داود  - 17

 م.۲۰۰۹بللی، نرشونکې اداره: دار الرسالة العاملیة، لومړی چاپ، کال 
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ه روایت دی چې رسول الله صلی الله الیه وسلم وفرمایل: دومره څخد حرضت اائشه ريض الله انها 

 له وچې توان یې لرئ، ځکه الله تعالی د ثواب ورکولو څخه نه ستړی کېږي څو چې تاسامل کوئ 

شه یې انسان ېمل هغه دی چې همتر ټولو محبوب اته تړي نه شئ، او الله تعالی سامل کولو نه 

کو کارونو د رسته رسولو ېحدیث کې په ااتدال رسه د ن ېچې لږ هم وي. په د ېرسه له د ،وکړي

 حکم شوی دی.

باب تړلی دی ) باب القصد يف العبادة( او پـه  ېموارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان په همدی اړه داس .2

) أخربنـا أبـو يعـىل، حـدأنا أبـو الربيـع الزهـراا، حـدأنا  :کې یې دا حدیث روایت کړی دی ههغ

ي، حدأنا عيىس بن جارية َعْن َجاِبٍر قَـاَل: َمـرا رَُسـوُل  صـىل اللـه  -اللـه  يعقوب ابن عبد الله الْقمِّ

اً، أُـما أَقْبَـَل فََوَجـَد  -عليه وسلم  َعىَل رَُجٍل قَائٍِم يَُصِّلِّ َعىَل َصْخرٍَة، فَأَََت نَاِحيَـَة َمكاـَة، فََمَكـَم َملِيـ،

، فََجَمَع يََديِْه أُما قَاَل: "أيَُّها النااُس َعلَيُْكْم ِبالَْقْصِد، َعلَ  يُْكْم ِبالَْقْصِد، فَِإنا اللَه الراُجَل َعىَل َحالِِه يَُصِّلِّ

 . 18َل ََيَلُّ َحتاى ََتَلُّوا"(

په  هر شو چې هغېسړي ترڅنګ په داسی حال کې ت ېداس هرسول الله صلی الله الیه وسلم د یو 

شو، بیا  ېیوه لویه ډبره ملونځ کاوه، پیغمرب الیه السالم د مکې لور ته راغی او ډېر ساات هلته پات

 یې ده هغه سړی یې په هامغه حالت کې په ملانځه بوخت ولیده، نو خپل السونهېرځرته راوګېچې ب

وسطیت او میانه روي اختیار کړئ، میانه روي اختیار کړئ،  !را یوځای کړل او ویې ویل: ای خلکو

 ستړي نه شئ. ېلو څخه نه ستړی کېږي ترڅو چې تاسثواب ورکو  لهځکه الله تعالی 

صـىل اللـه  -ه عنه أنه قال: جاء أالأـة رهـط إَل بيـوت أزوال النبـي ريض الل -عن أنس بن مالك  .3

وا كـأنهم تقالوهـا، ، فلـام أخـرب  -صىل الله عليه وسـلم  -، يسألون عن عبادة النبي  -عليه وسلم 

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال ، وقد قالوا: فأين نحن من رسول الله  صىل الله عليه وسلم

أنـا أعتـزل : و أصِّل الليل أبدا، وقال اْلخر: وأنا أصوم الدهر وَل أفطر، وقال اْلخرأحدهم: أما أنا ف

أنتم الـذين قلـتم كـذا »فقال: ، النساء وَل أتزول أبدا، فجاء رسول الله صىل الله عليه وسلم إليهم

، سـاءوكذا أما والله،  إا ألخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصِّل وأرقـد، وأتـزول الن

 .19«فمن رغب عن سنتي فليس مني

                                                           
لیکوال: نور الدین الهیثمی، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراين و ابده ايل  ۳۹۲ص  ۲ج موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان - 18

 م.۱۹۹۲ -۱۹۹۰وریة، لومړی چاپ، کال الکوشک، نرشونکې اداره: دار الثقافة العربیة، دمشق، س
، د حدیث شمېره: ۱۰۲۰ص  ۲ج ، او صحيح مسلم  ۵۰۶۳، طبع دار طوق النجاة، د حدیث شمېره: ۲ص  ۷صحيح البخاري ج  - 19

 تحقیق: محمد فؤاد ابد الباقی، طبع دار احیاء الرتاث العربی، بیروت. ۱۴۰۱
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کور ته ورغلل چې د رسول الله  ېتنه د پیغمرب صلی الله الیه وسلم د ازواج مطهراتو څخه د یو  ېدر 

کله چې هغوی ته د پیغمرب الیه السالم د  .صلی الله الیه وسلم د ابادت په اړه پوښتنه وکړي

ځان رسه(  لههغوی دا لږ وګاڼه، بیا یې )ښکاره شو چې  ېی شو، نو داساابادت په اړه خرب ورکړ 

مخکې وروسته ټول  ېوویل: زموږ او د پیغمرب الیه السالم څه تناسب؟ هغه ته خو الله تعالی د هغ

  لپاره ملونځ کوم، بل وویل: زه به ټول ېیو یې وویل: زه به ټوله شپه د همدي، نو  ګناهونه بخښيل

څکله به ېږم او هېاوس ېر ېو بل وویل: زه به د ښځو نه لم، اڅ به افطار نه کو ېنیسم او ه ېامر روژ 

هامغه کسان  ېویل: تاسو  ېته ورغی، او ورته ی یدو  واده ونکړم، نو رسول الله صلی الله الیه وسلم

 ېږم، او ستاسېرېر و ېالله تعالی څخه ډ لهپه نسبت  ې؟ د الله قسم زه ستاسووچې دا دا مو ویيل  یئ

ږدم یې هم، ملونځ هم کوم او ویده کېږم هم، ېمګر زه روژه هم نیسم او پرم یم، ر متقي هېپه نسبت ډ

نو هغه په درسته توګه زما د  اوه،څخه مخ واړ  ېعمل او الر الطرز  لهاو واده هم کوم، نو چا چې زما 

و په اړه د ااتدال و وي قضایاامخکې ټولو دیني او دنی ېد حدیث کې د ېپیرو نه دی. په د ېالر 

ته د رسول الله صلی الله الیه وسلم تګالره او منهج ویل شوی دی، او څوک چې  ېحکم دی، او د

 ږدي هغه د پیغمرب درست متبع نه دی. ېدا تګالره پر

 

 

 

 غوښتنه او دعاء منځالرېتوب )وسطیت(د 

وي او اخروي امورو په اړه د ااتدال او اشه د دنیېالله تعالی څخه هم لهپیغمرب صلی الله الیه وسلم به 

 وسطیت دااء کوله، رسول الله صلی الله الیه وسلم به دا دااء ډېره کوله: 

وأصلح يل ، معايش " اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي التي فيها

واجعل املوت راحة يل من كل  ،واجعل الحياة زيادة يل يف كل خري، آخريت التي إليها معادي

 . 20ْش"

                                                           
 خکېنی مصدر.م ۲۷۲۰، د حدیث شمېره: ۲۰۸۷ص  ۴ج صحيح مسلم  - 20
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څخه  ستونزولپاره د هر ډول فتنو او  زماچې  وهدین کې خیر او صالح واچ په اته زمام !ای الله ژباړه:

کې زما ژوند او ګذاره ده، او ماته زما  ېوه چې په هغاته زما په دنیا کې خیر واچ دی، او ما یساتونک

او  ،ېما لپاره د هر خیر او نیکۍ وسیله وګرځو ز سته کړه چې هلته زما ورتګ دی، او ژوند یاخرت ښا

 . ېهر رش څخه د راحت وسیله وګرځو  لهمرګ راته 

دا څومره متوازنه دااء ده، د دنیا او اخرت څومره توازن پکې ساتل شوی دی، د دنیا او دین څومره توازن پکې 

 څ یو شی هم په کښی اهامل شوی نه دی.ېساتل شوی دی! ه

 منځالرېتوبکو اعاملو کې اعتدال او ېپه ن

حکم  ااړه هم د ېېر وی بهرت دي، خو زموږ دین په دک املونه هر څومره ډېي چې نډېر ځله خلک تصور کو 

کو املونو ېچې الله تعالی په ن ېته رسول پکار دي، رسه له د ک املونه هم په ااتدال رسه رسېورکوي چې ن

مرفوع که بیا هم باید ااتدال راایت يش، په دی اړه په موارد الظآمن کې دا  ېکېږي خو په هغ هخوشحال

 حدیث راغلی دی:

ِه ِباألََصاِبعِ فاَل "لُِكلِّ َعَمٍل ِْشاٌة َولُِكلِّ ِْشاٍة فََّْتٌَة َفِإْن كَاَن َصاِحبَُها َسادًّا َوقَاِربًا فَارُْجوُه َوإِْن أُِشرَي إِلَيْ 

وُه"  . 21تَُعدُّ

، او هره مبالغه حد نه زیات نشاط او رغبت موجود وي لهد هر امل لپاره )په پېل کې( مبالغه او 

په اړه )د  ېنو د هغ ،ااتدال څخه کار واخيل لهانسان  یږي، که چېرته دا رغبت لرونکېږي او کمېسړ

ته  ېله امله( هغ ېمبالغ ېکامیابۍ( امید ولرئ، او که چېرته )په امل کې او ابادت کې د زیات

 خه مه شمېرئ.څ ېیې شهرت پیدا کړ( نو هغه د کامیابانو له جمل ېاشاره کېدله )په د

د هغه کار په  مهال هغه وي، نولېحدیث څخه دا معلومېږي چې د انسان طبیعت دا دی چې هر کار پ ېدله 

نو بهرته خربه دا ده چې انسان هر کار په  .ږيېدا جذبه ورو ورو سړوروسته اړه ډېره جذبه او رغبت لري، چې 

                                                           
  ، مخکېنی مصدر.۶۵۲، د حدیث شمېره: ۳۹۳ص  ۲د نور الدین الهیثمی لیکنه، ج موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان  - 21
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ته د حرضت امرو  ېقضی ېی يش، همدقامت ولرال است ېی يش، او پر ال ل کړي تر څو دوام ورکړ ېااتدال رسه پ

 هم اشاره کوي. 22بن العاص حدیث

 

 او اعتدال منځالرېتوبد عبادت او حق نفس ترمنځ 

د ابادت او بدين راحت ترمنځ ااتدال ساتل هم زموږ د مبارک دین الرښوونه ده، ابد الله بن امرو بن العاص 

 وفرمایل: ېداسوايي چې رسول الله صلی الله الیه وسلم ورته 

                                                           
ثَنَا أَبُو ۱۹۶ص  ۶حدیث په اکرثه کتابونو کې ذکر شوی دی په بخاري رشیف ج  - 22 ثَنَا ُموََس َحدَّ کې یې الفاظ داسی دي: َحدَّ

ٍد َاْن َابْد  اللَّه  بْن  َاْمرٍو قَاَل أَنَْكَحن ي أيَب  اْمَرأًَة ذَاَت َحَسٍب فََكاَن يَتََعاَهُد كَنَّ َاَوانََة َاْن ُمغ   تَُه فََيْسأَلَُها َاْن بَْعل َها فَتَُقوُل ن ْعَم ريََة َاْن ُمَجاه 

ْن رَُجٍل لَْم يَطَأْ لَنَا ف رَاًشا َولَْم يَُفتِّْ  لَنَا كَنَفً   ا ُمنُْذ أَتَيْنَاُه فَلاَمَّ طَاَل ذَل َك َالَيْه  ذَكََر ل لنَّب يِّ َصَّلَّ اللَُّه َالَيْه  َوَسلََّم فََقاَل الَْقن ي ب ه  الرَُّجُل م 

يتُُه بَْعُد َفَقاَل كَْيَف تَُصوُم قَاَل كُلَّ يَْوٍم قَاَل َوكَيَْف تَْخت ُم قَاَل كُلَّ لَيْلٍَة قَاَل ُصْم يف  كُلِّ  ْهٍر ثَ اَلثًَة َواقَْرإ  الُْقرْآَن يف  كُلِّ َشْهٍر قَاَل قُلُْت  شَ فَلَق 

رْ  ْن ذَل َك قَاَل أَفْط  يُق أَكرَْثَ م  ْن ذَل َك قَاَل ُصْم ثَ اَلثََة أَيَّاٍم يف  الُْجُمَعة  قُلُْت أُط  يُق أَكرَْثَ م  ْن ذَل   أُط  يُق أَكرَْثَ م  َك يَْوَمنْي  َوُصْم يَْوًما قَاَل قُلُْت أُط 

يَاَم يَْوٍم َوإ فْطَاَر يَْوٍم َواقَْرأْ يف  كُلِّ َسبْع  لَيَاٍل َمرًَّة فَلَ  ْوم  َصْوَم َداُوَد ص  يْتَن ي قَب لُْت رُْخَصَة رَُسول  اللَّه  َصَّلَّ اللَُّه َالَيْه  قَاَل ُصْم أَفَْضَل الصَّ

ُْت َوَوُعْفُت فََكاَن يَْقَرأُ  ْن النََّهار  ل يَُكوَن أََخفَّ  َوَسلََّم َوذَاَك أيَنِّ كرَب  ي يَْقَرُؤُه يَْعر ُوُه م  ْن الُْقرْآن  ب النََّهار  َوالَّذ  بَْع م   َالَيْه  َاََّل بَْعض  أَْهل ه  السُّ

َيَة أَْن يرَْتَُك  ثْلَُهنَّ كَرَاه  . ابد الله بن  ب اللَّيْل  َوإ ذَا أََراَد أَْن يَتََقوَّى أَْفطََر أَيَّاًما َوأَْحََص َوَصاَم م  َشْيئًا فَاَرَق النَّب يَّ َصَّلَّ اللَُّه َالَيْه  َوَسلََّم َالَيْه 

انګور  ېشه د خپلېامرو بن العاص ريض وايي پالر می راته یو ښځه په نکاح کړه چې ښه د حسب او نسب خاونده وه، پالر به هم

پوښتنه کوله، نو هغه به ورته ویل: چې ډېر ښه سړی دی  ېه به یې تر ړه )یعنی د ابد الله بن امرو( په اړ ېپوښتنه کوله، او د هغه د م

ړه ترمنځ ېده )یعنی د ښځی او م ېپښه ایښی ده او نه یې پرده پورته کړ  ېچې زه راغلی یم نه یې زما په بسرت  ېورځ ېخو له کوم

یغمرب الیه السالم ته یاده کړه، نو رسول څ نه دي کړي( کله چې دا شکایت ډېر شو نو )زما پالر( دا خربه پېهغه یې ه ږيچې څه کې

الله صلی الله الیه وسلم ورته وویل چې ماته یې راوله، څه وخت وروسته زه د هغوی حضور ته ورغلم نو وویې ویل: ته څرنګه روژه 

؟ )ابد ېکریم ختم کو ؟ نو )ابد الله بن امرو( ورته وویل: هر ورځ )روژه نیسم(، پیغمرب الیه السالم وویل: او څرنګه د قران ېنیس

نیسه، او قرآن کریم په  ېروژ  ېالله( ورته وویل: هره شپه )ختم کوم( نو پیغمرب الیه السالم ورته وویل: په هره میاشت کې دری ورځ

روژی نیسه، ما وویل:  ېڅخه زیات توان لرم، نو ویې ویل: په جمعه کې دری ورځ ېمیاشت کې یو ځل ختموه، ما ورته وویل: زه له د

څخه د  ېیې مه نیسه، ما ورته ویل زه له د ېڅخه زیات توان لرم، پیغمرب الیه السالم وویل: یوه ورځ روژه نیسه او دوه ورځ ېه له دز 

زیات توان لرم، نو بهرتینه روژه نیسه چې هغه د حرضت داود الیه السالم روژه وه، یوه ورځ روژه او یوه ورځ افطار، او په هرو اوو شپو 

موه، )ابد الله بن امرو( وايي کاشکې چې د رسول الله صلی الله الیه وسلم رخصت می منلی وی! او دا ځکه چې زه کې قرآن خت

روله تر څو په شپه کې یې ورته لوستل اسان ېد خپل کور یو چاته ت ېزوړ شوم او کمزوری شوم، نو د قرآن کریم هغه اومه برخه د ورځ

به یې حساب  ېی توګه روژه نه نیوله، خو دا ورځبه یې پرله پس ېتقویه کړي، نو څو ورځ وي، او کله به یې چې غوښتل چې ځان لږ

کړی تر څو همدومره ورځی بیا روژی ونیسی، ځکه دا یې بد ګڼل چې د هغه امل او ابادت څخه څه کم کړي چې د رسول الله 

یوی مرحلی ته رسیدلی وه چې ص په آخر کې همداسی صلی الله الیه وسلم په ژوند کې رسته رساوه. نو ابد الله بن امرو بن العا

 حدیث کې ذکر شوی دی. يمخکېن
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ذلك هجمت ، فإنك إذا فعلت فال تفعل» قال: : بىلقلت«. رب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟أمل أخ»

 . 23«، وقم ونم عيناك، ونفهت نفسك، إن لعينك حق، ولنفسك حق، وألهلك عليك حق، صم وأفطر

ماته ویل شوي چې ته د ابد الله بن امرو بن العاص وايي ماته پیغمرب الیه السالم وفرمایل:  ژباړه:

ماته یې وفرمایل:  .ده ېهمداس هو؟ ما ورته وویل: ېقیام اللیل کو  ېاو د شپ ېروژه نیس ېورځ

، ستا د کړېستړی  ېوعیفه يش او ځان به د ېبه د ېنو سرتګ ېکو  ېمه کوه، ځکه که داس ېداس

دی، نو روژه هم نیسه  تا حق هم پر ېایال د هم، او د اهل و ېتا حق دی، او د ځان د رسرتګو هم پ

 او افطار هم کوه، او قیام اللیل هم کوه او ویده کېږه هم.

 هم باید معتدل وي ېخطبه او ملونځ ی

کې هم د رسول الله صلی الله الیه وسلم سنت د ااتدال  دېتر ملانځه به کوم بل ابادت بهرت وي، خو په 

 وايي: دی، چې اړه ابن حبان دا باب تړلی  ېراایت کول دي، په د

َدًة( او دا حدیث یی پکښی نقل کړی دی: َاْن َجاب ر  بْن   ريًَة قص  ُب أَْن تَُكوَن قَص  كُْر الْبَيَان  ب أَنَّ الُْخطْبََة يَج   )ذ 

جابر بن .24َسُمرََة قَاَل: كُنُْت أَُصيلِّ َمَع رَُسول  اللَّه  َصَّلَّ اللَُّه َالَيْه  َوَسلََّم، َوَكانَْت صالته قصدا وخطبته قصدا

سمرة وايي: ما به د رسول الله صلی الله رسه ملونځ کاوه، د پیغمرب الیه السالم ملونځ او خطبه متوسطه او 

 معتدله وه.

 

 اعتدال د پیغمربۍ د صفتونو څخه یو صفت دی

 :حدیث روایت شوی دی ېلو کتابونو کې دا الندېال بېنبوي احادیثو په بد 

                                                           
، مخکېنی مصدر، په دی حدیث کې دوه کلمی راغلی د هغوی په اړه فتح ۱۱۵۹، د حدیث شمېره: ۸۱۶ص  ۲ج صحيح مسلم  - 23

نفسك" ومعنى "هجمت" غارت ، کې وايي: "هجمت ايناك، ونفهت ۲۷ص  ۵املنعم رشح صحيح مسلم د دکتور شاهین الشین ج 

 ودخلت، ... ومعنى "نفهت نفسك" بفتح النون وكرس الفاء تعبت وكلت.
، لیکوال: محمد بن حبان البستی، تحقیق: شعیب األرنؤوط، طبع مؤسسة ۴۱ص  ۷ج  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - 24

 م.۱۹۹۳الرسالة، بیروت، د چاپ کال 
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قال: "إن الهدي  -صىل الله عليه وسلم-: أن رسول الله  -ه عنهام ريض الل -عن  عبد الله بن عباس 

. پیغمرب الیه السالم 25"الصالح، والسمت الصالح، واَلقتصاد، جزء من خمسة وعشين جزءا من النبوة

 فرمايي ښه طریقه، او ښه اخالق او په هر کار کې وسطیت او ااتدال د پیغمربۍ او نبوت پنځویشتمه برخه ده.

 التزام د پیغمرب حکم دی رېتوب )وسطیت(منځال پر 

رسول الله صلی الله الیه وسلم په خپل ژوند کې د ټولو اااملو په اړه د وسطیت او ااتدال حکم ورکاوه، په 

 :حدیث کې راځي

، َعْن أَِِب ُهَريْرََة  َعِن الناِبيِّ َصىلا اللُه َعلَيْهِ  َوَسلاَم قَاَل: " لَْن يُنِْجَي أََحَدكُْم  َعِن ابِْن أَِِب ِذئٍْب، َعِن الَْمْقرُبِيِّ

َدِا اللُه ِمنُْه ِبرَْحَمٍة، ُدوا، َوقَاِربُوا، َواْغُدوا،  َعَملُُه " قَالُوا: َوََل أَنَْت يَا رَُسوَل اللِه، قَاَل: " َوََل أَنَا، إَِلا أَْن يَتََغما فََسدِّ

لَْجِة، َوالَْقْصدَ  ٌء ِمَن الدُّ   26الَْقْصَد تَبْلُُغوا " َوُروُحوا، َويَشْ

څ چا ته هم د هغه خپل امل نجات نيش ېفرمایل: هو ابو هریره ريض الله انه وايي چې پیغمرب الیه السالم 

خپل امل نجات نيش درکولی(؟ پیغمرب الیه السالم  زېپوښتنه وکړه: او تاته هم )یواوو ترې ورکولی، صحابه

تونه سم کړئ او ېپه ځان کې راونغاړي، نو خپل ن ېتعالی رحمت م ماته هم مګر دا چې د الله هو،وفرمایل: 

په  ېبرخه کې او د شپ وروستۍپه لومړۍ برخه کې، او  ېکېدو کوښښ وکړئ، د ورځ ېته د نږد موخېخپل 

نو خپل هدف او مقصد )کامیابۍ او  ،برخه کې )امل او ابادت وکړئ( او وسطیت او ااتدال غوره کړئ هیو 

 یږئ.نجات( ته به ورس

 په وړلو کې اعتدال  ېد جناز 

امام احمد بن حنبل په خپل مسند  .وسطیت څخه کار واخیستل يش لهباید  هم وړلو کېپه  ېجناز  دحتی 

 کې د ابو موسی ريض الله انه څخه روایت کوي، وايي:

قِّ قَاَل: فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َمراْت ِبرَُسوِل اللِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم ِجنَازٌَة َُتَْخُض َمْخَض الزِّ 

 27َوَسلاَم: " َعلَيُْكُم الَْقْصَد " 

                                                           
 نی مصدر.مخکې ۱۵۵ص  ۷ج سنن أيب داود  - 25
 مخکېنی مصدر. ۹۸ص  ۸ج  صحيح البخاري - 26
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، پیغمرب الیه السالم وفرمایل: ښورېدلهره شوه چې د ژي په څېر ېته جنازه ت د پیغمرب الیه السالم خوا ژباړه:

 ااتدال څخه کار واخلئ. لهپه وړلو کې(  ې)د جناز 

 هر حال کې مطلوب دیپه  منځالرېتوب

په هر حال کې وسطیت او ااتدال مطلوب دی، همدا خربه په هغه حدیث کې چې حذیفة بن الیامن روایت 

 ده:  ېراغل ېکړی دی داس

 الِْغنَى، َما أَْحَسَن الَْقْصَد يِف »َعْن ُحَذيَْفَة ريَِضَ اللاُه َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللاِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم: 

  28«َوأَْحَسَن الَْقْصَد يِف الَْفْقِر، َوأَْحَسَن الَْقْصَد يِف الِْعبَاَدةِ 

پیغمرب الیه السالم وفرمایل: ااتدال او وسطیت د ثرومتندۍ او فقر په حالت کې څومره ښه  ژباړه:

 صفت دی، او په ابادت کې ااتدال او وسطیت څومره ښه کار دی!

أَنا رَُسوَل اللاِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم قَاَل: " أَ اَلٌث ُمْهلَِكاٌت: ُشحٌّ ُمطَاٌع، َوَهًوى  عن أَنَُس بُْن َمالِكٍ 

ِّ  هِ ُمتابٌَع، َوإِْعَجاُب الَْمرِْء ِبنَْفِسِه، َوأَ اَلٌث ُمنِْجيَاٌت: اَِلقِْتَصاُد يِف الِْغنَى َوالَْفاقَِة، َوَمَخافَُة اللا  يِف الْسِّ

  29, َوالَْعْدُل يِف الرََِّض َوالَْغَضِب "َعاَلنِيَةِ َوالْ 

د انسان  څېزونه ېانس بن مالک ريض الله وايي: رسول الله صلی الله الیه وسلم وفرمایل: در  ژباړه:

چې  اتنکي دي: یو هغه بخل چې انسان یې تابع وګرځي، او هغه نفيس خواهشو لپاره هالک کو 

شیان انسان ته نجات  ېړه په تکرب کې اخته کېدل، او در انسان یې مني، او د خپل ځان په ا

                                                                                                                                                               
أبو ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ، مؤلف: ۴۱۱ص  ۳۲ج مسند اإلمام أحمد بن حنبل - 27

کې اداره: ، نرشوند ابد الله بن ابد املحسن الرتيك إرشاف:، اادل مرشد، وآخرون -شعيب األرنؤوط تحقیق:  هـ(241)املتوىف: 

 م.۲۰۰۱، لومړی چاپ، کال سسة الرسالةمؤ 
أبو بكر أحمد بن امرو بن ابد ، مؤلف: ۳۴۹ص  ۷( په نوم چاپ شوی دی، ج البحر الزخارچې د )مسند البزار مسند البزار  - 28

وصربي  اادل بن سعد و محفوظ الرحمن زين اللهتحقیق:  (ه۲۹۲ الخالق بن خالد بن ابيد الله العتيك املعروف بالبزار )املتوىف:

 م.۲۰۰۹، لومړی چاپ کال املدينة املنورة -مكتبة العلوم والحكم ، نرشونکې اداره: ابد الخالق الشافعي
ه( ۳۶۰)ت  سليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، مؤلف: ۳۲۸ص۱۰ج  املعجم األوسط - 29

، نرشونکې اداره: دار الحرمین، قاهره، مرص. دا حدیث ابد املحسن بن إبراهيم الحسينيو طارق بن اوض الله بن محمد  تحقیق:

 حسن دی، مخصوصا د انس بن مالک له سند څخه.



 121 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

دل، او ېرېالله څخه په پټه او ښکاره و  لهنکي دي: په ثرومتندۍ او فقر کې ااتدال او وسطیت، و ورکو 

 په قهر او خوښۍ کې ااتدال او وسطیت.

 په محبت او بغض کې اعتدال

أَِحبا َحِبيبََك َهْونًا َما، َعىَس أَْن يَُكوَن » اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم: َعْن أَِِب ُهَريْرََة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللاِه َصىلا 

 30«بَِغيَضَك يَْوًما َما

ی يش کومه ورځ ستا د قهر او بغض ارسه په ااتدال محبت وکړه کېد ههغ ې لهچا رسه چې محبت کو  له

 مستحق وګرځي. 

 : ېنقل شو  ېهمدا خربه د حسن برصي روی الله څخه داس

وا اإْلِْخَواَن َواأْلَْصَحاَب َوالَْمَجالَِس، َوأَِحبُّوا َهْونًا، َوأَبِْغُضوا َهْونًا، فََقْد أَفْرََط : »عن الحسن قال تَنَقُّ

 تُْفرِْط يِف َلَ أَقَْواٌم يِف ُحبِّ أَقَْواٍم فََهلَُكوا، َوأَفْرََط أَقَْواٌم يِف بُْغِض أَقَْواٍم فََهلَُكوا، فَاَل تُْفرِْط يِف ُحبَِّك، وَ 

 . 31«بُْغِضَك، َوإِْن َرأَيَْت ُدوَن أَِخيَك ِسَّْتًا فاََل تَْكِشْفهُ 

ااتدال څخه کار  له، او په محبت او نفرت کې وټاکئملګري، دوستان او مجالس په دقت رسه  ژباړه:

هالک شول، او څه خلکو په نفرت کې  ؛افراط څخه کار واخیست لهواخلئ، څه خلکو په محبت کې 

نو هالک شول، نه په محبت کې افراط وکړئ او نه په نفرت کې، او که  ؛افراط څخه کار واخیست هل

 . ئکو  ېمه لیر  ېنو هغه تر  ئپه خپل مسلامن ورور پرده وګور 

ل آثار نقل کوي وايي: ېال بېد یو مسلامن رسه د محبت په اړه بچې د الله لپاره  ېوروسته له د يابن جریر طرب 

رسه  ېلکه چې یادونه مو وکړه او له د يش دومره زیات فضیلتتعالی لپاره د محبت مرتبه او کله چې د الله 

                                                           
 -۱۸۰ص ۱دا حدیث خرائطي د حرضت ايل او حرضت ابوهریرة څخه روایت کړی دی، وګورئ: ااتالل القلوب للخرائطي ج  - 30

ه( تحقيق: حمدي الدمرداش، ۳۲۷بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري )وفات:  ، مؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر۱۸۱

 م.۲۰۰۰الرياض، دویم چاپ، کال -نرشونکې اداره: نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة
اليها مكارم األخالق ومع په خپل کتابد حسن برصی دا قول ډېرو خلکو روایت کړی دی چې له دوي څخه یو هم الخرائطی دی  - 31

تقديم ه( ۳۲۷)ت  أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري، مؤلف: ۲۴۲ص  ومحمود طرائقها

 م.۱۹۹۹، نرشونکې اداره: دار اآلفاق العربیة، قاهرة، مرص، لومړی چاپ، کال وتحقيق: أمين ابد الجابر البحريي
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او غلو څخه  افراط، تفریط لهپه دی اړه   د ااتدال حکم ورکوي او ېک هرسه پیغمرب صلی الله الیه وسلم په هغ

څخه کم دي ـ په طریق  ېد اجتناب امر کوي، نو د مسلامنانو په ټولو اااملو کې ـ چې په فضیلت کې له د

ی يش، هغه که د الله تعالی ابادت ښودال ېایت يش، او افراط او غلو باید پراولی رسه وسطیت او ااتدال را

 وي او که بل څه وي.

وینا په اړه وايي: د حسن برصي دا وینا چې یو شمېر خلکو د څه خلکو په محبت  ۍبیا د حسن برصي د مخکېن

خلکو رسه په بغض او اداوت کې افراط  لهشمېر نورو یو نو هالک شول، او  ،تافراط څخه کار واخیس لهکې 

د حرضت  وده لکه چې وايي، نصاراو  ېد حسن برصي خربه بالکل سمه ده، او همداس .وکړ نو هالک شول

ایسی الیه السالم په محبت کې افراط وکړ او ویې ویل: ایسی الیه السالم د الله تعالی ځوی دی )الله د 

نکو روافضو د حرضت ايل ريض الله انه په محبت کې افراط و وینا څخه پاک دی( او غلو کو  ېد درواغجن یدو 

خدای دی، یو شمېر نورو یې وویل  دویچې یو شمېر خلکو یې وویل چې هغه )حرضت ايل( د  ېوکړ تر د

یهودو د حرضت  ، اوېوکړ  ېخرب  ېنور  ېد حرضت ايل په اړه اجیببیا چې هغه پیغمرب دی، او څه نورو یې 

 ۍمور یې د بد کار  رچې د هغه پ ېایسی الیه السالم رسه په بغض او اداوت کې غلو او افراط وکړ، تر د

شوو خوارجو حرضت ايل کرم الله وجهه رسه په بغض او اداوت کې  ېالر  ېتهمت پوری کړ، او یو شمېر ب

 .32چې هغه یې تکفیر کړ ېافراط وکړ تر د

 منځالرېتوب دال او حت کې اعتیپه وعظ او نص

هغه حديث څخه په ډېر ښه ثابتیږي چې د حرضت ابد الله بن مسعود څخه په صحیح البخاري کې  لهدا 

 روایت شوی دی، راوي وايي: 

عبد الله بن مسعود كان يذكر الناس يف كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك 

ذلك أا أكره أن أملكم وإا أتخولكم باملوعظة، كام كان ذكرتنا كل يوم قال: أما إنه َينعني من 

  33النبي صىل الله عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا. 

                                                           
)ت:  جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطربي ، مؤلف: ابو۲۸۸ص  ۳ج  من األخبارتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت ان رسول الله  - 32

 نرشونکې اداره: مطبعة املدين، قاهره، مرص، د تاریخ نه پرته.، محمود محمد شاكر :تحقيقه( ۳۱۰
 مخکېنی مصدر. ۲۵ص  ۱ج صحيح البخاري  - 33
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په ورځ واظ او نصیحت کاوه، نو یو  ېابد الله بن مسعود روی الله انه به خلکو ته د پنجشنب ژباړه:

، ابن ېه موږ ته هره ورځ نصیحت وکړ ! زه دا خوښوم چې تهورته وویل: ای ابو ابد الرحمن يسړ 

تنګ نه  ېدا دی چې تاس په الره کې لوی خنډکار  ېدزما لپاره د  مسعود روی الله انه ورته وویل:

حت ېلیه السالم به موږ ته کله کله نصحت کوم لکه چې پیغمرب اېته کله کله نص وشئ، زه هم تاس

  کاوه.

 او مظاهر ېپه اسالم کې د وسطیت نښ .5

هلته وسطیت او ااتدال په ټوله  ېټوله معنی د وسطیت ښکارندوی دی، د اسالم هر اړخ چې واخل اسالم په

لپاره راغلی چې په انساين ژوند کې د افراط او  ېاسالم د همد په اسايس توګه ېمعنی راایت شوی دی، بلک

او ااتدال او  دي هغه تهذیب کړي ېتفریط مخه ونیيس او هغه غرائز چې الله تعالی په انسان کې ایښ

 ډول دي: ېپه الند ېوسطیت یو څه مظاهر او نښ ېد وسطیت ته یې راويل، په اسالم کې د

 لومړی: د معرفت مصادر

س د معرفت او الم مصدر ګڼي اقل، یا حواس او تجربه او یا هم حد زېر دی چې یواېاسالم نه د هغه چا په څ

او الهام ایامن لري او په  ېوح رپ زېچا په څېر دی چې یواپه بشپړه توګه له یاده بايس، او نه د هغه  ېاو وح

ټول په خپله ساحه  ه، اقل، حواس او تجربېاسالم د معرفت د مصادر، وح ې، بلکياارتاف نه لر  اقل اصالً

 کې د معرفت مصادر ګڼي.

مصادرو ته  د معرفت ېیو مصدر، اقل، یا حواس، یا حدس اتکاء نه کوي، بلک رپ ازېاسالم د معرفت په اړه یو 

او اقل په اړه( او د معرفت هر مصدر په خپل ځای کې معترب  یېپه تکاميل نظر ګوري )د امام غزايل نظر د وح

 ګڼي.

 په میدان کې ېدویم: د عقید

 ل دی:یدو په میدان کې د وسطیت او ااتدال قایاسالم د اقا

ه راوړي، او د ماد ېني او ایامن پر اسالم په اقیده کې د خرافايت نظریاتو چې هر څه د دلیل څخه پرته م

 ل دی.یوسطیت قا رل نه دي ترمنځ پیبل څه قا روجود څخه وراخوا پ ې لهنظریاتو چې د ماد پرستۍ
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څ خدای ایامن نه لري، او نه د هغه خلکو ېدو په څېر دی چې په هیهمدا راز نه د هغه ملحدانه نظریاتو او اقا 

او مار په څېر شیانو ابادت هم  اچې د غو  ېتر د ،اله په سرتګه ګوري ر دی چې هر څه ته د دلیل پرته دېپه څ

 ته خلک رابويل. ېیو حقیقي اله اقید رد دلیل په رڼا کې پ ېکوي، بلک

نات حقیقي وجود بويل، او د یمادي کا زېاسالم نه د هغه ماده پرستانه نظریاتو په څېر دی چې یوا

ي، او نه د هغه سوفسطايئ نظریاتو درلودونکو په څېر په تفریط ل نه دیڅ وجود قاېمحسوساتو وراخوا د بل ه

دا کائنات  ېبلک ،اسالم دا افراط نه مني .څ مادي وجود ته د حقیقت په سرتګه نه ګوريېچې ه یکې واقع د

 بويل. هم د خالق د معرفت وسیله هدا کائنات د هغیې خو تر څنګ  ؛یو حقیقت بويل

چې د انبیاء الیهم السالم څخه یې خدایان جوړ کړل، او نه د هغه چا په  خلکو په څېر دی ونه د هغاسالم 

 .وژل ېچې انبیاء یې تعذیب کړل او وی یڅېر د

ته رسوي )غريب هیومانیزم( او نه د  ېفلسفو په څېر دی چې  انسان د الوهیت درج وهمدا راز اسالم نه د هغ

 ېبلک ،دیني جرب اسیر ګڼي )د کمیونیزم په څېر( فلسفو په څېر دی چې انسان د اقتصادي، اجتاماي او وهغ

خدمت لپاره  د هاسالم انسان ته د یو مکلف او مسؤول مخلوق په نظر ګوري چې دا نور کائنات الله تعالی د هغ

 ، او هغه یې د خپل ابادت لپاره پیدا کړی دی.ید یپیدا کړ 

 ېلګه ده، په دېد وسطیت یوه ډېره اجیبه بالجامات اقیده  د اهل سنت و په تېره بیا په میدان کې ېد اقید

 ذکر يش نو کفایت کوي: ېقضي ېدوه در  زېاړه که یوا

 د الله په اړه د تنزیه او اثبات ترمنځ متوازنه او وسطي اقیده. .1

 د قضاء او قدر په اړه اقیده بین الجرب واالختیار .2

 34د تکفیر په اړه د اهل سنتو اقیده .3

 

 ه میدان کېپاتو د عباد منځالرېتوبیم: ېدر 

چې  ېادیانو په مقابل کې د وسطیت او ااتدال الره غوره کړ  واو دیني شعائرو په اړه هم اسالم د هغ اتود اباد

په اخالقي او انساين اړخ  زېیوایې د تنسک او تأله )الهي جانب( څخه خايل دی او فرائض  یې اباديت نظام

                                                           
 روښانه کول ډېر اوږد بحث ته اړتیا لري. ېقضی ېهر  ېد چې د - 34
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ابادت ته د تفرغ غوښتنه  زېخپلو اتبااو څخه یوا کې منحرص دي لکه بودائیت، او هغه ادیانو چې هغوی د

ټاکلو شعائرو د اداء کولو  ومسلامن څخه د یو څ هاسالم په ورځ او شپه کې د یو  .کوي لکه د مسیحیت رهبانیت

کې خپاره يش او د دنیا د ابادۍ او حالل رزق د الس ته راوړلو  ځمکهي چې په اړ غو  ېغوښتنه کوي او بیا تر 

 .لپاره کار وکړي

 د اخالقو په میدان کېوسطیت څلورم: 

ده، نه د سخت دریزه مثاليت د پلویانو په  ېد اخالقیاتو په میدان کې اسالم د وسطیت او ااتدال الره غوره کړ 

حیواناتو په څېر یو حیوان  ود نور  انسان ښته جوړوي، او نه د واقع ګرایانو په څېرفر انسان څخه  چې لهڅېر 

، چې له لريغریزی هم  ېلېال بېور دا دی چې په انسان کې د اقل قوت هم شته او بد اسالم تص ېګڼي، بلک

اسالم  .لور هڅوي رنو اقالنیت یې د اخالقي لوړوايل پ ،بیايئ لورپر انسان د حیوانیت  ېخوا که دا غریز  ېیو 

 بوي او یو معتدل مخلوق منځ ته راوړي.یپه اخالقي میدان کې د انسان دا دواړه اړخونه تهذ

روح بويل چې په انساين جسد کې  زېنظریاتو په څېر هم نه دی چې د انسان حقیقي وجود یوا واسالم د هغ

ږي څو چې دا جسد تعذیب نه ېته نه رس ېد صفاء مرحل ېی شوی دی، او دا روح تر هغه وخته پور اقید کړ 

مادي  وبودایان، او نه د هغی يش لکه براهمن هندوان، او اڅخه محروم نه کړ  تونودنیاوي لذ لهی يش او اکړ 

په مادي وجود کې منحرص  زېمعنوي وجود څخه انکار کوي او انسان یوا لهفلسفو په څېر دی چې د انسان 

 ګڼي. 

اسالم انسان ته د روح او مادي جسد د یو مرکب مخلوق په سرتګه ګوري، چې باید د هغه د بدن او روح دواړو 

 ی يش.احق راایت کړ 

ژوند خپل وجود څخه انکار کوي او  لهدنیا ژوند ته نه د هغه چا په سرتګه ګوري چې د اخرت همدا راز اسالم د 

دا دی چې )بابر به ای  کوش که اامل دوباره  یې وي ژوند کې راخالصه کوي او شعارادنی ېپه همد ازېیو 

دنیوي  ېر دی چې دشوی دی، او نه د هغه چا په څ ېدا په هره زمانه کې د مادي ګرا فلسفو شعار پات .نیست(

 ،د فقر ېنه دي، بلک ېدی نړۍ د ابادولو په فکر ک هر ډول کار څخه انکار کوي، د لهژوند د ښه کولو لپاره 

 څخه متأثر تصورات او افکار. ههغ لهمسکنت او ازلت ژوند غوره کوي، لکه رهبانیت او 
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اخرت د کامیابۍ لپاره د دنیا ابادي یو  اهتامم کوي، دنیا د اخرت لپاره وسیله ګڼي، د ودواړو دنیاو  داسالم 

 بنسټیز المل بويل چې الله تعالی یې حکم ورکړی دی، الله تعاىل فرمایي: 

نْيَا َوأَْحِسْن كاََم أَْحَسَن اللاهُ  اَر اْْلِخرََة َوََل تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الدُّ َفَساَد إِلَيَْك َوََل تَبْغِ الْ  }َوابْتَغِ ِفياَم آتَاَك اللاُه الدا

 [ 77يِف اأْلَرِْض إِنا اللاَه ََل يُِحبُّ الُْمْفِسِديَن{ ]القصص: 

په هغه مال او دولت کې چې الله تعالی تاته درکړي دي آخرت وغواړه، او د دنیا )دمال او متاع( څخه  ژباړه:

کې  ځمکهړی دی، په روه، او په هامغه شان احسان وکړه لکه تا رسه چې الله تعالی احسان کېه هخپله برخه م

 .فساد مه لټوه، ځکه الله تعالی مفسدین نه خوښوي

 اړه يې شعار دا دی )ربنا اتنا فی الدنیا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا اذاب النار(. ېاو په د

 پنځم: د قانون ګذارۍ او ترشیع په میدان کې وسطیت

 ډول دی: ېل دی، چې تفصیل یې په الندیاسالم په خپل قانوين نظام او اجتاماي ترشیعاتو کې د وسطیت قا

تصوراتو رسه موافق نه دی، په یهودیت کې په تحریم  لهاسالم د تحریم او تحلیل په اړه د یهودیت او نرصانیت 

ِهْم َعْن َسبِ کې ارساف وه،   يِل اللاِه كَِثريًا{}فَبِظُلٍْم ِمَن الاِذيَن َهاُدوا َحراْمنَا َعلَيِْهْم طَيِّبَاٍت أُِحلاْت لَهُْم َوِبَصدِّ

 (.کل شیئ طاهر للطاهرینشعار دا دی ) یت کې په تحلیل کې ارساف وه، د دو [ او په مسیحی160]النساء: 

شمېره ښځو او ودونو  ېر دی چې د بېوسطیت والړ دی، نه د هغه چا په څ رد کورنۍ په اړه اسالمي رشیعت پ

 ؛ انرسه د واده اجازه نه ورکوي مېرمنوڅخه د زیاتو  ېرمنېې میو  لهر دی چې ېل دي، او نه د هغه چا په څیقا

اسالم د اړتیا او رشوطو په راایت کولو رسه د تعدد اجازه  ېکه د مصلحت او رضورت غوښتنه هم وي، بلک

واده کول جرم ګڼي او نه د هغه چا په څېر دی  ر دی چې اصالًېنظریاتو په څ وده. همدا راز نه د هغ ېورکړ 

ل دی، چې نه د هغه چا په څېر دي چې یل نه دي. د طالق په قضیه کې هم د وسطیت قایواده قاد  چې اصالً

دل ناممکن وي، لکه کاتولیک او ېکورنۍ کې اوس هړه په یو ېاو م ېکه د ښځ ؛ انطالق درست نه ګڼي اصالً

ل او د کوم یقا نه دي ارزښتڅ په ېچې د کورنۍ تړون ته ه یر دېارتودوکس مسیحیان، او نه د هغه چا په څ

 توګهاالج په  وستياسالم طالق د ټولو کوښښونو څخه وروسته د ور  ېپرته له منځه وړل کېږي. بلک المل

 کوي. ېوړاند
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ل یقا ېد زم( او )مارکسیزم( ترمنځ واقع دی، نه د لیربالیزم په څېر دېربالېاي نظام کې هم د )لاسالم په اجتام

مسؤولیت نه دی، او دا چې د ټولو حقوقو محور انساين فرد  صاحب ،صاحب حق دی زېدی چې انسان یوا

خطر رسه مخامخ يش، او نه د مارکسیزم په څېر  له ېامله اجتاماي او ټولنیز حقوق او ګټ ېکه له د اندی، 

خپلو ټولو ګټو، ازادیو او نورو  لهکې  پایله په هکه فرد د هغ اندی چې هلته د ګټو محور اجتامع او ټولنه ده، 

 ڼو څخه محرومېږي.ګېښ

 منځالرېتوبشپږم: د فرد او اجتامع ترمنځ توازن او 

ارسطو مشهور دی، او څه د  ېله جمل د دوی، چې وؤ ل یپه پخوانیو فلسفو کې څه خلک د فرد د محوریت قا

 د کتاب )الجمهوریة( څخه ثابتیږي.ا یې بیا لکه افالطون، چې د وواشرتاکېت او ټولنیز نظام پلویان 

وه، او مزدکېت چې د ښځو او مالونو  ېانتهاء ته رسیدل يز په پخواين فارس کې د )مأنویت(  فرد محور همدا را

زم( چې یو فرد محوره نظریه ېربالېزمانه کې د )ل ۍپه اوسن. شوه ېجاري پات يې دا شخړه و،ل و ید اشرتاک قا

ترمنځ یې  ېدین چې د فرد او ټولن زینیټولو ترمنځ یوا وید ټولنیزه نظریه ده، د یوه ده، او اشرتاکېت چې

هم په  ېد اسالم په ټولو احکامو کې د فرد غوښتن .م کړی دی هغه اسالم دییتوازن، وسطیت او ااتدال قا

 لهراایت وکړي او فرد  ېاسالم احتکار حرام ګڼي چې د ټولن .هم ېغوښتن ېدي او د ټولن ېنظر کې نیول شو 

متونو ېد شیانو لپاره د ق يې تسعیر )د حکومت او نظام له لور استغالل څخه منع کړي، او په این حال ک

 ږدي.ېپر ېستیپران ېچار  ېټاکل( هم نادرست ګڼي ترڅو د فرد لپاره د کسب الر 

 ېښتنغو منځالرېتوبد  .6

 ېد سوال مخترص ځواب خو دا دی چې د اسالم د ېد ؟ دلري ېد وسطیت ځانګړتیا څه غوښتن د اسالم

 .اسالم رسه برابری کړي لهچې هر مسلامن خپل ټول ژوند، تصورات، افکار او کړنې دا دي   ېځانګړتیا غوښتن

د ژوند  ټول  ېبه ګران کار وي ځکه چې دا غوښتن کول وغواړو نو دا ېوړاند ېکه په تفصیل رسه دا غوښتن

؛ خو جلهما َلیدرک کله َلیَّتک رسه سم چې وايي:  ېقااد ېاړخونه احاطه کوي او دا ګران کار دی مګر د هغ

 کوو: ېډول وړاند ېپه الند ېد یو څو مهمو مسائلو په اړه دا غوښتنبیا هم 

I.  يش وفهمول ډولاسالم باید په شامل او کامل  
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ژندل لکه څرنګه چې په پیغمرب الیه السالم نازل شوی دی، چې اقیده هم ده او رشیعت هم، ېپ ېاسالم داس

هم، ثقافت هم دی او اخالق هم، حق هم دی او قوت هم، الم هم دی او امل هم، ابادت هم دی او معامله 

 داوت هم دی او دولت هم، دین هم دی او دنیا هم، متدن هم دی او امت هم.

له ابادت څخه  ياخالق ګڼ زېاو د اسالم د تعلیامتو هر ډول تجزیه ردوي، لکه د هغه چا داوی چې اسالم یوا

له جهاد څخه پرته، او  يسوله ګڼ زېیعت څخه پرته، او یا یې یوارش له يیې اقیده ګڼ پرته، او یا براکس، او یا

اسالم دا تصور نه مني،  .دولت څخه پرته لهدین ګڼي  زېقوت څخه پرته، او یا یې یواله حق ګڼي  زېیوا یې یا

 الله تعالی فرمايي:

]املائدة:  َواْحَذرُْهْم أَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما أَنْزََل اللاُه إِلَيَْك{ }َوأَِن اْحُكْم بَيْنَُهْم مِبَا أَنْزََل اللاُه َوََل تَتاِبْع أَْهَواَءُهمْ 

د  یترمنځ د هغه )رشیعت( پر بنسټ فیصله کوه چې الله تعالی نازل کړی دی، او د دو  ی[ او دا چې د دو 49

امو او فیصلو څخه احک وشمېر هغ د یو ېد یږه چې دو ېڅخه محتاط اوس ېخواهشاتو تابعداري مه کوه، له د

 منرصف کړي چې الله نازل کړي دي.

یوه  ېطغیان وکړي، او یا تر  ېبرخ ېبل ری يش او یوه برخه یې پال فهم نه کړ  ېکه اسالم په شمويل فهم باند

کېږي، او دا  ېوسطیت او ااتدال نه پات ېصورت کې بیا پک ېی يش، نو په دال برخه په بشپړه توګه حذف کړ 

هره  ېد هغ .کې ډېر ثنائیات دي چې دا ااتدال او وسطیت رامنځ ته کوي هل دی، په هغځکه چې اسالم یو ک

حذف يش بیا دا ااتدال  ېرسه یوځای يش ااتدال راپیدا کوي، نو کله چې یوه برخه تر  ېبرخ ېبرخه چې د بل

نه  ېه کښروحانیت يش، او سیاست او دنیویت پ زېپه توګه که اسالم یوا ېلګېاو وسطیت له منځه ځي، د ب

 مفهوم څخه و له ېاقیده وي او امل وررسه نه وي، همدا راز که د اسالم  هره برخه د هغ زېوي، یا یوا

ی يش نو وسطیت او ااتدال یې له منځه ځي، بناء د وسطیت تر ټولو بنسټیزه غوښتنه دا ده چې اسالم ویستال 

 ی يش. اباید په شمويل فهم باندی فهم کړ 

II.  ی يش امنهج غوره کړ  جامعد نصوصو د فهم لپاره 

یات یو د بل په مقابل کې یی يش، او کلیات او جزاي نصوص د کلياتو په رڼا کې فهم کړ یمعنی چې جز ېپه د

خوا باید د حريف فهم  ېیاتو، همدا راز له یو یپه جز زېپه کلیاتو اکتفاء ويش او نه یوا زېو نه درول يش، نه یوا

په اړه باید ټول راغيل  ېمسأل ېو تأویالتو مخ ته بند واچول يش، د یو خوا د نادرست ېمخنیوی ويش او له بل

کې اام او خاص، مطلق او مقید، متقدم او متأخر، قطعي او ظني ... ټول  هی يش، په هغانصوص جمع کړ 
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یو نص خپل ټول فهم بناء کول درست تعامل  رپ زېپه رڼا کې فهم کړی يش، یوا ېولټول يش او مسأله د هغ

همدا راز باید په فهم کې ظاهریت او مقصدیت  .د فهم په میدان کې ادم ااتدال رامنځ ته کوي نه دی او

ظاهر ااتامد کوي هغه  رد نصوصو پ زېدواړه راایت يش، هغه څوک چې د نصوصو او رشیعت په فهم کې یوا

ااتدال  افراطي مقصدیت ااتامد کوي هغه هم د وسطیت اوپر هم د ااتدال او وسطیت څخه وځي او که 

اقل او وحي دواړو ااتامد ويش او  رترڅنګ دا هم د تکاميل منهج یوه غوښتنه ده چې پ ېد د .ی دیلڅخه وت

نو بیا هغه وسطیت او  ،يش یاهمیته وګڼال  ېیو ااتامد ويش او بل ب رکه پ .وګڼل يش ینکو یو د بل تکامل کو 

ظاهریت والړ  راهل سنت والجاماة له نظره پامله د  ېااتدال منځ ته نه راځي چې اسالم یې غواړي، له همد

افراطي اقالنیت والړ فهم لکه د معتزلیانو او د اوسنیو  راقیدوي او فقهي فهم لکه د ظاهریانو فهم او پ

، دواړه د ااتدال او وسطیت ډلو فهم چې ځان ااتزال ته په اوسني ارص کې منسوب بويل ونوګرایانو او هغ

 هم په تکاميل او وسطي منهج باندی والړ نه دي.څخه لیری مناهج بويل چې د ف

III. د معنویت او ظاهري التزام ترمنځ توازن او اعتدال رعایت يش 

د یو مسلامن څخه د وسطیت او ااتدال یوه بنسټیزه غوښتنه دا ده چې هغه باید د ظاهري التزام ترڅنګ د 

ظواهر راایت کړي او هم هغه  معنویت او روحانیت ترمنځ ااتدال راایت کړي، هم په رشیعت کې راغيل

د اسالم دا  .والی ترالسه کړي چې د هغه ابادت اصيل موخه او هدف دی ېمعنویت او الله تعالی رسه نږد

ت  کالبودونه ګرځوي  زېیوا اتاباد امهتعامل ردوي چې د ظاهري التزام په ن ېاباداتو رسه داس لهځانګړتیا 

جوړ کړي، همدا راز د معنویت او روحانیت  ېروحه حرکات تر  ېبنه وي، او وچ او  ېڅ ډول معنویت پکېچې ه

ات، په ابادت کې بداات، او په تربیت کې سلبیات یهم نه ورکوي چې په اقیده کې رشک اجازه ېد په نوم د

 کړي. ېخپل اصلیت څخه لیر  لهډول ابادتونه  اورګډ کړي، او په د

 

IV. د رشعي مکلفیتونو ترمنځ تعادل او توازن رعایت يش 

په اسالم کې مکلفیتونه خپل درجات او حیثیتونه لري، د وسطیت او ااتدال یوه غوښتنه دا ده چې هر رشاي 

څکله درسته نه ده چې اهم غیر ېدا ه .ی يشال په اندازه اهمیت ورکړ  ېد حیثیت او درج ېمکلفیت ته د هغ

هغه چې باید  .حیثیت یوړوکی يش او لوی ته ال کي مکلفیت ته لوی حیثیت ورکړ و يش، او وړ  یاهم وګرځوال 

اقیده پر امل مقدمه ده، فرائض  .ی يشال ی يش او هغه چې وروسته دی مخکې کړ ال مخکې يش وروسته کړ 



 130 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

نص ثابت وي په هغه  رفرواو، متفق الیه پر مختلف فیه، قطعي پر ظني او هغه څه چې پ رپه نوافلو، اصول پ

که چېرته دا لومړيتوبونه راایت نه  .فقه ویل کېږي وبونولومړیتدی ته د  .څه مقدم دي چې په اجتهاد ثابت وي

له همدی امله رشاي نصوصو هم په همدی تأکېد  .نو ااتدال او وسطیت په بشپړه توګه له منځه ځي ،يش

 الله تعالی د اهمیت په لحاظ د املونو ترمنځ د راایت په اړه فرمايي: .کړی دی، او د همدی غوښتنه کوي

ََل يَْستَُووَن ايََة الَْحالِّ َوِعاَمرََة الَْمْسِجِد الَْحرَاِم كََمْن آَمَن بِاللاِه َوالْيَْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد يِف َسِبيِل اللاِه أََجَعلْتُْم ِسقَ }

 [ 19]التوبة:  ِعنَْد اللاِه{

امل رسه  لهچا حرام ابادول د هغه الحاجیانو ته څښاک برابرول او )په مادي توګه( د مسجد  ېایا تاس ژباړه:

کې یې جهاد کړی دی،  هچې په الله تعالی او د اخرت په ورځ یې ایامن راوړی او د الله تعالی په الر  ئبرابر ګڼ

 (.څکله په خپلو کې رسه برابره نه ديېا )دواړه املونه د الله په نزد هد

چې هر امل ته باید داللت کوي  ېد رشمېره نصوص په قران او سنت کې وجود لري چې پ ېپه څېر ب ېد د

نو د اسالمي رشیعت د ااتدال او وسطیت  ،که دا کار ونه يش .يش لد اهمیت په اندازه اهمیت ورکړ  ېد هغ

 شوي وي. ېپښو الند ترځانګړتیا به 

V.  توازن او اعتدال غوره کول منځالرېتوبد اخالقو او عباداتو ترمنځ ، 

، په حدیث ېنصوصو کې اخالق د اباداتو مثره بلل شو  اخالق په اسالم کې ډېر بنسټیز حیثیت لري، په ډېرو

همدا راز د یو لړ اخالقو  .(اَّنا بعثت ألَتم مکارم األخالقکې د پیغمرب الیه السالم د بعثت مقصد بلل شوی )

 :پیغمرب صلی الله الیه وسلم فرمايي دی. نښو ګڼل شوی له ۍایامن ېوعف او یا هم نشتوالی د نفاق او ب

ً خالصاً، وَمن كانت فيه َخصلٌة منهنا كانت فيه َخصلٌة من النفاق،  " أَربُع َمنْ  كنا فيه كان منافقا

ث كَذَب، وإذا عاهَد غَدَر، وإذا  حتى يدَعها: إِذا اؤَُتَِن خان )ويف روايٍة: إِذا َوَعَد أَْخلََف(، وإذا حدا

 (۳۴)بخاري: خاَصَم فَجَر"

 ېد لهنو هغه مکمل منافق دی، او که  ،موجود وي که په چا کې ،دي ېڅلور صفتونه داس ژباړه:

دا څلور  .ږديېچې پر ېکې د نفاق یو صفت وجود لري تر د هنو په هغ ،څخه یو صفت پکښی وي

کې خیانت کوي، )په یو  هااتامد ويش په هغ ېکله چې د امانت لپاره پر  ډول دي داصفتونه په 

کوي درواغ  ېکله چې خرب  ؛خاليف کوي(روایت کې راځي چې کله واده وکړي په هغه کې واده 
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وايي، او کله چې اهد او تړون وکړي په هغه کې فریب او دوکه کوي او کله یې چې چا رسه جنګ 

 يش په هغه کې د فجور تر حده رسیږي او د هیڅ ډول افرتاء، بهتان او ښکنځلو څخه دریغ نه کوي.

 ېرسه له د ،ديت شعائرو التزام هر څه ونه ګڼل يشپه ابا زېده چې یوا بناء د وسطیت او ااتدال غوښتنه دا

هر څه  اخالق زېهمدا راز هغه دریځ هم درست نه دی چې یوا .زه ونه لريېڅ اغېاخالقو ه رچې د انسان پ

ځانګړتیا غوښتنه دا ده چې دا دواړه یو  ېد د اسالم د ېڅ پرواه هم نه سايت، بلکېګڼي او د اباديت شعائرو ه

څلتیا وسیله ېم باید په مسلامن کې د اخالقي سپاباديت شعائرو التزا رپ .يش یګڼال نکي و و د بل تکمیلو 

 ېدله اخالقي ارزښتونو التزام په اباديت شعائرو د التزام بدیل ګڼل د اسالم  رپ زېوګرځي، همدا راز یوا

 ځانګړتیا رسه مخالفت بلل کېږي.

VI. د اجتهاد او جمود ترمنځ توازن او اعتدال 

ځکه اجتهاد غیر مطلق، په ؛ ه دا ده چې نه خو د اجتهاد دروازه په بشپړه توګه وتړل يشد وسطیت غوښتن 

فردي توګه، او په جمعي توګه، جریان لري، او درسته خربه هم دا ده چې اجتهاد تجزئه قبلوي او الامء دا کار 

درست او وسطي  ېبلک ی يش،اکوي او کړی یې هم دی او نه دا درسته ده چې هر چا ته  د اجتهاد اجازه ورکړ 

ی يش چې استعداد یې لري او رشوط اتعامل دا دی چې د اجتهاد وړ جزيئ مسائلو کې هغه چا ته اجازه ورکړ 

ی يش ایې پوره کړي وي، او د اجتهاد او فهم د درستو ووابطو پابند وي، او په هغه څه کې ورته اجازه ورکړ 

د اسالم د  نامهاهل او بی خربه خلک چې د اجتهاد په اسالم څخه هغه ج لهچې هغه د اجتهاد مجال دی، او 

مسلامتو او ثوابتو کې اجتهاد کول غواړي چې هغه د اجتهاد مجال نه  وتحریف کوښښ کوي، او یا هم په هغ

ی يش، اڅخه منع کړ  ېهغوی له د .ب او دوکې ورکولو کوښښ کويېخلکو ته د فر امه، او یا د اجتهاد په نيد

 دل دریځ دی چې د اسالم دا ځانګړتیا یې غوښتنه کوي.دا هغه وسطي او معت

VII.  د ثوابتو او متغیراتو ترمنځ اعتدال او توازن 

 اسالم رسه دا درست تعامل نه دی چې هر څهله رشیعت خپل ثوابت لري، او زمانه د متغیراتو غوښتنه کوي، 

 يدا درست دهم يش، او نه  یيش، او دا هم درست تعامل نه دی چې هر څه ثوابت وبلال  یمتغیر وبلال  یې

المي پرمخ تګ  ېهر داسد ! موږ هوبناء موږ وایو چې  .چې متغیرات د ثوابتو ځای ونیيس او ثوابت د متغیراتو

چې د انسان ژوند لوړ کړي، مګر )غرب ګرايي( نه منو، پرمختګ ښه شی دی مګر د )نوګرايي( په  کووهرکلی 

 .يل راته منظور نه دکو  يخپل هویت څخه پرد لهاسالمی امت  امهن

د ژوند څرخ درول غواړي، چې نه  امهخلکو دریځ هم درست نه دی چې د رشیعت په ن وهمدا راز د هغ

څه کې چې په مصالحو او مفاسدو، ظروفو او احوالو او  وپه وسایلو کې او په هغ انپرمختګ مني او نه بدلون، 
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ځانګړتیا غوښتنه دا ده  ېد اسالم د د ېني، بلکارف او اادت باندی بناء مسائل دي هیڅ ډول بدلون نه م

قطعي الثبوت او قطعي الداللة نصوصو ثابت وي هغه د اجتهاد میدان ونه ګڼل يش، چې  رچې هغه څه چې پ

داسی نصوصو ثابت وي چې د ډېرو معناګانو احتامل لري او یا  رته د اسالم ثوابت ویل کېږي، او څه چې پ ېد

 يش چې همدی ته متغیرات ویل کېږي. یشوی هغه د اجتهاد مجال وګڼال پکښی هیڅ نص نه وي وارد 

VIII.  په فتوی او دعوت کې باید توازن خپل کړو 

په فتوی کې تیسیر او اسانتیا او په داوت کې تبشیر او امیدواري ورکول د وسطیت او ااتدال غوښتنه ده، په  

تعاملولو ترمنځ دریځ غوره کول پکار دي، فتوی کې د تشدد او رشاي نصوصو د خلکو د خواهشاتو لپاره د اس

ویلی شو، او په داوت کې افراط او تفریط ترمنځ دریځ غوره  ځفتوی کې د تیسیر او اسانتیا دری چې هغه ته په

د ترهیب اسلوب  زېد ترغیب او یا هم یوا زېچې یو اړخ هم پر بل طغیان ونه کړي، چې یوا ډول دېکول په 

ی يش دا انسان د یأس او نا ارولو او سختیو د بیانولو اسلوب غوره کړ ېد و  ېز ځکه که یوا ؛ی يشاغوره کړ 

ی يش نو دا انسان ته د اامیدوارۍ اسلوب غوره کړ  ېد ترغیب او له حده د زیات زېامیدۍ لور ته وړي، او که یوا

 حدودو د ماتولو جرأت ورکوي.

IX. د مادې او روح ترمنځ توازن او اعتدال 

یوه غوښتنه دا ده چې مسلامن باید د مادیت او روحانیت ترمنځ توازن قائم وسايت، د ځانګړتیا  ېد د اسالم د

نه  .د پوره کولو ترمنځ د وسطیت الره غوره کړي ودنیا او اخرت، د الله تعالی د ابادت او د ژوند د مادي اړتیاو 

هڅوي چې خپل ټولنیز او  ته ېاسالم انسان د .په بشپړه توګه ماده پرست يش،  او نه بشپړ رهبانیت غوره کړي

هم منع کوي چې الله او اخرت یي له یاده  ېیې له د همهالهاقتصادي ژوند په ټول توان رسه پرمخ یويس، خو 

 الرښوونه کوي:  ېقران کریم په روحي اړخ کې انسان ته داس .ووځي او په بشپړه توګه په مادیاتو کې ورک يش

كَاِة 36اْْلَصاِل )}يَُسبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَ  اَلِة َوإِيتَاِء الزا ( رَِجاٌل ََل تُلِْهيِهْم تَِجارٌَة َوََل بَيٌْع َعْن ِذكِْر اللاِه َوإِقَاِم الصا

) مساجدو( کې سهار او ماښام د الله پاکي  ې[ په د37]النور:  يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلاُب ِفيِه الُْقلُوُب َواأْلَبَْصاُر{

ورکولو څخه یې تجارت او اخیستل او  لهیانوي چې د الله له یاد، د ملانځه د اداء کولو او زکات سړي ب ېداس

)د بد انجام( څخه ویریږي په کومه ورځ به چې زړونه او  ېورځ ېد هغ یيش، او دو ه ی نخرڅول غافل کوال 

 لري(.ه )د ویری او خوف له امله( په اوطراب کې وي )او استقرار به ن ېسرتګ

 الرښوونه کوي: ېن د خپلولو په اړه قران کریم داساړخ کې د تواز  ويدنیپه مادي او  او د
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نْيَا { اَر اْْلِخرََة َوََل تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الدُّ [ الله تعالی چې څه درکړي 77]القصص:  }َوابْتَغِ ِفياَم آتَاَك اللاُه الدا

 دنیا کې خپله برخه هم له یاده مه باسه.هغه په ذریعه د اخرت )کامیايب( ولټوه، او په  د ي،د

او هغه خلک غوره ګڼي چې په دنیا کې هم د الله تعالی څخه د ښه ژوند غوښتنه او دااء کوي او په اخرت کې 

نْيَا َحَسنًَة َويِف وي:  ېء او غوښتنه کوي، او دااء یې داسهم د جنت داا }َوِمنْهُْم َمْن يَُقوُل َربانَا آتِنَا يِف الدُّ

 ېله جمل یدو  د . [202، 201]البقرة:  ( أُولَئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِماما كََسبُوا{201ْْلِخرَِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النااِر )ا

او په اخرت  هڅخه یو شمېر کسان هغه دي چې وايي: ای زموږ پروردګاره موږ ته په دنیا کې هم ښه ژوند راکړ 

کو اااملو )د اجر ېن وخلکو لپاره د هغ ېد همده. اذابه مو وسات لهو د اور ا هکې هم کامیايب او ښه ژوند راکړ 

 ، یوه لویه برخه ده.ید یکړ  یڅخه( چې دو 

X. توازن ځد ربانیت او انسانیت ترمن 

د وسطیت، ااتدال او توازن غوښتنه دا ده چې د ربانیت او انسانیت ترمنځ توازن رامنځ ته کړای يش، د 

لپاره  ېانسان د وجود اصل هدف او مقصد د الله تعالی ابادت دی، هغه د همدربانیت معنی دا ده چې د 

 ی شوی دی لکه الله تعالی چې فرمايي: اپیدا کړ 

لپاره پیدا کړي چې  ېد د زېریان او انسانان یواې[ ما پ56]الذاريات:  }َوَما َخلَْقُت الِْجنا َواإْلِنَْس إَِلا لِيَْعبُُدوِن {

  .زما ابادت وکړي

 :ااالن شوی دی ېاو مقصد د الله تعالی روا ده، همدا په قران کریم کې داس موخهانسان د ژوند  د

يَك لَُه َوِبَذلَِك أُِمرُْت َوأَنَا أَواُل الُْمْسلِِمنَي{162}قُْل إِنا َصاَليِت َونُُسِِك َوَمْحيَاَي َوَماَميِت لِلاِه رَبِّ الَْعالَِمنَي )  ( ََل َْشِ

 د چې ی[ ووایه ای پیغمربه: زما ملونځ، زما قرباين، زما ژوند او زما مرګ د الله لپاره د163، 162]األنعام: 

دی، او زه تر هر چا دمخه غاړه  ماته حکم شوی ېهمد رڅ رشیک نشته، پېه هد هغ ،دی یجهانیانو پالونک

 .یم ینکو ښودېا

مصدر  ېد هغ يکړ  باید په ژوند کې پيلهمدا راز د ربانیت معنی دا هم ده چې د هغه قانون چې انسان یې 

یو الله تعالی دی،  زېد ترشیعاتو، آدابو، اقائدو، او هر ډول الرښوونو مصدر یوا ېالله تعالی دی، د هغ زېیوا

 ېد شیانو لپاره مصدر نه دی، خو د ېد  دی، هغه هم د انسان په حیث د ینکو پیغمرب د ترشیعاتو رسو 

 ېیعن .څ تعارض وجود نه لريېدواړو ترمنځ ه ېد ونه غورځول يش، ځکه د ترڅنګ باید انسانیت هم له نظره



 134 | هـ ش ۱۳۹۸ سنبله -حمل، پنجم و ششم، شامره ششمسال     ژورنال     تحـلیل

 

 

هم یقین ولري چې دا  ېد رډول باید پ ېد ربانیت مفهوم راایت کړي په همدچې یو مسلامن باید  ېرسه له د

 نو د ،که د اسالم مصدر رباين او الهي دی .ک بختۍ ته ورسیږيېلپاره دي چې انسان سعادت او ن ېد ټول د

 ېد او مقصد دی، نو د موخه ېټولن ېکه ربانیت د مسلامن .انسان دی ینکو او اميل کو  یپوهیدونک ېد

که ربانیت انسان ایامن،  .مقصد محتوی د انسان سعادت او د الهي جنتونو او نعمتونو الس ته راوړل دي

نو دا په حقیقت کې د  یې، او امید ... ته هڅوي او توجیه کوي هه ته رجوع، د الله تعالی څخه ویر توحید، الل

ی څو چې په حقیقي توګه انساين نه انسانیت د معنی تحقق دی، تر هغه وخته یو انسان رباين نيش کېدال 

 ی څو چې رباين نه يش.يش او تر هغه وخته انساين نيش کېدال 

د دنیا  .م کړيترمنځ توازن قائ زړهاقل او د غوښتونو څخه دا هم دي چې مسلامن باید  لههمدا راز د وسطیت 

و د حقوقو ترمنځ باید توازن اناو د نورو انسانحق، نفس ساتل  همدا راز د الله .او آخرت ترمنځ توازن وسايت

 :قائم کړي، او شعار هغه حدیث وي چې وايي

ا فَأَْعِط كُلا  ا َوأِلَْهلَِك َعلَيَْك َحقًّ ا َولِنَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ ُه( )إِنا لَِربَِّك َعلَيَْك َحقًّ تا حق  رستا د رب پ ِذي َحقٍّ َحقا

 حق ورکړه. ېتا حق دی.. نو هر حقدار ته د هغ ر، ستا د کور د خلکو پدی حق ادی، ستا د ځان په ت

XI.  توازن ترمنځ څلتیاېاو روحي سپ پرمختګد مادي 

اخالقي او ادي پرمختګ او غوښتونو دا هم ده چې مسلامن د مادي اخرتاااتو، اقتص لهد وسطیت او ااتدال 

غوښتنه نه  ېد څلتیا ترمنځ توازن قائم وسايت، هیڅکله هم مادي اخرتااات، اقتصادی پرمختګ دېروحي سپ

 یيش، او یا په اخالقي لحاظ لویدل ېالله تعالی رسه وعیفه او کمزور  له اړیکه کوي چې د انسان تړاو او 

په مادي لحاظ  ېنه کوي چې انسان دغوښت ېد څلتیا او اخالقي لوړوالی دېانسان يش، او نه روحي سپ

سیاق کې محمد اقبال  ېپه همد .وي ېر ېد المي اخرتاااتو له دنیا څخه ل کمزوری، فقیر او ،وروسته پاتی

 الهوري وايي:

 

 حجاب یدخرتان ب صز رق ین   *** قوت مغرب نه از چنگ و رباب

 از قطع موست یز اريان ساق و ن ین*** ز سحر ساحران الله روست ین

 است یفروغ  از خط التين نی  ***  است یاو را نه از الدين یمحکم
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 همني آت  چراغ  روشن است از  *****  فن است قوت افرنگ از الم و 

 الم و هرن ااممه نيست مانع  ***  حکمت از قطع و بريد جامه نيست

 بايد نه ملبوس فرنگ یمغز م *** الم و فن را اي جوان شوخ و شنگ

 اين کله يا آن کله مطلوب نيست *** ز نگه مطلوب نيستاندرين ره ج

 بس است یطبع دراکي اگر دار  *** بس است یاگر دار  یفکر چاالک

 35گريد از الم و فن و حکمت رساغ *** شبها خورد دود چراغ یگر کس

XII. او جهاد په اړه د متوازن نظر غوره کول ېد سول 

 ېسول رپه کوم ځای کې چې سوله اړینه وي هلته پ .یال څ یو هم د بل ځای نه يش نیو ېدواړو څخه ه ېله د 

جهاد تأکېد  رلو ډولونو څخه د هر ډول جهاد اړتیا وي هلته پې بېالاو په کوم ځای کې چې د جهاد د ب ،ټینګار

امله د  ېر ښه او ژوندی مثال دی، له همدېتوازن یو ډ ېد د رسول الله صلی الله الیه وسلم ژوند د .کول

او میثاق  سولې ېهم ګورو او د حدیبي ېالسالم په ژوند کې د بدر، احد، خندق، او حنین غزاګانغمرب الیه ېپ

 مدینه هم وینو.

XIII.  کفارو رسه د تعامل په اړه د توازن غوره کولله 

هغه څه چې په سورت  ېټولو رسه د ذمیانو تعامل، بلک لهټولو کفارو رسه د محاربینو تعامل کوو، او نه  لهنه  

 راغيل هغه د وسطیت غوښتنه ده، الله تعالی فرمايي: ممتحنه کې

يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوهُ  ْم َوتُْقِسطُوا }ََل يَنَْهاكُُم اللاُه َعِن الاِذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

َا يَنْ 8إِلَيِْهْم إِنا اللاَه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي ) يِن َوأَْخرَُجوكُْم ِمْن ( إَِّنا َهاكُُم اللاُه َعِن الاِذيَن قَاتَلُوكُْم يِف الدِّ

 [. 9، 8: ِديَارِكُْم َوظَاَهرُوا َعىَل إِْخرَاِجُكْم أَْن تََولاْوُهْم َوَمْن يَتََولاُهْم فَأُولَئَِك ُهُم الظاالُِموَن{ ]املمتحنة

رسه د  وتاس له سان او ادل څخه نه منع کوي چېهغه خلکو رسه د اح له ېالله تعالی تاس ژباړه:

له شکه الله  ېڅخه نه يي ویستيل، ب سیموخپلو  لهیې  ېدین له امله په جنګ کې نه دي، او تاس

                                                           
په جاوید نامه کې مقدمه او تصحیح: احمد رسوش، از انتشارات کتابخانه سنائی، پنځم چاپ،   ۳۶۹کلیات اقبال الهوری ص  - 35

 ، چاپ احمدی، صحافی ایرامنهر.۱۳۷۰
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هغه چا  له ېڅخه منع کوي چې تاس ېله د ېنکي خوښوي، په حقیقت کې تاسو تعالی ادل کو 

او  ئڅخه ویستيل اوس سیموخپلو  لهیې  ېرسه د دین په رس جنګ کوي او تاس وتاس له رسه چې

رسه دوستي وکړئ، او  یهغو  لهنورو رسه( همکاري کړی ده، چې  لهپه ویستلو کې یې ) وستاس

 ظاملان دي. ویرسه دوستي کوي همد یهغو  لهڅخه چې څوک  ېله جمل وستاس

رسه دوستي او  یو هغ له ،یو محارب کافران دي :مضمون رسه سم کفار په دوه ډوله دي لهایتونو  ودو  غود د

 .خارجويې ر ینو انسان د اسالم له دا ،د کفر له امله وي یمحبت ناروا کار دی، او که چېرته دا محبت د هغو 

هغوی رسه  لهکه ذمیان وي او که معاهد کافران وي  یغیر محارب دي، دو  یدویم ډول کفار هغه دي چې هغو 

دا هغه معتدل او متوازن دریځ دی چې مسلامن یې کۍ او ادل او انصاف تعامل پکار دی، همېد ښه سلوک، ن

 باید په خپل ژوند کې غوره کړي. 

XIV. د عقل او نقل ترمنځ توازن د وسطیت غوښتنه ده 

نه يش  سل په سلو کې مخالفبل رسه  لهیو  د اقل او نقل ترمنځ د وسطیت معنی دا ده چې اقل او نقل اصالً

نو دا به په حقیقت کې  ،رسه په تقابل او تعارض کې واقع يشبل  لهی، که چېرته اقل او نقل یو واقع کېدال 

 ظاهري تعارض په وخت کې قااده دا ده:  ېد ظاهري تعارض وي، او د

)اذا تعارض عقلی ونقلی قدم القطعی علی الظني منهام، واذا کانا ظنیین قدم النقلی حتی یثبت العقلی أو 

 ینهار( 

هغه به  ،دواړو څخه قطعي وي ېنو هر یو چې له د ،واقع يش کله چې اقيل او نقيل په خپلو کې متعارض

 ېنو په دی حالت کې به نقيل مقدم وي تر د ،مقدم وي، او بل به پریښودل کېږي، او که چېرته دواړه ظني وي

 چې اقيل یا ثابت يش او یا له منځه والړ يش.

رسه  ېهغ لهیعت وايي، او او هغه څوک چې اقل د رشیعت په نوم منجمدوي، او خپل ظاهري فهم ته رش

بهانه  ېکوي، او په در رشیعت ترجیح و  رشه پېرشیعت رسه مخالفت ښکاري، او یا اقل ته هم لهمخالفت ورته 

 وسطیت رسه په ټکر کې واقع دي. لهدواړه  ،رشیعت د خپلو خواهشاتو تابع ګرځوي

XV. د ټولنیزو ارزښتونو په اړه متوازن نظر غوره کول 
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 .نوم ردوي چې دا غريب ارزښتونه دي له کبلهانساين ارزښتونه دي چې ډېر مسلامنان یې  ټولنیز او ېډېر داس

د اسالم اصیل ارزښتونه دي، لکه په قضاء، سیاست، او اقتصادي میدان  حال کې چې هغه حقیقتاً  ېداسه پ

، د انسانانو درناویکې ادل او انصاف، په ټولنیزو او دولتي چارو کې شورائیت، د انسانانو ازادي او کرامت ته 

همدا راز ټولنیزه، سیايس او دیني ، توګه په ټولنه کې د مستضعفو اقشارو حقوق يحقوق او په ځانګړ 

 ..ازادي..

مفاهیمو نه چې غرب یې  وخو په هغ ؛ی يشاد وسطیت غوښتنه دا ده چې دا باید په جدي توګه راایت کړ 

مفاهیمو چې اسالم یې  وپه هغ ېتثبیتوي، بلک نو براليسرسه سم چې د نورو متدنو  واقید وهغ لهوايي، او نه 

 غواړي او اسالم یې ثابتوي.

XVI. عميل کول ېپه اړه د وسطیت غوښتن مېرمنو د 

مېرمنه په نوم  ۍاسالمي ارزښتونو رسه په ټکر کې دی، او د ازاد لهپه اړه د غرب هغه دریځ چې زموږ  مېرمنو د

 ووناروا وکار اخيل، او د هغ ېالریتوب د ترویج لپاره تر  ېاباحیت او بخپل کلتور د ترویج وسیله جوړوي، او د  د

هغه  ېیعن .رسه کېږي وسطي او متوازن تعامل غوره کول له مېرمنو او نادرست تعامل چې زموږ په ټولنه کې

کوښښونو  ودا د وسطیت غوښتنه ده، لکه څرنګه چې د هغ .ته ورکول چې اسالم ورته ورکړي دي مېرمنو حقوق

 همدا .الریتوب لپاره د وسیلې په حیث استعاملول غواړي ېد غريب ب مېرمنې دل پکار دي چېېه مخ کې در پ

او په پایله کې یې له ، تررسه کېږي د مېرمنو پرودراز د هغه ظلم مخنیوی هم پکار دی چې زموږ په ټولنه کې 

اخیستل کېږي او ورته د میراث حق  مېرمنو رسه د وینځې په توګه تعامل کېږي، د څارویو په څېر خرڅېږي او

  نه ورکول کېږي.

XVII. د وسطیت غوښتنه ؛نظر متوازن ړهد تکفیر او تفسیق په ا 

خوارج د کبیره ګناه مرتکب کافر  .په افراط او تفریط کې واقع دي ېفرق ېلېال بېد تکفیر او تفسیق په اړه ب

ایامن  لهس مرجئه د کبیره ګناه ارتکاب د مذهب براک یدو  د بويل.اسالم څخه خارج  لهګڼي او معتزله یې 

دواړو ډلو د اسالم متوازن او وسطي فهم پریښی دی، او په افراط او تفریط کې  ېرسه اصال مرض نه بويل، خو د

نو رسه مخامخ و ره کړاو ېشم ېب لهافراطي او تفریطي نظر په نتیجه کې اسالمي امت  ېد واقع دي، چې د

 .ریان لرينه جو شوی دی او تر ننه دا کړاو 
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و حاالتو او ظروفو کې لکه څرنګه چې د وسطیت او توازن غوښتنه ده باید د کبیره ګناهونو د ارتکاب ېپه اوسن

، او نه هغه چا ته د براءت ېږياو قتلونو المل وګرځ ېفتند ی يش، چې په امت کې اله امله نه د چا تکفیر وکړ 

د  ۍامل ېد بکې تکاب کوي څو دا نظر په امت ی يش چې د ډول ډول کبیره ګناهونو ار اسپین چک ورکړ 

 خپریدو او ترویج المل ونه ګرځي.

XVIII. د تراث او معارصو علومو ترمنځ د وسطیت غوښتنه 

ځانګړتیا یوه غوښتنه دا ده چې نه قران او سنت او ترايث الوم له پامه وغورځول يش او نه  ېد د اسالم د

نو  ،او مادي پرمختګ کې دواړه الوم بنسټیزه ونډه لري د برشي ټولنو په معنوي ځکهمعارص سائنيس الوم، 

نظر ورته ګوري  ېمعارصو الومو مقابل ګڼي او په دهغه څوک چې تراث د  .دواړو ته باید جدي پاملرنه ويش

او متوازن نظر رسه په مخالفت کې  يپه حقیقت کې د اسالم د وسط یدو  ،یو بل نفي کويد چې دا دواړه 

 واقع دي.

XIX. توازن رسه متضاد سلوک د وسطیت او 

سلوکېاتو  ېد ځانګړتیا رسه څه سلوکېات په ټکر او مقابل کې واقع دي، هر څوک چې د ېدله د اسالم 

څو چې بیرته ورته  ،ری دیېهغه په حقیقت کې د اسالم د متوازن او وسطي فهم او سلوک څخه ل ،مرتکب شو

 ډول دي: ېراوګرځي، دا سلوکېات په الند

 و تفریطلومړی: افراط ا

خوراک څښاک وي او که ابادت، د هغه که  .دلو ته افراط ویل کېږيېرېحد څخه ت لهاو  هکې مبالغ څهپه هر 

هغه که لباس وي او که د مال مرصف، محبت وي او که نفرت، دوستي وي او که دښمني...او تفریط په هر کار 

 .وائع کولو ته ویل کېږي ېکې تقصیر او د هغ

 ېټولو لپاره یې یو حد او اندازه ټاکل وده، د هغ ېڅه منع کړ  لهه حکم کړی دی، او یا یې الله تعالی چې د څ

خپل ځای متوازن او معتدل دي، او بیا ټول ترشیعات او احکام یې په اامه توګه یو  رپه اسالم کې هر څه پ .ده

د تقصیر او په بشپړه توګه د  دلو او یا همېرېحد څخه د تله ، ېد مبالغ .متوازن او معتدل نظام رامنځ ته کوي

 ېتوازن او ااتدال له منځه وړلو ته افراط او تفریط ویل کېږي، چې د رشیعت ب ېد د ېته نه رسولو له الر  رس

 ایت کې چې الله تعالی فرمايي:  ېر مفرسین په دېډ .داللت کوي ر دېره نصوص پېشم

 [ 2ملائدة: ]ا }َوََل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِأِْم َوالُْعْدَواِن {
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کې تقصیر او د اوامرو وائع کول دي، او  ېځکه چې په د ؛بويل )یو کتار کې( د تفریط مرادف )ګناه( اثم

 حد څخه تیریدل وي. لهکې  هځکه چې په هغ ؛ادوان د افراط مرادف بويل

 دویم: ظلم

حق څخه د باطل  هل، او په اصطالح کې اييایښودلو ته و  د یو څه ظلم په لغت کې په غیر مناسب ځای کې

 ېحقوق تر پښو الند یخلکو ته تکلیف رسول او د هغو  ېتوګه پک ېلور ته د اوښتلو نوم دی، چې په ځانګړ 

 .کول شامل دي

امله په قران کریم  ېځانګړتیا رسه په بشپړه توګه په ټکر کې دی، له همد لهظلم د اسالم د توازن او وسطیت 

دنیا د امتونو لپاره د اذاب المل ښودل شوی دی، الله تعالی  ېه دکې په ډېرو آیتونو کې د ظلم ارتکاب پ

 فرمايي: 

اَمِء{ ]البقرة:   [ 59}فَأَنْزَلْنَا َعىَل الاِذيَن ظَلَُموا رِْجزًا ِمَن السا

ته اشاره ده چې له اسامن څخه د اذاب د  ېکې د ېله اسامن څخه اذاب نازل کړ، په د ېنو په ظاملانو م

 مدا ظلم وه، همدا راز الله تعالی فرمايي: نازلولو المل ه

 [ 45}فَُقِطَع َدابُِر الَْقْوِم الاِذيَن ظَلَُموا{ ]األنعام: 

اصيل المل  ۍتباه دته اشاره ده چې  ېهم د ېک ېی شول، په داهغوی تباه کړ  ووخلکو چې ظلم کړی  وهغ

اهۍ او په دنیا کې د اذاب سبب ښودل ظلم د امتونو د تب کېایتونه ډېر زیات دي چې پ ېهمدا ظلم وه، داس

او دا ځکه چې د ټولو ګناهونو په بنیاد کې ظلم پروت دی، ظلم په حقیقت کې د هېوادونو او ملتونو  .شوی دی

 د تباهۍ او بربادۍ المل ګرځي، الله تعالی فرمايي: 

 [ 45َعىَل ُعُروِشَها{ ]الحج:  }فََكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها َوِهَي ظَالَِمٌة فَِهَي َخاِويَةٌ 

دونکو ېاوس له، هغه اوس )ووحال کې چې هغوی ظاملان  ېکيل دي چې موږ هالک کړل په داس ېډېر داس

 .يل دي، او چتونه الندی پراته ديڅخه( خا

 او په یو بل ځای کې الله تعالی فرمايي:
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رْنَ  ( فَِتلَْك بُيُوتُُهْم َخاِويًَة مِبَا ظَلَُموا إِنا يِف ذَلَِك 51اُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعنَي )}فَانْظُْر كَيَْف كَاَن َعاقِبَُة َمكْرِِهْم أَناا َدما

  [52، 51َْليًَة لَِقْوٍم يَْعلَُموَن{ ]النمل: 

ټول قوم موږ تباه کړل، نو دا يې کورونه  یاو د هغو  ید چل او فریب انجام څه شو، هغو  ینو وګوره چې د هغو 

کې د هغه چا لپاره چې پوهیږي )د اربت(  ېد ظلم له امله اوس بالکل خايل دي، په د یدي چې د هغو 

وینا رسه سم  لهامله د رسول الله صلی الله الیه وسلم  ېله همد .ظلم د ټولو ګناهونو مور ده ځکهدي،  ېنښ

 ه الیه وسلم فرمايي:رسول الله صلی الل .شمېره تیارو المل ګرځي ېظلم به د قیامت په ورځ د ظامل لپاره د ب

 "يا أيها الناس، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلامت يوم القيامة" 

 .و رسه مخامخ کېدل ويمېره تیار ش ېځکه چې ظلم به د قیامت په ورځ ب ئظلم څخه ځان وساتله ای خلکو 

 : تعصباتدرېیم

 ې.ته وررسه محبت لر چې  ېهغه يش په طرف او تأیید کې ودریږته ویل کېږي چې په ناحقه د  ېتعصب د

 :روایت شوی دی ېهمدا تعریف د رسول الله صلی الله الیه وسلم څخه په یو حسن حدیث کې داس

  36"واألة بن األسقع وايي: قلت: يا رسوَل اللِه، ما الَعَصِبياُة؟ قال: "أن تُِعنَي قوَمَك عىل الظُّلم 

وکړه: چې تعصب څه ته وايي؟  هغوی وفرمایل: رسول الله صلی الله الیه وسلم څخه پوښتنه  لهما  ژباړه:

 .يته وايي چې په ظلم کې د خپل قوم تأیید او حامیت وکړ  ېتعصب د

لپاره وي، او که د تنظیم او  ېلپاره وي، که د قوم، قبیلې او سمت او منطق ېهر ډول تعصب، هغه که د ژب

هغه انسان د . نسان او شخص لپاره او که ...فقهي مذهب لپاره وي، او که د ارق او نسب لپاره وي او که د یو ا

کوي، او په افراط او تفریط کې يې مبتالء کوي، او دا ځکه چې د تعصب په نتیجه ې ااتدال او توازن څخه لیر 

 :امله رسول الله صلی الله الیه وسلم فرمايي ېکې انسان د متوازن اقيل قوت څخه محرومېږي، له همد

َء يُْعِمي    37"ُويِصمُّ "ُحبَُّك الَّشا

                                                           
 دا حدیث حسن دی.( 440/ 7األرنؤوط ) حقیق: شعیبسنن أيب داود ت - 36
 (.24/ 36مسند أحمد ط الرسالة ) - 37
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هر يش رسه چې انسان د اصولو او ووابطو پرته  لهیعنی  ؛ندوي او کڼويو ( محبت انسان ړ ړوندد هر يش رسه )

د هغی بد هم ورته ښه  .یته تعصب ویل کېږي( هغه بیا درسته فیصله نيش کوال  ېمحبت کوي )چې همد

ی يش او حق ونه چې حق ونه لیدال څوک  ېښکاري، او د هغی د مقابل طرف ښه هم ورته بد ښکاري، او داس

 وسطیت او حق والړ دریځ نيش غوره کولی. ری يش هغه هیڅکله هم متوازن او پژندال ېپ

غوښتونو رسه سم د خپل ژوند د  لهځانګړتیا  ېبنسټیز  ېد دااء ده چې موږ ته د اسالم د څخهالله تعالی  له

 ط، ظلم او تعصب څخه مو وسايت.ایارولو توفیق را په برخه کړي، او د هر ډول افراط، تفری

إله إَل أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحانک اللهم وبحمدک نشهد أن َل
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او توندالرۍ تر تورونو  ترورېزممضمون؛ د « اسالمي ثقافت»د 

  1الندې

 2يیزو څېړنو مرکز د څېړونکو ډلهد ستاتېژيکو او سیمه

 لنډیز

و له يمضمون په تړاو د یو شمېر کړله تېرو څلورو کلونو راهیسې د اسالمي ثقافت 

خوا توندې نیوکې کېږي. که څه هم د اسالمي ثقافت مضمون په منځپانګه کې به 

یو شمېر اصالحاتو او یا هم د تدرېس د مېتود بدلولو ته اړتیا وي؛ خو د دغې 

ستونزې شتون او اصالحات بیا یوازې د اسالمي ثقافت تر مضامینو پورې محدود نه 

 ه پوهنتونونو کې د ډېری مضامینو نصاب او تدرېس مېتود رانغاړي. ، بلکې پيد

په نصاب کې بدلون – دلته د اسالمي ثقافت پر مضامینو نیوکې تر ډېره پر دغو برخو

نه وي، بلکې هڅه کېږي، چې دغه مضمون د ترورېزم،  –او یا د تدرېس مېتود بدلول

 پېژين. توندالرۍ او راډيکالېزم د خپراوي مضمون په توګه و

همدا المل دی، چې موږ هم، په دغه لیکنه کې، د دوو انتقاد کوونکو، چې یو یې د 

افغانستان د وليس جرګې د پخواين غړي ابدالحفیظ منصور ادااوې دي او بل د 

افغانستان د سرتاتيژيک انستیتوت د یوې رسوې پایلې دي، تر خپل بحث الندې 

، چې د توندالرۍ ویل شویځایه ځواب نیويل. د ښاغيل منصور نیوکو ته له دې 

اصيل جرړې بل ځای دي، نه د اسالمي ثقافت په مضمون کې. په بل اړخ کې مو 

هڅه کړې، چې د افغانستان د سرتاتيژيک انستیتوت په رسوې کې ځينې تناقضونه 

په نښه کړو، او له مخې یې اداا وکړو، چې دغه رسوې په سمه توګه پر المي معیار 

 ه، او یو شمېر نیمګړتیاوې لري.برابره نه د

                                                           
ييزو څېړنو مرکز د تحلیل اوونۍ له دوو ګڼو څخه راغيل، چې د کې ډېری راغيل مووواات د سرتاتېژيکو او سیمهپه دغه لیکنه 1 

لیکل شوي وو. دلته د  د مرکز د دوو څېړونکو احمد بالل خلیل او ویاءاالسالم شیراين له خوا کلونو پرمهال ز۲۰۱۹او  ز۲۰۱۶

 نامه الندې راغلل. اداره ییزو څېړنو مرکز د ډلې ترسرتاتيژيکو او سیمه

ییزو څېړنو مرکز د دوو څېړونکو له خوا لیکل تحلیلونو مجمواه ده، د سرتاتيژيکو او سیمه بېلو ؤودغه لیکنه چې د تحلیل اوونۍ د د2 

ون کې د احمد بالل خلیل. ویاءاالسالم شېراين د مرکز پخوانی څېړونکی او اوس په کابل پوهنتاو  راينېشوي وو: ویاء االسالم ش

  ییزو څېړنو مرکز د تحلیل ژورنال مسؤل مدیر دی.ښاغلی خلیل د سرتاتيژيکو او سیمهاو  پښتو په څانګه کې استاد دی
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 ، راډيکالېزم، توندالريکیيل: اسالمي ثقافت، سیايس اسالم، ترورېزم

 مقدمه

د یوې څېړنې د پایلو په  3د افغانستان د سرتاتېژيکو مطالعاتو انستیتوت مه۱۹ پر کال د اپریل ز۲۰۱۹د 

ثقافت مضمون )د اسالم سیايس نظام( د خپرولو رسه اداا وکړه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د اسالمي 

. د نوموړي مرکز دغې اداا هغه مهال د خلکو ترمنځ په 4دریځۍ او توندالرۍ د زیاتوايل المل شوی دیسخت

ته کړل او خلکو یې پر وړاندې بېالبېل غربګونونه هم ښوديل ر ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه راپو 

زره کسانو  ۱۴رکز د وروستۍ څېړنې د موندنو په هکله، پژواک خربې آژانس له وو. د بېلګې په توګه د دغه م

څخه آنالین نظرپوښتنه کړې او له خلکو یې پوښتي چې د نوموړې څېړنې له موندنو رسه موافق دي که 

 سلنه کسانو د افغانستان د سرتاتېژيکو مطالعاتو مرکز( ۷۹مخالف؟ د دغې نظر پوښتنې په پایله کې لس زره )

 .5بنسټه ګڼلې او په پوهنتونونو کې یې د اسالمي ثقافت د مضمون له تدریسه مالتړ کړی وووروستۍ څېړنه بې

هـ ش کال ۱۳۹۵د اسالمي ثقافت په تړاو دا ډول څرګندونې لومړی ځل نه دی چې کېږي، له دې وړاندې په 

ه وليس جرګه کې ویيل و چې پخواين جهادي تنظیم، د رهربۍ شورا غړي ابدالحفیظ منصور پ یو کې هم د

اسالمي ثقافت او جوماتونه د "ترهګرۍ" زېږنده ځایونه دي؛ خو هغه مهال هم د منصور خربې له سختو 

 غربګونونو رسه مخ شوې وې.

                                                           
تاسیس  ۱۳۹۱که در سال  باشدانستیتوت مطالعات اسرتاتژیک افغانستان یک پژوهشکده مستقل پژوهشی و غیرانتفاای می 3 

 ود مرادیان است. شده. رییس امومی این مرکز داکرت داو 

رامین کامنګر، ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش االی؛ بررسی درسګفتارهای نظام سیاسی اسالم و تاثیر آن بر  4 

 کال، کابل: ۱۳۹۸دانشجویان، انستیتوت مطالعات سرتاتيژيک افغانستان، 

ghanhttp://www.aiss.af/persian/assets/aiss_publication/Religious_Radicalism_in_the_Higher_Education_of_Af

istan_Analysis_of_the_political_System_of_Islam_Course_and_its_Impact_of_the_Students(Farsi).pdf 

مه، په ۷کال اپریل  ۲۰۱۹سلنه خلکو د اسالمي ثقافت مضمون مالتړ کړی، پژواک نیوز، د  ۷۹جاوید حمیم کاکړ، نظر پوښتنه:  5 

 پرلیکه بڼه:

-https://www.pajhwok.com/ps/2019/04/07/%D9%86%D8%B8%D8%B1

-%D9%A7%D9%A9-%D9%BE%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%87

-%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DA%A9%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%86%D9%87

-2%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AB%D9%8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86

%DA%A9%DA%93%D9%89 

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
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
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
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
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
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
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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که څه هم له یوې پېړۍ راهیسې د اسالم سیايس اړخ د لویدیځ د ډېری مفکرینو او ناقدینو تر نیوکو الندې وو؛ 

کال راهیسې اسالمي ثقافت، مدارس او مساجد هم تر پراخو  ز۲۰۰۱کې په تېره بیا د  خو په دې وروستیو

او توندالرۍ اصيل  ترورېزمنیوکو الندې راغيل. د دوی په اند په نړۍ او په تېره بیا په اسالمي نړۍ کې د 

ځایونه د  رسچینې همدا ځایونه دي. دا د ډېرې لېوالتیا خربه ده، چې د سړې جګړې پرمهال دغه نوموړي

کال وروسته بیا یو دم هر څه بدل شول او نور دغه ځایونه د  ز۲۰۰۱او افراطیت ځایونه نه وو؛ خو له  ترورېزم

 او توندالرۍ راخوټکېدونکې رسچینې شوې؟! ترورېزم

که څه هم په اسالمي ثقافت مضمون کې د محتوا او موووااتو له پلوه د بدلونونو په تړاو به ډېرې مالحظې 

دغه راز د جوماتونو د مدیریت په تېره بیا د محصلینو، استادانو او نصاب به هم یو څه نیمګړتیاوې ولري. وي. 

 ځالې هم همدا دوه ځایونه دي. ترورېزمخو دا بیا په دې معنا نه ده، چې د 

 د لیکلو مېتودولوژي

ا د میزي څېړنې پرمټ په دوو برخو يیزو څېړنو مرکز د بېالبېلو څېړونکو له خو دغه لیکنه د سرتاتيژيکو او سیمه

 کې لیکل شوې:

 تور ترورېزملومړۍ برخه: اسالمي ثقافت، جوماتونه او د 

 دویمه برخه: اسالمي ثقافت او توندالري

په لومړۍ برخه کې زموږ ډېری بحث پر دې پوښتنې راڅرخېږي، چې آیا مسجدونه او اسالمي ثقافت په ريښتیا 

ویمه برخه کې مو بیا هڅه کړې، چې د اسالمي ثقافت )د سیايس اسالم هم تروریستان زیږوي؟ او په د

ونو ضررسه شوې رسوې په موندنو کې تناقمضمون( په تړاو د افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعاتو مرکز له خوا د ت

 وښيوو.

 د اسالمي ثقافت مضمون پېژندنه

قافت د برشي ټولنې د تجربو، مادي او ثقافت په اصل کې اريب کلمه ده، په پښتو کې کلتور بلل کېږي، ث

معنوي السته راوړنو مجمواې ته وایي. د اسالم مبارک دین ټولو مادي او معنوي ارزښتونو او شتمنیو ته 

اسالمي ثقافت ویل کېږي، په اسالمي ثقافت کې د اسالم مبارک دین د ااتقادي او اميل احکامو ټول اړخونه 

 بیانېږي.
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و کلتورونو د پراخ یرغل او د مبتذلو رسنیو د ګرم بازار په پام کې نیولو رسه، د اسالمي پر افغاين ټولنه د پردی

ثقافت مضمون د ځوانانو لپاره د ارصي الومو د زده کړې ترڅنګ، د خپل دین په اصولو د پوهاوي ترالسه 

 س کېږي.کولو یوازینی مضمون دی، چې د پوهنتون په دوره کې هر سمسټر د یوه مضمون په توګه تدری

د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو دولتي او خصويص بنسټونو کې په اتو سمسټرونو کې محصلینو ته د 

نړۍ لید، د اباداتو فلسفه، د اسالم اخالقي نظام، د اسالم سیايس  ياسالمي ثقافت په مضمون کې د اسالم

و د اسالمي ښوونې او روزنې د څرنګوايل نظام، د اسالم ټولنیز نظام، اسالمي متدن، قرآن او معارص الوم ا

اړخونه د قرآن او حدیثونو په رڼا کې تدریس کېږي، چې لږ تر لږه ځوانان مو د خپل دین له اساساتو رسه 

 بلدوي او نږدې سايت.

د اسالمي ثقافت تدریس د لومړي ځل لپاره په اویایمه لسیزه کې، د استاد برهان الدین رباين د حکومت پر 

شو؛ خو وروسته د حامد کرزي د ولسمرشۍ پر  پېللورو مضمونونو په توګه په څلورو سمسټرونو کې مهال د څ

کسیز کمیسیون له لوري د اسالمي ثقافت مضمونونه اتو سمسټرونو ته زیات شول. همدارنګه  ۲۱مهال د یوه 

 ې هم، په یو او بلډېرو اسالمي هېوادونو کاسالمي ثقافت، هغه مضمون دی چی له ډېرې مودې راهیيس په 

 نوم تدریس کیږی.

 تور ترورېزملومړۍ برخه: اسالمي ثقافت، جوماتونه او د 

رسه د اسالمي ثقافت او جوماتونو اړیکه بحث کړو، اړینه ده چې لومړی په خپله  ترورېزممخکې له دې چې له 

 تعریف وړاندې کړو.  ترورېزمد 

 ؛ یوه مجهوله او متنازع فیه اصطالح«زمېترور »

اصطالح یوه مجهوله او متنازع فیه اصطالح ده، چې په ډېری توګه د لوېدیزوالو لخوا کارول شوې « زمېترور » د

د څېړنې ” ایلیکس پي شمېډ“ده. د دغې اصطالح په تړاو هېڅوک هم په یوه تعریف رسه همغږي نه دي او د 

 . 6زیات تعریفونه وړاندې شوي ديڅخه  ۲۵۰په تړاو له  ترورېزمپر بنسټ تراوسه د بېالبېلو لورو لخوا د 

د اصطالح پر تعریف همغږي نه دي؛ خو بیا هم یو شمېر تروریستي کړنو او پېښو « ترورېزم»که څه هم ډېری د 

ګناه کسانو وژنه، سړي ته د تروریستي کړنو یا پېښو پر ویلو همغږي دي. د بېلګې په توګه د ملکي یا بې

ه ټولنه په دې مجبوره کړي، نړېواله کړي او یا دولت وپاروي، یا حکومت، یا تښتونه، ترڅو په ټولنه کې وېره خپر 

                                                           
6 Alex P. Schmid, The Routledge Handbook of Terrorism Research, Routledge: New York, 2011, see it online:< 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731>  

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731
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چې داسې کار وکړي، چې د کار په دایره کې ورته سم نه وي او داسې نور. له دې رسه او د یو شمېر خلکو او 

ده تعریف  اصطالح تر اوسه پورې په سمه توګه نه ترورېزمقانون کې د  نړېوالملګرو ملتونو د هڅو باوجود په 

 . 7شوې

له  ترورېزمداسې تعریف وړاندې کول، چې ټوملنلی وي، ستونزمن برېښي. ځکه د  ترورېزمه کچه د نړېوالپه 

اصطالح رسه تر ډېره سیايس او جذبايت چلند کېږي. د وروستیو دوو پېړیو تاریخ هم په همدې خربې شاهدي 

ح د خپلو هغو دښمنانو پرود هم کارولې، چې د وايي، ډېری استعامري او اشغالوونکو ځواکونو دغه اصطال 

 آزادۍ او خپلواکۍ مبارزې یې پرمخ بېولې. 

کې د یوه تروریست په توګه پېژندل کېده، د شورویانو پرود د خپلواکۍ  پېلد بېلګې په توګه نېلسن منډیال په 

انسې پرود د الجزائر د په جګړه کې افغان مجاهدین او د آزادۍ مبارزین په همدغې اصطالح تورنېدل، د فر 

ه کچه دا خربه تر نړېوالخپلواکۍ مبارزین هم په ورته تور تورنېدل او داسې نور. له همدې ځایه ده، چې په 

د یوه تروریست د بل د خپلواکۍ “ډېره ومنل شوه او د ترورېزم په الومو کې یې بحثونه هم راپورته کړل، چې 

 ”.اتل وي!

ریښتیا هم تروریستان زېږوي؟ آیا جوماتونه او اسالمي ثقافت  

دوې اصيل رسچینې مساجد او  ترورېزمابدالحفیظ منصور په پارملان کې د خپلو خربو پرمهال په هېواد کې د 

کند، ثقافت اسالمی همین اکنون اکرثیت مساجد ما فکر افراطی پخ  می»ثقافت اسالمي وګڼل. ده وویل:

 «. کنددر افغانستان تروریست تربیه می

کاډمیک او المي بحث کې دا تر ډېره ناممکنه ده، چې موږ په کُيل ډول د ثقافت اسالمي مضمون د په ا

تروریستانو پر روزنې تورن کړو؛ خو که د دې پرځای داسې ویل شوي وای، چې د اسالمي ثقافت د محتوا یا د 

ورن کړای يش، چې د اسالمي مضمون د ځینو مفرداتو په تړاو د بحث اړتیا ده او یا هم ځینې استادان په دې ت

ثقافت تر مضمون الندې خپل فکر وړاندې کوي، نو چا به وررسه ډېره ستونزه نه وای لرلې. البته په بشپړه توګه 

او بې له المي دالیلو، څېړنو او احصائیو څخه ډېری مساجد او د اسالمي ثقافت مضمون د تروریستانو په روزنه 

 اړخ لري.  تورنول تر ډېره سیايس او جذبايت

                                                           
7 Human Rights Voice, there is no UN definition of terrorism, see it online: 

http://www.humanrightsvoices.org/eyeontheun/un_101/facts/?p=61  

http://www.humanrightsvoices.org/eyeontheun/un_101/facts/?p=61
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په تاریخي توګه هم، دغه اداا چې مساجد او د اسالمي ثقافت مضمون د تروریستانو د روزنې مرکزونه دي، تر 

ډېره ناسمه برېښي. که څه هم په افغانستان کې د توندالرۍ پدیده له شلمې پېړۍ راهیسې رامنځته شوې؛ 

کې )د اسالمي ثقافت مضمون ډېری  خو له هغې وړاندې د مساجدو او اسالمي ثقافت مضمون په شتون

مفردات به تر نورو انوانونو الندې د افغانستان په مساجدو او مدرسو کې تدریسېدل( افغانستان د توندالرۍ له 

اغېزو پاک و. بلکې همدا مساجد او پکې تدریسېدونکي مضامین وو، چې د هېواد د تاریخ ځالنده متدنونه یې 

 د غزنویانو، غوریانو، تېموریانو پرمهال د هرات، بلخ او غزين متدنونه. رامنځته کړل، د بېلګې په توګه

 ښه چېرته ده؟ ېترورېزم اصيل ر د 

د شلمې پېړۍ له لومړۍ لسیزې راهیسې پېل شوه، چې تر ډېره په  ترورېزمپه اسالمي نړۍ کې توندالري او 

تېره بیا د اثامين خالفت پرود د دوی منځني ختیځ کې د انګلستان او امریکا له سیاستونو رسچينه اخيل، په 

 هڅې، د سایکس پیکوټ تړون، په فلسطین کې ارسائیل هېواد ته زمینه برابرول او نور. 

وروسته، د سړې جګړې پرمهال د لوېدیځ لخوا په اسالمي نړۍ کې له دکتاتورو، تپل شويو او د ولس له مالتړه 

نو کې دغه حالت په خلکو د سیايس مبارزې ماحول تنګ برخې واکمنانو څخه مالتړ وشو. په دغو هېوادو بې

ځینې مسلامنان په افغانستان کې د شورویانو پرود جګړه کې له برخې اخیستلو وروسته خپلو  او کله چېکړ. 

هېوادونو ته وګرځېدل نو دوی تعقیب شول او باالخره یې ځای زندانونه شول. دغو کړنو هم ډېری د توندالرۍ 

ور مایل کړل. دوی په تدریجي توګه دې ته وهڅول شول، چې سیايس مبارزه یوه ناکامه پروسه په ل ترورېزماو 

ده، دوی له دغو ډميوکراتیکو الرو خپلو موخو ته نه رسېږي، او له همدې کبله باید د تشنج او زور الره خپله 

 کړي. 

دوی کړنې هغه څه وو، چې په  کال وروسته، په افغانستان او اراق کې د امریکا جګړه او هلته د ز۲۰۰۱له 

افغانستان کې يې د طالبانو بياراپورته کېدو او په اراق کې یې د داا  رامنځته کېدو ته الره هواره کړه. له 

یا افراطیت په طبیعي ډول د لوېدیځ په تېره بیا د  ترورېزمهمدې ځایه ده، چې موږ وایو په اسالمي نړۍ کې 

او توندالري به یو شمېر کورين  ترورېزمه شوی دی. دغه راز که څه هم دغه امریکا د تګالرو له کبله رامنځت

 او توندالرۍ ته انګیزه ورکوونکي اوامل بیا تر ډېره بهرين دي.  ترورېزماوامل هم ولري؛ خو 

تر شا اسايس الملونه مساجد او اسالمي ثقافت مضمون نه، بلکې « ترورېزم»په افغانستان کې د توندالرۍ او 

تر شا د امریکا پوځي شتون، د امریکا هغه کړنې چې په بګرام او  ترورېزمد توندالرۍ او په اصطالح د دلته 
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ګوانتنامو زندانونو کې يې وکړې، شپني املیات او د مسلامنانو مقدساتو ته سپکاوی بلل کېږي. همدا المل 

بهرين رستېري په نښه کړي. دی، چې د ميل اردو ځینې رستېري هم دې ته اړ کېږي، چې امريکايي او نور 

کاري یې نور اوامل دي؛ خو دا بیا تر ډېره جزوي اوامل ګڼل دغه راز ناپوهي، له اسالمه ناخربي، فقر او بې

 کېږي. 

پر تګالرې خپله امریکایان او د امریکا اوسني ولسمرش هم نیوکې  ترورېزمپه افغانستان او اراق کې د امریکا د 

په هره برخه کې د دوی د دغې جګړې پرود اوازونه پورته شوي. ان پخواين افغان کړې او هم د اسالمي نړۍ 

او ځینې مهال یې د امریکا د  ،پرود جګړې توندې نیوکې کړې ترورېزمولسمرش حامد کرزي هم د امریکا د 

 .8هم بللې دي« طالب جوړونې فابریکې»ود تګالرې ځینې اړخونه د  ترورېزم

افغانستان د وليس جرګې غړي ابدالحفیظ منصور په وليس جرګه کې په خپله په بل اړخ کې که څه هم د 

اسرتاتيژي مبارزه با »پرود د افغانستان پر تګالره کلکه نيوکه وکړه او ویې ویل: ترورېزموروستۍ وینا کې د 

به های اخیر ناکار آمد بوده، و در ناکار آمدی  هم جانب حکومت و هم شورای ملی در طول سال ترورېزم

؛ دلته ډېره هېښونکې ده چې د ښاغيل منصور نیوکه بيا پر دې ده، چې د «خصوص ما، دخيل و سهیم استیم

پرود نور کوټيل ګامونه پورته  ترورېزمپر وړاندې د حکومت تګالره تر ډېره ناکامه ده او حکومت باید د  ترورېزم

باشند فکر افراطی و تروریستی دارند. پولیس  ها بی  از این که مواد منفجرهتروریست»کړي؛ ځکه د ده په اند 

شود و گردد و زبان به زبان توزیع میتواند که جلو مبب را بگیرند آما جلو فکر که ذهن به ذهن میو امنیت می

 . 9…«تواندها را پولیس گرفته منیشود آنها پخ  میاز سوی رسانه

پرود جګړه کې ګټورې ثابتې نه يش، بلکې توندالرۍ  ترورېزمله همدې ځایه ده، چې دا ډول څرګندونې به د 

 ته به نوره هم الره پرانيزي. ترورېزماو په اصطالح 

رسه تړل کېږي او ځینې مهال بیا دا  ترورېزمد دې ترڅنګ یوه بله مهمه موووع هم دا ده، چې توندالري له 

يش، ځینې مهال توندالري هم له  دواړه د مرتادفو کلمو په توګه هم کارول کېږي، چې دا ناسمه ده. کېدای

رسه تړاو نه لري. دغه توندالري یوازې په  ترورېزمرسه تړاو ولري؛ خو په ډېرو نورو برخو کې بیا له  ترورېزم

                                                           
 ، په پرلیکه بڼه:۲۰۱۴جنوری  ۲۵سی پښتو، کرزی: بګرام زندان د طالب جوړولو فابریکې ده،  يب يب8 

ashto/afghanistan/2014/01/140125_karzai_conferencehttps://www.bbc.com/p  

 ، انالین: ۲۰۱۶نومرب  ۲۳سپوتنیک افغانستان، حفیظ منصور: تفکر تروریستی در مساجد و ثقافت ها است، 9 

2839/https://af.sputniknews.com/world/2016112399 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2014/01/140125_karzai_conference
https://af.sputniknews.com/world/20161123992839/
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نظریاتو کې وي، نه په کومو کړنو یا پېښو کې. که د افغانستان د وروستۍ یوې پېړۍ تاریخ ته ځیر شو، نو دلته 

تر ډېره د تفریط له کبله رازيږېدلی، چې دغو برخو ته بیا څوک ډېره پاملرنه نه  ورېزمتر توندالري یا په اصطالح 

 کوي. 

ود تګالره تر ډېره د محسن حامد د  ترورېزمکه په لنډه توګه ووایو، په افغانستان او اراق کې د امریکا د 

د چنګیز په نامه یو کرکټر ( په څېر ده، چې Reluctant Fundamentalist« )نازړه بنسټپال»انګریزي ناول د 

په زوره او زړه نازړه د نورو د کړنو او چلند له کبله بنسټپال یا تروریست کېږي. ورته کار په اسالمي نړۍ او 

یا  نېپالافغانستان کې هم له خلکو رسه کېږي او دوی د نورو د تګالرو له کبله په نازړه توندالري، بنسټ

 ته مخه کوي. ترورېزم

 اسالمي ثقافت او توندالريدویمه برخه: 

 د اسالمي ثقافت مضمون په اړه تررسه شوې څېړنه

د افغانستان د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز د "لوړو زده کړو په نظام کې د دیني راډیکالیزم رېښه موندنه." تر انوان 

ند درسونه او الندې یوه څېړنه کړې ده. په دغه څېړنه کې د اسالمي ثقافت مضمون د اسالم سیايس نظام اړو 

محصلین او  ۳۷۳پر محصلینو یې اغېزې څېړل شوې دي. په څېړنه کې د هرات، ننګرهار او کابل پوهنتونونو 

 استادان پوښتل شوي. ۸

 د دغې څېړنې د موندنو امده ټکي په الندې ډول دي:

و کې دیني په پوهنتونونو کې د اسالم سیايس نظام تر انوان الندې مضمون له کبله په محصلین لومړۍ:

 راډیکالیزم زیاد شوی دی! 

 سلنه محصلینو ویيل چې اسالم یو تر ټولو بشپړ دين دی چې ټول یې باید پیروي وکړي. ۹۲.۸دویم: 

سلنه محصلینو ویيل چې موږ د "امر باملعروف و نهی ان املنکر" یعنې ښو کارونو ته را بلل او له  ۸۸درېیم: 

 فق یو.بدو کړنو منع کولو له تطبیق رسه موا

سلنه محصلینو ویيل، اسالم یو بهرتین دین دی چې باید د ژوند په هر پړاو کې د هغه اصول په  ۸۴.۷ څلورم:

 پام کې ونیول يش.
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 .10سلنه محصلینو ویيل چې د اسالم سیايس نظام، اسالمي خالفت او یا هم اسالمي امارت دی ۵۲.۱ پنځم:

د دغې څېړنې په پایله کې ویيل چې د افغانستان په  پورته ذکر شوو موندنو ته په کتلو رسه څېړونکي

پوهنتونونو کې توندالري او سخت دریځي مخ پر زیاتېدو ده او پورتني موارد یې توندالري بللې ده؛ خو د 

څېړنې پایلو ته په کتلو رسه، د یوه مسلامن او یوې اسالمي ټولنې لپاره دا توندالري نه يش کېدای، چې یو 

 ه اساساتو او ارزښتونو مالتړ وکړي او یا هم هغه یو بشپړ دین وګڼي!څوک د خپل دین ل

په څېړنه کې له محصلینو یوازې دومره پوښتل شوي، چې ایا اسالم سیايس نظام لري او که نه؟ اسالم تطبیق 

نې يش او که نه؟ امر باملعروف و نهی ان املنکر منې او که نه؟ اسالمي خالفت غواړې او که نه؟ دا ډول پوښت

چې له هر مسلامن څخه ويش، طبیعې خربه ده چې یوازینی ځواب به یې "هو" وي؛ دا نه توندالري ګڼل 

ېز د اسالمي ثقافت مضمون کېدای يش او نه هم د دې دلیل کېدای يش چې په دې برخه کې یوازینی اغ

او ورباندې  يپوهیږد لرونکی انسان هم ورباندی ، دا هغه بنیادي خربې دي چې د لږ اسالمي سواېدی، بلک

 باور لري.

که چېرې دا څېړنه په یوه کفري ټولنه کې تررسه شوې وای او په دومره لوړه فیصدي یې پایلې راوتلې وای، نو 

ښایي د هغوی لپاره به دا حیرانوونکې وه؛ خو د افغانستان په شان یوه اسالمي هېواد کې دا حیرانوونکې نه ده 

اويس او تو ته ژمن و ځکه، طبیعي ده چې هر مسلامن باید د خپل دین اساسا ده؛ او نه هم د تشوی  وړ خربه

 د ژوند په هر پړاو کې ترې ګټه واخيل.

په دغه څېړنه کې چې په کومو مواردو نقد شوی له لویه رسه څېړنیزه بڼه نه لري او تر ډېره یوازې د همدې 

رې، داسې ښکاري چې نوموړي مرکز هڅه مرکز د چلونکو شخيص څرګندونې دي. د څېړنې له غیر المي تګال 

کړې، ترڅو له وړاندې یوې فرض کړل شوې نظریې د اثبات لپاره، د رسوې په نوم مرشوایت ورکړي؛ خو له بده 

 مرغه دې موخې ته  نه دي رسیديل.

یث راوړل په څیړنه کې په الندې مواردو باندې باور لرل، د محصلینو د توندالریتوب او رادیکالیزم د دالیلو په ح

 شوي دي:

                                                           
رامین کامنګر، ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش االی؛ بررسی درسګفتارهای نظام سیاسی اسالم و تاثیر آن بر 10 
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nalysis_of_the_political_System_of_Islam_Course_and_its_Impact_of_the_Students(Farsi).pdfistan_A 
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 ه ژمنتیا او هغه دیني واجب ګڼلامر باملعروف و نهی ان املنکر ت 

 په ټولو برخو باندې شامل دین دی دا چې اسالم د ژوند 

  و دینونو کې باید ژوند تررسه نيشاسالم له نورو دینونو څخه غوره دی او په نور 

 اسالم خپراوي او داوت ته ژمنتیا د 

 اندې باور لرلسالمي سیايس نظام بپه ا 

شی ردول غواړي او ړنه څه ېم برخه دي؛ خو نه پوهیږو چې دا څکه څه هم پورته ذکر شوي ټول موارد د اسال 

ن که چېرې دغه پوښتنې له اامو خلکو څخه هم شوې وای، چې اسالمي ثقافت یې په آ  ؟څه شی ثابتول

ویالی وای. آیا دوی به بیا هم په پای  واببه هم دغو پوښتنو ته مثبت ځپوهنتونونو کې نه دی لوستی، نو دوی 

 کې ویيل وای، چې دغه ټول توندالري او راډیکاله دي؟!

 اتضسالمي ثقافت په تړاو د رسوې تناقد ا

ونه لري او  له کبله یې ستونزمنه ضانستیتوت دغه رسوې یو شمېر تناق د افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعاتو

د دغې رسوې هغه موندنې او د رسوې فرویه، چې د اسالمي ثقافت او برېښي، چې د هېواد المي حلقې دې 

اتو یو شمېر بېلګې وړاندې ضوږ به دلته د نوموړې رسوې د تناقراډیکالیزم ترمنځ تړاو په نښه کوي، ومني. م

 کوو:

که اسالم د سیايس نظام درلودونکی دی نو ستاسو په اند کوم یو »د یوې پوښتنې په ځواب کې چې  لومړی؛

اسالمي « خالفت»سلنه  ۹.۳او « امارت»سلنه محصلینو  ۴۵.۴د ننګرهار پوهنتون څخه « ؟نظام اسالمي دی

نظامونه ګڼيل دي. خو ورپسې په بله پوښتنه کې، چې آیا ستاسو په اند د افغانستان اوسنی سیايس نظام 

 ۸۱.۴بللی او « یر اسالميغ»سلنه د هېواد اوسنی سیايس نظام  ۳.۱اسالمي دی؟ د ننګرهار پوهنتون یوازې 

ګڼلی دی. دلته پوښتنه زیږي، چې دا « تر یوه حده اسالمي»سلنه  ۱۵.۵او « اسالمي»سلنه محصلینو  بیا 

او « امارت»سلنه محصلین یوازې  ۵۴.۷څرنګه ممکنه ده، چې په یوه پوښتنه کې دې د ننګرهار پوهنتون  

سلنه محصلین  ۸۱.۴دې بیا د همدغه پوهنتون  تقریباً  اسالمي نظامونه وګڼي او په بله پوښتنه کې« خالفت»

 اسالمي وبويل؟! « اوسنی جمهوري نظام»بیا 

سلنه محصلینو  ۵۵.۵ورته ووعیت د هرات په پوهنتون کې هم دی. په لومړۍ پوښتنه کې د هرات پوهنتون 

وموړي پوهنتون د اسالمي نظامونه ګڼيل؛ خو دا بیا په داسې حال کې ده، چې د ن« امارت»او « خالفت»

 سلنه بیا په یوه بله پوښتنه کې اوسنی جمهوري نظام غیر اسالمي ګڼي!  ۱۴.۳همدغو محصلینو 
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دا چې د هېواد »دغه رسوې هغه مهال نوره هم غیر معیاري کېږي، چې کله له محصلینو پوښتي،  دویم؛

تئ؟ که هو، نو د کوم نظام اوسنی نظام اسالمي نه ګڼئ، آیا په سیايس نظام کې د بدلون غوښتونکي یاس

په دغه پوښتنه کې دغه رسوې د دوو دالیلو له کبله غیر معیاري بولو. لومړی، د محصلینو «. غوښتونکي یئ؟

که  -ډېری برخه دغه پوښتنه نه ځوابوي، نو ځکه موږ په محدوده کچه پر راغلو ځوابونو دا استناد نه شو کوالی 

چې محصلین د اسالمي ثقافت مضمون له کبله رادیکاله شوي  -ومنو چیرې د رسوې تررسه کوونکو دا فرویه 

برخې بې ځوابه پاتې شوې. د ننګرهار او هرات په پوهنتونونو  ۳/۲دي. د مجمواي رسوې په کچه دغه پوښتنه 

سلنې ته رسېږي. دویم؛ دغه رسوې له دې کبله هم متنازاه او غیر  ۸۴کې بیا د ځواب نه ورکوونکو سلنه 

. د بېلګې په ډول، د يپوښتنو له موندنو رسه اختالف لر  ه، چې د دغې پوښتنې موندنې د نورو اړوندومعیاري د

سلنه یې امارت،  ۸.۳ننګرهار په پوهنتون کې هغه محصلین چې اوسنی سیايس نظام اسالمي نه ګڼي، یوازې 

 ۵۵په پوهنتون کې تقریباً  سلنه یې بیا خالفت غواړي. دا په داسې حال کې ده، چې لومړی د ننګرهار ۲.۱او 

سلنه څخه ډېری  ۸۰سلنه محصلینو امارت او خالفت اسالمي نظامونه ګڼيل وو. بیا د همدغه پوهنتون له 

محصلینو په یوه بله پوښتنه کې اوسنی نظام سیايس ګڼلی وو. یو څوک چې یوازې امارت او خالفت اسالمي 

نظام دې هم اسالمي وبويل. دغه راز، هغه څوک چې  نظامونه وګڼي، څرنګه ممکنه ده، چې اوسنی جمهوري

ولې بیا په یوه بله  اوسنی نظام اسالمي نه ګڼي، او په ورته حال کې امارت او خالفت اسالمي نظامونه ګڼي،

دا چې د هېواد اوسنی نظام اسالمي نه ګڼئ، آیا په سیايس نظام کې د بدلون غوښتونکي  پوښتنه کې

چې کله ترې غوښتل کېږي نو  په ډېره کمه کچه امارت او  ظام غوښتونکي یئ؟و، نو د کوم نیاستئ؟ که ه

 خالفت غواړي؟!!

شوو  یادو همدغو پورتنیود ونه یوازې ضو انستیتوت د رسوې د موندنو تناقد افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعات

ونه ضډېری توګه دغه تناقکېږي. خو په  بېلګو پورې محدودې نه دي، بلکې په ډېرو نورو پوښتنو کې هم موندل

 ونو په څېر دي او دلته یې موږ له راوړلو څخه ډډه کړې. ضد پورته یادوو شوو تناق

 د رسوې له پامه غورځول شوي مثبت ټکي

د افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعاتو انستیتوت په رسوې کې یو شمېر مثبت ټکي هم دي، چې له بده مرغه 

 د بېلګې په ډول:ډېره پاملرنه ورته نه ده شوې. 

سلنه یې  ۳۶.۵او  ۳۸.۳هغه محصلین چې د امر باملعروف و نهی املنکر په تړاو موافق دي، تقریباً  لومړی؛

 غواړي چې دا باید د واظ و خربو، او د نرشاتو )ورځپاڼې، مجلې، ټولنیزې شبکو( له الرې پيل يش. 
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ر پيل کوونکې ډله دولت ګڼي؛ له نیاميي کمې له نیاميي زیات محصلین د امر باملعروف و نهی املنک دویم؛

 بیا بېالبېلې وسله والې او داويت ډلې ګڼي. 

په داسې حال کې، چې یو شمېر کړۍ دا استدالل کوي، چې د اسالمي ثقافت د مضمون تدریسولو  درېیم؛

ړاو خربې کوي. په تا ژوندي کولو  او حکومتولۍ نظام )خالفت( د بیپرمهال استادان د اسالم د لومړين سیايس

خو د دغې رسوې د یوې پوښتنې موندنې تر څه حده دغه استدالل هم کمزوری کوي. په دغه رسوې کې له 

سلنه څخه زیاتو محصلینو وویل، چې د درس پرمهال دوی ته هېڅ مهال هم اسالمي خالفت د حکومتولۍ  ۶۸

 د یوې غورې الګو په توګه نه معريف کېږي. 

بېالبېلو ډلو د موجودیت په تړاو زغم او د یو بل منل. د نوموړي مرکز د یوې پوښتنې  په محصلینو کې د څلورم؛

ې نو دوی رسه باید څه وکړای يش؟ که څه ئبېلو ډلو له شتون رسه موافق نه په ځواب کې چې که تاسو د بېال 

چا چې مخالفت  سلنه محصلینو د دغو ډلو له شتون رسه موافقت ښودلی وو؛ خو بیا هم هغه ۸۰.۲هم تقریباً 

سلنه( او د هغوی پرود تبلیغات  ۳.۲ښودلی وو، ډېرو کمو یې په فزیکي ډول د خپلو مخالفینو لرې کول )

 . 11سلنه( له هغوی رسه د مبارزې الرې چارې ښودلې وې ۱.۱)

اصيل رسچینه یا توندالرۍ  ترورېزمدغه ټکي په حقیقت کې دغه مفرووه غلطه ثابتوي، چې اسالمي ثقافت د 

ه الره پرانېزي. د دغو پوښتنو له موندنو داسې معلومېږي، چې د اسالمي ثقافت لوستونکي زغم په یوه داسې ت

 چاپېریال کې چې په سیستامتیکه توګه د توندالرۍ پر لور ټېل وهل کېږي څومره دی؟!

 د اسالمي ثقافت ردول او پکې اصالحات؛ دوه بېل مفاهیم!

خربې شته دي:  د اسالمي ثقافت مضمون په اړه درې  

 لومړی؛ هغه څوک چې دا مضمون تدریسوي 

 دویم؛ په خپله او په کيل توګه دغه مضمون 

 درېیم؛ د دغه مضمون محتوا یا مفردات

                                                           
رامین کامنګر، ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش االی؛ بررسی درسګفتارهای نظام سیاسی اسالم و تاثیر آن بر 11 

 کال، کابل: ۱۳۹۸دانشجویان، انستیتوت مطالعات سرتاتيژيک افغانستان، 
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لومړي او درېیم مورد کې اصالحات غوښتل یا پکې بدلونونه راوستل کومه ستونزمنه او بده خربه نه ده او ډېری 

بیاکتنې اړتیا محسوسوو. خو دا چې په بشپړه توګه د ثقافت اسالمي  به وررسه همغږي هم وي. موږ هم د

 مضمون بیخي له پوهنتوين نصاب څخه حذف کړای يش، النجمنه او بحث راپورته کوونکې ده؛ ځکه: 

توب، هر اړخیزوايل او اباداتو بحثونه شوي، چې په نړېوالپه دغه نصاب کې په ټوليز ډول د اسالم پر  لومړی؛

کې به يې یو څه اجتهادي مسایل وي، چې په بله طریقه هم تفسیرېدالی يش؛ خو دا د دې معنا ځینو برخو 

 یا توندالرۍ ته الره هواره کړې.  ترورېزمنه لري، چې ټول نصاب یا په خپله دا مضمون 

 په دې پړاو کې، چې له هرې خوا له سیايس او اقتصادي یرغل رسه فکري او کلتوري یرغل نړېوالتوب دویم؛

هم روان دی، د اسالمي ثقافت مضمون به زموږ ځوانانو ته یو ډول فکري او رواين خوندیتوب هم ورکړي او په 

دغه ارصي پړاو کې به د هغو پوښتنو د ځوابولو په الره کې هم مرستندوی واقع يش، چې مسترشقینو او ځينو 

 اندو لخوا وړاندې شوې دي. په اصطالح روڼ

  سپارښتنې

 اوس د وروستۍ یوې پېړۍ په پرتله له تر ټولو بدو رشایطو تېرېږي، باید پکې  افغانستان چې

 اندي او لوړ پوړي چارواکي د دیني حساسیت له پارولو څخه په جدي ډول ډډه وکړي. روڼ

  د مرکز په توګه تورنول به هېواد د نور تاوتریخوايل  ترورېزمد اسالمي ثقافت بشپړ نصاب او مضمون د

 و د نورې توندالرۍ لپاره به الره پرانیزي. په لور بوځي ا

  موږ هم په ځینو مواردو کې د اصالحاتو غوښتونکي یو؛ خو دا باید په سمه طریقه ويش. اصالحات

باید په احساساتو والړ نه وي، نور تاوتریخوالی ونه زیږوي او د اصالحاتو د وړاندې کولو او اميل کولو 

 الړه نه وي. تګالره هم پر افراط یا توندالرۍ و 

  د دې ترڅنګ دا چې د اسالمي ثقافت په مضمون کې د مفرداتو د بدلون په تړاو کومه جلسه یا

پروګرام جوړیږي، نو باید چې د اسالمي ثقافت متخصصین پکې ونډه واخيل او دا کار د اسالمي 

، ذوقي او ثقافت متخصصینو ته وسپارل يش. د اسالمي ثقافت د مفرداتو له بدلون رسه باید سیايس

 .جذبايت چلند ونه يش
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