
  1او توندالرۍ تر تورونو الندې ترورېزممضمون؛ د « اسالمي ثقافت»د 

 2يیزو څېړنو مرکز د څېړونکو ډلهد سرتاتېژيکو او سیمه

 لنډیز

و له خوا توندې نیوکې يله تېرو څلورو کلونو راهیسې د اسالمي ثقافت مضمون په تړاو د یو شمېر کړ

منځپانګه کې به یو شمېر اصالحاتو او یا هم د تدرېس د کېږي. که څه هم د اسالمي ثقافت مضمون په 

مېتود بدلولو ته اړتیا وي؛ خو د دغې ستونزې شتون او اصالحات بیا یوازې د اسالمي ثقافت تر مضامینو 

 ، بلکې په پوهنتونونو کې د ډېری مضامینو نصاب او تدرېس مېتود رانغاړي. يپورې محدود نه د

په نصاب کې بدلون او یا د تدرېس مېتود – مینو نیوکې تر ډېره پر دغو برخودلته د اسالمي ثقافت پر مضا

ه وي، بلکې هڅه کېږي، چې دغه مضمون د ترورېزم، توندالرۍ او راډيکالېزم د خپراوي مضمون ن –بدلول

 په توګه وپېژين. 

ستان د وليس همدا المل دی، چې موږ هم، په دغه لیکنه کې، د دوو انتقاد کوونکو، چې یو یې د افغان

جرګې د پخواين غړي عبدالحفیظ منصور ادعاوې دي او بل د افغانستان د سرتاتيژيک انستیتوت د یوې 

، ویل شویرسوې پایلې دي، تر خپل بحث الندې نیويل. د ښاغيل منصور نیوکو ته له دې ځایه ځواب 

بل اړخ کې مو هڅه  چې د توندالرۍ اصيل جرړې بل ځای دي، نه د اسالمي ثقافت په مضمون کې. په

کړې، چې د افغانستان د سرتاتيژيک انستیتوت په رسوې کې ځينې تناقضونه په نښه کړو، او له مخې 

 یې ادعا وکړو، چې دغه رسوې په سمه توګه پر علمي معیار برابره نه ده، او یو شمېر نیمګړتیاوې لري.

 دالري، راډيکالېزم، تونکیيل: اسالمي ثقافت، سیايس اسالم، ترورېزم

 مقدمه

د یوې څېړنې د پایلو په خپرولو رسه ادعا وکړه  3د افغانستان د سرتاتېژيکو مطالعاتو انستیتوت مه۱۹ پر کال د اپریل ز۲۰۱۹د 

دریځۍ او توندالرۍ د زیاتوايل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د اسالمي ثقافت مضمون )د اسالم سیايس نظام( د سخت

ته کړل ر نوموړي مرکز دغې ادعا هغه مهال د خلکو ترمنځ په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه راپو . د 4المل شوی دی

                                                           
 ز۲۰۱۹او  ز۲۰۱۶لیل اوونۍ له دوو ګڼو څخه راغيل، چې د ييزو څېړنو مرکز د تحپه دغه لیکنه کې ډېری راغيل موضوعات د سرتاتېژيکو او سیمه 1

ییزو څېړنو مرکز د ډلې لیکل شوي وو. دلته د سرتاتيژيکو او سیمه د مرکز د دوو څېړونکو احمد بالل خلیل او ضیاءاالسالم شیراين له خوا کلونو پرمهال

 تر نامه الندې راغلل. اداره
ییزو څېړنو مرکز د دوو څېړونکو له خوا لیکل شوي وو: ضیاء تحلیلونو مجموعه ده، د سرتاتيژيکو او سیمه بېلو ؤودغه لیکنه چې د تحلیل اوونۍ د د 2

او  ل. ضیاءاالسالم شېراين د مرکز پخوانی څېړونکی او اوس په کابل پوهنتون کې د پښتو په څانګه کې استاد دیاحمد بالل خلیاو  راينېاالسالم ش

  ییزو څېړنو مرکز د تحلیل ژورنال مسؤل مدیر دی.ښاغلی خلیل د سرتاتيژيکو او سیمه

تاسیس شده. رییس عمومی  ۱۳۹۱که در سال  باشدمی انستیتوت مطالعات اسرتاتژیک افغانستان یک پژوهشکده مستقل پژوهشی و غیرانتفاعی  3

 این مرکز داکرت داوود مرادیان است. 
توت رامین کامنګر، ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی؛ بررسی درسګفتارهای نظام سیاسی اسالم و تاثیر آن بر دانشجویان، انستی  4

 کال، کابل: ۱۳۹۸مطالعات سرتاتيژيک افغانستان، 

/assets/aiss_publication/Religious_Radicalism_in_the_Higher_Education_of_Afghanistan_Analysis_http://www.aiss.af/persian

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
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


او خلکو یې پر وړاندې بېالبېل غربګونونه هم ښوديل وو. د بېلګې په توګه د دغه مرکز د وروستۍ څېړنې د موندنو په هکله، 

پوښتنه کړې او له خلکو یې پوښتي چې د نوموړې څېړنې له موندنو رسه زره کسانو څخه آنالین نظر ۱۴پژواک خربې آژانس له 

سلنه کسانو د افغانستان د سرتاتېژيکو مطالعاتو مرکز ( ۷۹موافق دي که مخالف؟ د دغې نظر پوښتنې په پایله کې لس زره )

 .5مالتړ کړی ووبنسټه ګڼلې او په پوهنتونونو کې یې د اسالمي ثقافت د مضمون له تدریسه وروستۍ څېړنه بې

 یو هـ ش کال کې هم د۱۳۹۵د اسالمي ثقافت په تړاو دا ډول څرګندونې لومړی ځل نه دی چې کېږي، له دې وړاندې په 

پخواين جهادي تنظیم، د رهربۍ شورا غړي عبدالحفیظ منصور په وليس جرګه کې ویيل و چې اسالمي ثقافت او جوماتونه د 

 ه مهال هم د منصور خربې له سختو غربګونونو رسه مخ شوې وې."ترهګرۍ" زېږنده ځایونه دي؛ خو هغ

که څه هم له یوې پېړۍ راهیسې د اسالم سیايس اړخ د لویدیځ د ډېری مفکرینو او ناقدینو تر نیوکو الندې وو؛ خو په دې 

کال راهیسې اسالمي ثقافت، مدارس او مساجد هم تر پراخو نیوکو الندې راغيل. د دوی په  ز۲۰۰۱وروستیو کې په تېره بیا د 

ه او توندالرۍ اصيل رسچینې همدا ځایونه دي. دا د ډېرې لېوالتیا خرب  ترورېزماند په نړۍ او په تېره بیا په اسالمي نړۍ کې د 

کال وروسته بیا یو دم هر  ز۲۰۰۱راطیت ځایونه نه وو؛ خو له او اف ترورېزمده، چې د سړې جګړې پرمهال دغه نوموړي ځایونه د 

 او توندالرۍ راخوټکېدونکې رسچینې شوې؟! ترورېزمڅه بدل شول او نور دغه ځایونه د 

که څه هم په اسالمي ثقافت مضمون کې د محتوا او موضوعاتو له پلوه د بدلونونو په تړاو به ډېرې مالحظې وي. دغه راز د 

چې  یریت په تېره بیا د محصلینو، استادانو او نصاب به هم یو څه نیمګړتیاوې ولري. خو دا بیا په دې معنا نه ده،جوماتونو د مد

 ځالې هم همدا دوه ځایونه دي. ترورېزمد 

 د لیکلو مېتودولوژي

 دوو برخو کې لیکل شوې:البېلو څېړونکو له خوا د میزي څېړنې پرمټ په يیزو څېړنو مرکز د بېدغه لیکنه د سرتاتيژيکو او سیمه

 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 هم تروریستان 

کړې، چې د اسالمي ثقافت )د سیايس اسالم مضمون( په تړاو د افغانستان د  زیږوي؟ او په دویمه برخه کې مو بیا هڅه

 ونو وښيوو.ضررسه شوې رسوې په موندنو کې تناقسرتاتيژيکو مطالعاتو مرکز له خوا د ت

 د اسالمي ثقافت مضمون پېژندنه

                                                           
 مه، په پرلیکه بڼه:۷کال اپریل  ۲۰۱۹اک نیوز، د سلنه خلکو د اسالمي ثقافت مضمون مالتړ کړی، پژو  ۷۹جاوید حمیم کاکړ، نظر پوښتنه:   5
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تجربو، مادي او معنوي السته راوړنو ثقافت په اصل کې عريب کلمه ده، په پښتو کې کلتور بلل کېږي، ثقافت د برشي ټولنې د 

مجموعې 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 اعتقادي او عميل احکامو ټول اړخونه بیانېږي.

ون د غل او د مبتذلو رسنیو د ګرم بازار په پام کې نیولو رسه، د اسالمي ثقافت مضمپر افغاين ټولنه د پردیو کلتورونو د پراخ یر 

ځوانانو لپاره د عرصي علومو د زده کړې ترڅنګ، د خپل دین په اصولو د پوهاوي ترالسه کولو یوازینی مضمون دی، چې د 

 پوهنتون په دوره کې هر سمسټر د یوه مضمون په توګه تدریس کېږي.

د لوړو زده کړو په ټولو دولتي او خصويص بنسټونو کې په اتو سمسټرونو کې محصلینو ته د اسالمي ثقافت په د افغانستان 

نړۍ لید، د عباداتو فلسفه، د اسالم اخالقي نظام، د اسالم سیايس نظام، د اسالم ټولنیز نظام، اسالمي  يمضمون کې د اسالم

روزنې د څرنګوايل اړخونه د قرآن او حدیثونو په رڼا کې تدریس کېږي، چې متدن، قرآن او معارص علوم او د اسالمي ښوونې او 

 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 مهال د څلورو 

کسیز کمیسیون  ۲۱شو؛ خو وروسته د حامد کرزي د ولسمرشۍ پر مهال د یوه  پېله په څلورو سمسټرونو کې مضمونونو په توګ

له لوري د اسالمي ثقافت مضمونونه اتو سمسټرونو ته زیات شول. همدارنګه اسالمي ثقافت، هغه مضمون دی چی له ډېرې 

 م تدریس کیږی.نو  ډېرو اسالمي هېوادونو کې هم، په یو او بلمودې راهیيس په 

 تور ترورېزملومړۍ برخه: اسالمي ثقافت، جوماتونه او د 

تعریف  ترورېزمرسه د اسالمي ثقافت او جوماتونو اړیکه بحث کړو، اړینه ده چې لومړی په خپله د  ترورېزممخکې له دې چې له 

 وړاندې کړو. 

 ؛ یوه مجهوله او متنازع فیه اصطالح«زمېترور »

اصطالح یوه مجهوله او متنازع فیه اصطالح ده، چې په ډېری توګه د لوېدیزوالو لخوا کارول شوې ده. د دغې اصطالح « زمېترور »د 

د څېړنې پر بنسټ تراوسه د بېالبېلو لورو لخوا ” ایلیکس پي شمېډ“په تړاو هېڅوک هم په یوه تعریف رسه همغږي نه دي او د 

 . 6ریفونه وړاندې شوي ديڅخه زیات تع ۲۵۰په تړاو له  ترورېزمد 

د اصطالح پر تعریف همغږي نه دي؛ خو بیا هم یو شمېر تروریستي کړنو او پېښو ته د تروریستي « ترورېزم»که څه هم ډېری د 

ګناه کسانو وژنه، سړي تښتونه، ترڅو په ټولنه کې وېره خپره کړنو یا پېښو پر ویلو همغږي دي. د بېلګې په توګه د ملکي یا بې

ه ټولنه په دې مجبوره کړي، چې داسې کار وکړي، چې د کار په دایره کې ورته سم نړېوالو یا دولت وپاروي، یا حکومت، یا کړي ا

اصطالح تر  ترورېزمقانون کې د  نړېوالنه وي او داسې نور. له دې رسه او د یو شمېر خلکو او ملګرو ملتونو د هڅو باوجود په 

 . 7یف شوېاوسه پورې په سمه توګه نه ده تعر

                                                           
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>  
7 Human Rights Voice, there is no UN definition of terrorism, see it online: 

http://www.humanrightsvoices.org/eyeontheun/un_101/facts/?p=61  

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731
http://www.humanrightsvoices.org/eyeontheun/un_101/facts/?p=61


له اصطالح رسه تر  ترورېزمداسې تعریف وړاندې کول، چې ټوملنلی وي، ستونزمن برېښي. ځکه د  ترورېزمه کچه د نړېوالپه 

ډېره سیايس او جذبايت چلند کېږي. د وروستیو دوو پېړیو تاریخ هم په همدې خربې شاهدي وايي، ډېری استعامري او 

 لو هغو دښمنانو پرضد هم کارولې، چې د آزادۍ او خپلواکۍ مبارزې یې پرمخ بېولې. اشغالوونکو ځواکونو دغه اصطالح د خپ

کې د یوه تروریست په توګه پېژندل کېده، د شورویانو پرضد د خپلواکۍ په جګړه کې  پېلد بېلګې په توګه نېلسن منډیال په 

ضد د الجزائر د خپلواکۍ مبارزین هم په ورته افغان مجاهدین او د آزادۍ مبارزین په همدغې اصطالح تورنېدل، د فرانسې پر 

ه کچه دا خربه تر ډېره ومنل شوه او د ترورېزم په علومو کې یې نړېوالتور تورنېدل او داسې نور. له همدې ځایه ده، چې په 

 ”.د یوه تروریست د بل د خپلواکۍ اتل وي!“بحثونه هم راپورته کړل، چې 

هم تروریستان زېږوي؟ آیا جوماتونه او اسالمي ثقافت ریښتیا  

دوې اصيل رسچینې مساجد او ثقافت اسالمي  ترورېزمعبدالحفیظ منصور په پارملان کې د خپلو خربو پرمهال په هېواد کې د 

کند، ثقافت اسالمی همین اکنون در افغانستان تروریست تربیه اکرثیت مساجد ما فکر افراطی پخش می»وګڼل. ده وویل:

 «. کندمی

په اکاډمیک او علمي بحث کې دا تر ډېره ناممکنه ده، چې موږ په کُيل ډول د ثقافت اسالمي مضمون د تروریستانو پر روزنې 

تورن کړو؛ خو که د دې پرځای داسې ویل شوي وای، چې د اسالمي ثقافت د محتوا یا د مضمون د ځینو مفرداتو په تړاو د بحث 

دې تورن کړای يش، چې د اسالمي ثقافت تر مضمون الندې خپل فکر وړاندې کوي، نو چا اړتیا ده او یا هم ځینې استادان په 

به وررسه ډېره ستونزه نه وای لرلې. البته په بشپړه توګه او بې له علمي دالیلو، څېړنو او احصائیو څخه ډېری مساجد او د اسالمي 

 بايت اړخ لري. ثقافت مضمون د تروریستانو په روزنه تورنول تر ډېره سیايس او جذ

په تاریخي توګه هم، دغه ادعا 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؛ خو له هغې وړاندې د مساجدو 

شتون کې )د اسالمي ثقافت مضمون ډېری مفردات به تر نورو عنوانونو الندې د افغانستان په او اسالمي ثقافت مضمون په 

مساجدو او مدرسو کې تدریسېدل( افغانستان د توندالرۍ له اغېزو پاک و. بلکې همدا مساجد او پکې تدریسېدونکي مضامین 

توګه د غزنویانو، غوریانو، تېموریانو پرمهال د هرات، بلخ وو، چې د هېواد د تاریخ ځالنده متدنونه یې رامنځته کړل، د بېلګې په 

 او غزين متدنونه.

 ښه چېرته ده؟ ېترورېزم اصيل ر د 

د شلمې پېړۍ له لومړۍ لسیزې راهیسې پېل شوه، چې تر ډېره په منځني ختیځ کې  ترورېزمپه اسالمي نړۍ کې توندالري او 

په تېره بیا د عثامين خالفت پرضد د دوی هڅې، د سایکس پیکوټ تړون، په  د انګلستان او امریکا له سیاستونو رسچينه اخيل،

 فلسطین کې ارسائیل هېواد ته زمینه برابرول او نور. 

برخې واکمنانو وروسته، د سړې جګړې پرمهال د لوېدیځ لخوا په اسالمي نړۍ کې له دکتاتورو، تپل شويو او د ولس له مالتړه بې

ځینې مسلامنان په  او کله چېوادونو کې دغه حالت په خلکو د سیايس مبارزې ماحول تنګ کړ. څخه مالتړ وشو. په دغو هې

افغانستان کې د شورویانو پرضد جګړه کې له برخې اخیستلو وروسته خپلو هېوادونو ته وګرځېدل نو دوی تعقیب شول او باالخره 



په لور مایل کړل. دوی په تدریجي توګه دې ته وهڅول شول،  ترورېزمیې ځای زندانونه شول. دغو کړنو هم ډېری د توندالرۍ او 

چې سیايس مبارزه یوه ناکامه پروسه ده، دوی له دغو ډميوکراتیکو الرو خپلو موخو ته نه رسېږي، او له همدې کبله باید د تشنج 

 او زور الره خپله کړي. 

کال وروسته، په افغانستان او عراق کې د امریکا جګړه او هلته د دوی کړنې هغه څه وو، چې په افغانستان کې يې  ز۲۰۰۱له 

د طالبانو بياراپورته کېدو او په عراق کې یې د داعش رامنځته کېدو ته الره هواره کړه. له همدې ځایه ده، چې موږ وایو په 

از عي ډول د لوېدیځ په تېره بیا د امریکا د تګالرو له کبله رامنځته شوی دی. دغه ر یا افراطیت په طبی ترورېزماسالمي نړۍ کې 

یا او توندالرۍ ته انګیزه ورکوونکي عوامل ب ترورېزماو توندالري به یو شمېر کورين عوامل هم ولري؛ خو  ترورېزمکه څه هم دغه 

 تر ډېره بهرين دي. 

شا اسايس الملونه مساجد او اسالمي ثقافت مضمون نه، بلکې دلته د توندالرۍ  تر« ترورېزم»په افغانستان کې د توندالرۍ او 

پني تر شا د امریکا پوځي شتون، د امریکا هغه کړنې چې په بګرام او ګوانتنامو زندانونو کې يې وکړې، ش ترورېزماو په اصطالح د 

د ميل اردو ځینې رستېري هم دې ته اړ کېږي، عملیات او د مسلامنانو مقدساتو ته سپکاوی بلل کېږي. همدا المل دی، چې 

کاري یې نور عوامل دي؛ خو دا چې امريکايي او نور بهرين رستېري په نښه کړي. دغه راز ناپوهي، له اسالمه ناخربي، فقر او بې

 بیا تر ډېره جزوي عوامل ګڼل کېږي. 

ان او د امریکا اوسني ولسمرش هم نیوکې کړې او هم د پر تګالرې خپله امریکای ترورېزمپه افغانستان او عراق کې د امریکا د 

اسالمي نړۍ په هره برخه کې د دوی د دغې جګړې پرضد اوازونه پورته شوي. ان پخواين افغان ولسمرش حامد کرزي هم د 

طالب » ضد تګالرې ځینې اړخونه د ترورېزماو ځینې مهال یې د امریکا د  ،پرضد جګړې توندې نیوکې کړې ترورېزمامریکا د 

 .8هم بللې دي« جوړونې فابریکې

په بل اړخ کې که څه هم د افغانستان د وليس جرګې غړي عبدالحفیظ منصور په وليس جرګه کې په خپله وروستۍ وینا کې د 

کار آمد های اخیر نادر طول سال ترورېزماسرتاتيژي مبارزه با »پرضد د افغانستان پر تګالره کلکه نيوکه وکړه او ویې ویل: ترورېزم

؛ دلته ډېره هېښونکې ده «بوده، و در ناکار آمدیش هم جانب حکومت و هم شورای ملی به خصوص ما، دخيل و سهیم استیم

 ترورېزمپر وړاندې د حکومت تګالره تر ډېره ناکامه ده او حکومت باید د  ترورېزمچې د ښاغيل منصور نیوکه بيا پر دې ده، چې د 

ها بیش از این که مواد منفجره باشند فکر افراطی و تروریستی تروریست»ه کړي؛ ځکه د ده په اند پرضد نور کوټيل ګامونه پورت

شود و از گردد و زبان به زبان توزیع میتواند که جلو مبب را بگیرند آما جلو فکر که ذهن به ذهن میدارند. پولیس و امنیت می

 . 9…«تواندها را پولیس گرفته منیشود آنها پخش میسوی رسانه

پرضد جګړه کې ګټورې ثابتې نه يش، بلکې توندالرۍ او په اصطالح  ترورېزمله همدې ځایه ده، چې دا ډول څرګندونې به د 

 ته به نوره هم الره پرانيزي. ترورېزم

                                                           
 ، په پرلیکه بڼه:۲۰۱۴جنوری  ۲۵سی پښتو، کرزی: بګرام زندان د طالب جوړولو فابریکې ده،  يب يب 8

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2014/01/140125_karzai_conference  
 ، انالین: ۲۰۱۶نومرب  ۲۳سپوتنیک افغانستان، حفیظ منصور: تفکر تروریستی در مساجد و ثقافت ها است،  9

/https://af.sputniknews.com/world/20161123992839 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2014/01/140125_karzai_conference
https://af.sputniknews.com/world/20161123992839/


د مرتادفو  رسه تړل کېږي او ځینې مهال بیا دا دواړه ترورېزمد دې ترڅنګ یوه بله مهمه موضوع هم دا ده، چې توندالري له 

رسه تړاو ولري؛ خو په ډېرو  ترورېزمکلمو په توګه هم کارول کېږي، چې دا ناسمه ده. کېدای يش، ځینې مهال توندالري هم له 

 نظریاتو کې وي، نه په کومو کړنو یا پېښو کې. که درسه تړاو نه لري. دغه توندالري یوازې په  ترورېزمنورو برخو کې بیا له 

لی، تر ډېره د تفریط له کبله رازيږېد  ترورېزمافغانستان د وروستۍ یوې پېړۍ تاریخ ته ځیر شو، نو دلته توندالري یا په اصطالح 

 چې دغو برخو ته بیا څوک ډېره پاملرنه نه کوي. 

نازړه »ضد تګالره تر ډېره د محسن حامد د انګریزي ناول د  ترورېزمې د امریکا د که په لنډه توګه ووایو، په افغانستان او عراق ک

لند ( په څېر ده، چې د چنګیز په نامه یو کرکټر په زوره او زړه نازړه د نورو د کړنو او چReluctant Fundamentalist« )بنسټپال

 نستان کې هم له خلکو رسه کېږي او دوی د نورو د تګالروله کبله بنسټپال یا تروریست کېږي. ورته کار په اسالمي نړۍ او افغا

 ته مخه کوي. ترورېزمیا  نېپالله کبله په نازړه توندالري، بنسټ

 دویمه برخه: اسالمي ثقافت او توندالري

 د اسالمي ثقافت مضمون په اړه تررسه شوې څېړنه

ېړنه څد افغانستان د سرتاتېژیکو څېړنو مرکز د "لوړو زده کړو په نظام کې د دیني راډیکالیزم رېښه موندنه." تر عنوان الندې یوه 

کړې ده. په دغه څېړنه کې د اسالمي ثقافت مضمون د اسالم سیايس نظام اړوند درسونه او پر محصلینو یې اغېزې څېړل شوې 

 استادان پوښتل شوي. ۸محصلین او  ۳۷۳رهار او کابل پوهنتونونو دي. په څېړنه کې د هرات، ننګ

 د دغې څېړنې د موندنو عمده ټکي په الندې ډول دي:

په پوهنتونونو کې د اسالم سیايس نظام تر عنوان الندې مضمون له کبله په محصلینو کې دیني راډیکالیزم زیاد شوی  لومړۍ:

 دی! 

 الم یو تر ټولو بشپړ دين دی چې ټول یې باید پیروي وکړي.سلنه محصلینو ویيل چې اس ۹۲.۸دویم: 

لو سلنه محصلینو ویيل چې موږ د "امر باملعروف و نهی عن املنکر" یعنې ښو کارونو ته را بلل او له بدو کړنو منع کو  ۸۸درېیم: 

 له تطبیق رسه موافق یو.

د ژوند په هر پړاو کې د هغه اصول په پام کې ونیول سلنه محصلینو ویيل، اسالم یو بهرتین دین دی چې باید  ۸۴.۷ څلورم:

 يش.

 .10سلنه محصلینو ویيل چې د اسالم سیايس نظام، اسالمي خالفت او یا هم اسالمي امارت دی ۵۲.۱ پنځم:

ي پورته ذکر شوو موندنو ته په کتلو رسه څېړونکي د دغې څېړنې په پایله کې ویيل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې توندالر 

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 

                                                           
توت رامین کامنګر، ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی؛ بررسی درسګفتارهای نظام سیاسی اسالم و تاثیر آن بر دانشجویان، انستی 10

 کال، کابل: ۱۳۹۸مطالعات سرتاتيژيک افغانستان، 

/assets/aiss_publication/Religious_Radicalism_in_the_Higher_Education_of_Afghanistan_Analysis_http://www.aiss.af/persian

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
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


یوې اسالمي ټولنې لپاره دا توندالري نه يش کېدای، چې یو څوک د خپل دین له اساساتو او ارزښتونو مالتړ وکړي او یا هم هغه 

 یو بشپړ دین وګڼي!

ړنه کې له محصلینو یوازې دومره پوښتل شوي، چې ایا اسالم سیايس نظام لري او که نه؟ اسالم تطبیق يش او که نه؟ په څې

امر باملعروف و نهی عن املنکر منې او که نه؟ اسالمي خالفت غواړې او که نه؟ دا ډول پوښتنې چې له هر مسلامن څخه ويش، 

وي؛ دا نه توندالري ګڼل کېدای يش او نه هم د دې دلیل کېدای يش چې په طبیعې خربه ده چې یوازینی ځواب به یې "هو" 

د لرونکی ، دا هغه بنیادي خربې دي چې د لږ اسالمي سواېېز د اسالمي ثقافت مضمون دی، بلکدې برخه کې یوازینی اغ

 او ورباندې باور لري. يانسان هم ورباندی پوهیږ

تررسه شوې وای او په دومره لوړه فیصدي یې پایلې راوتلې وای، نو ښایي د هغوی که چېرې دا څېړنه په یوه کفري ټولنه کې 

 ده؛ لپاره به دا حیرانوونکې وه؛ خو د افغانستان په شان یوه اسالمي هېواد کې دا حیرانوونکې نه ده او نه هم د تشویش وړ خربه

 د ژوند په هر پړاو کې ترې ګټه واخيل. اويس اوتو ته ژمن و ځکه، طبیعي ده چې هر مسلامن باید د خپل دین اساسا

په دغه څېړنه کې چې په کومو مواردو نقد شوی له لویه رسه څېړنیزه بڼه نه لري او تر ډېره یوازې د همدې مرکز د چلونکو 

شخيص څرګندونې دي. د څېړنې له غیر علمي تګالرې، داسې ښکاري چې نوموړي مرکز هڅه کړې، ترڅو له وړاندې یوې 

 شوې نظریې د اثبات لپاره، د رسوې په نوم مرشوعیت ورکړي؛ خو له بده مرغه دې موخې ته  نه دي رسیديل.فرض کړل 

 په څیړنه کې په الندې مواردو باندې باور لرل، د محصلینو د توندالریتوب او رادیکالیزم د دالیلو په حیث راوړل شوي دي:

 دیني واجب ګڼله ژمنتیا او هغه امر باملعروف و نهی عن 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 دعوت ته ژمنتیا د 

 سالمي سیايس نظام باندې باور لرلپه ا 

 ؟شی ردول غواړي او څه شی ثابتولړنه څه ېخو نه پوهیږو چې دا څ م برخه دي؛که څه هم پورته ذکر شوي ټول موارد د اسال 

ن که چېرې دغه پوښتنې له عامو خلکو څخه هم شوې وای، چې اسالمي ثقافت یې په پوهنتونونو کې نه دی لوستی، نو دوی آ 

توندالري او راډیکاله  ویالی وای. آیا دوی به بیا هم په پای کې ویيل وای، چې دغه ټول به هم دغو پوښتنو ته مثبت ځواب

 دي؟!

 اتضسالمي ثقافت په تړاو د رسوې تناقد ا

ونه لري او  له کبله یې ستونزمنه برېښي، چې د هېواد ضانستیتوت دغه رسوې یو شمېر تناق د افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعاتو

راډیکالیزم ترمنځ تړاو په نښه کوي، علمي حلقې دې د دغې رسوې هغه موندنې او د رسوې فرضیه، چې د اسالمي ثقافت او 

 اتو یو شمېر بېلګې وړاندې کوو:ضوږ به دلته د نوموړې رسوې د تناقومني. م

که اسالم د سیايس نظام درلودونکی دی نو ستاسو په اند کوم یو نظام اسالمي »د یوې پوښتنې په ځواب کې چې  لومړی؛

اسالمي نظامونه ګڼيل دي. خو ورپسې « خالفت»سلنه  ۹.۳او « ارتام»سلنه محصلینو  ۴۵.۴د ننګرهار پوهنتون څخه « ؟دی

سلنه  ۳.۱په بله پوښتنه کې، چې آیا ستاسو په اند د افغانستان اوسنی سیايس نظام اسالمي دی؟ د ننګرهار پوهنتون یوازې 



« تر یوه حده اسالمي»سلنه  ۱۵.۵او « اسالمي»سلنه محصلینو  بیا  ۸۱.۴بللی او « غیر اسالمي»د هېواد اوسنی سیايس نظام 

سلنه محصلین  ۵۴.۷ګڼلی دی. دلته پوښتنه زیږي، چې دا څرنګه ممکنه ده، چې په یوه پوښتنه کې دې د ننګرهار پوهنتون  

سلنه محصلین  ۸۱.۴اسالمي نظامونه وګڼي او په بله پوښتنه کې دې بیا د همدغه پوهنتون  تقریباً « خالفت»او « امارت»یوازې 

 اسالمي وبويل؟! « نی جمهوري نظاماوس»بیا 

او « خالفت»سلنه محصلینو  ۵۵.۵ورته وضعیت د هرات په پوهنتون کې هم دی. په لومړۍ پوښتنه کې د هرات پوهنتون 

سلنه بیا  ۱۴.۳اسالمي نظامونه ګڼيل؛ خو دا بیا په داسې حال کې ده، چې د نوموړي پوهنتون د همدغو محصلینو « امارت»

 تنه کې اوسنی جمهوري نظام غیر اسالمي ګڼي! په یوه بله پوښ

دا چې د هېواد اوسنی نظام اسالمي »دغه رسوې هغه مهال نوره هم غیر معیاري کېږي، چې کله له محصلینو پوښتي،  دویم؛

غه په دغه پوښتنه کې د«. نه ګڼئ، آیا په سیايس نظام کې د بدلون غوښتونکي یاستئ؟ که هو، نو د کوم نظام غوښتونکي یئ؟

رسوې د دوو دالیلو له کبله غیر معیاري بولو. لومړی، د محصلینو ډېری برخه دغه پوښتنه نه ځوابوي، نو ځکه موږ په محدوده 

چې محصلین د اسالمي ثقافت  -که چیرې د رسوې تررسه کوونکو دا فرضیه ومنو  -کچه پر راغلو ځوابونو دا استناد نه شو کوالی 

برخې بې ځوابه پاتې شوې. د ننګرهار او هرات  ۳/۲دي. د مجموعي رسوې په کچه دغه پوښتنه  مضمون له کبله رادیکاله شوي

سلنې ته رسېږي. دویم؛ دغه رسوې له دې کبله هم متنازعه او غیر معیاري  ۸۴په پوهنتونونو کې بیا د ځواب نه ورکوونکو سلنه 

. د بېلګې په ډول، د ننګرهار په پوهنتون کې يه اختالف لر پوښتنو له موندنو رس  ده، چې د دغې پوښتنې موندنې د نورو اړوندو

سلنه یې بیا خالفت غواړي. دا په  ۲.۱سلنه یې امارت، او  ۸.۳هغه محصلین چې اوسنی سیايس نظام اسالمي نه ګڼي، یوازې 

مي نظامونه ګڼيل سلنه محصلینو امارت او خالفت اسال  ۵۵داسې حال کې ده، چې لومړی د ننګرهار په پوهنتون کې تقریباً 

سلنه څخه ډېری محصلینو په یوه بله پوښتنه کې اوسنی نظام سیايس ګڼلی وو. یو څوک چې  ۸۰وو. بیا د همدغه پوهنتون له 

یوازې امارت او خالفت اسالمي نظامونه وګڼي، څرنګه ممکنه ده، چې اوسنی جمهوري نظام دې هم اسالمي وبويل. دغه راز، 

ولې بیا په یوه بله  سالمي نه ګڼي، او په ورته حال کې امارت او خالفت اسالمي نظامونه ګڼي،هغه څوک چې اوسنی نظام ا

و، نو د دا چې د هېواد اوسنی نظام اسالمي نه ګڼئ، آیا په سیايس نظام کې د بدلون غوښتونکي یاستئ؟ که ه پوښتنه کې

 امارت او خالفت غواړي؟!! چې کله ترې غوښتل کېږي نو  په ډېره کمه کچه کوم نظام غوښتونکي یئ؟

شوو بېلګو پورې محدودې  یادو همدغو پورتنیود ونه یوازې ضو انستیتوت د رسوې د موندنو تناقد افغانستان د سرتاتيژيکو مطالعات

ونو په څېر ضونه د پورته یادوو شوو تناقضکېږي. خو په ډېری توګه دغه تناق نه دي، بلکې په ډېرو نورو پوښتنو کې هم موندل

 دي او دلته یې موږ له راوړلو څخه ډډه کړې. 

 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 ډېره پاملرنه ورته نه 

 ده شوې. د بېلګې په ډول:

سلنه یې غواړي چې دا باید  ۳۶.۵او  ۳۸.۳عروف و نهی املنکر په تړاو موافق دي، تقریباً هغه محصلین چې د امر بامل لومړی؛

 د وعظ و خربو، او د نرشاتو )ورځپاڼې، مجلې، ټولنیزې شبکو( له الرې پيل يش. 



له نیاميي زیات محصلین د امر باملعروف و نهی املنکر پيل کوونکې ډله دولت ګڼي؛ له نیاميي کمې بیا بېالبېلې وسله  دویم؛

 والې او دعويت ډلې ګڼي. 

په داسې حال کې، چې یو شمېر کړۍ دا استدالل کوي، چې د اسالمي ثقافت د مضمون تدریسولو پرمهال استادان  درېیم؛

په تړاو خربې کوي. خو د دغې رسوې د یوې پوښتنې ا ژوندي کولو  او حکومتولۍ نظام )خالفت( د بیيسد اسالم د لومړين سیا

سلنه څخه زیاتو محصلینو وویل، چې د درس  ۶۸موندنې تر څه حده دغه استدالل هم کمزوری کوي. په دغه رسوې کې له 

 ګو په توګه نه معريف کېږي. پرمهال دوی ته هېڅ مهال هم اسالمي خالفت د حکومتولۍ د یوې غورې ال

په محصلینو کې د بېالبېلو ډلو د موجودیت په تړاو زغم او د یو بل منل. د نوموړي مرکز د یوې پوښتنې په ځواب کې  څلورم؛

سلنه محصلینو  ۸۰.۲ې نو دوی رسه باید څه وکړای يش؟ که څه هم تقریباً ئبېلو ډلو له شتون رسه موافق نه چې که تاسو د بېال 

غو ډلو له شتون رسه موافقت ښودلی وو؛ خو بیا هم هغه چا چې مخالفت ښودلی وو، ډېرو کمو یې په فزیکي ډول د خپلو د د

 . 11سلنه( له هغوی رسه د مبارزې الرې چارې ښودلې وې ۱.۱سلنه( او د هغوی پرضد تبلیغات ) ۳.۲مخالفینو لرې کول )

اصيل رسچینه یا توندالرۍ ته الره پرانېزي.  ترورېزماسالمي ثقافت د  دغه ټکي په حقیقت کې دغه مفروضه غلطه ثابتوي، چې

د دغو پوښتنو له موندنو داسې معلومېږي، چې د اسالمي ثقافت لوستونکي زغم په یوه داسې چاپېریال کې چې په سیستامتیکه 

 توګه د توندالرۍ پر لور ټېل وهل کېږي څومره دی؟!

 اصالحات؛ دوه بېل مفاهیم!د اسالمي ثقافت ردول او پکې 

 د اسالمي ثقافت مضمون په اړه درې خربې شته دي: 

 لومړی؛ هغه څوک چې دا مضمون تدریسوي 

 دویم؛ په خپله او په کيل توګه دغه مضمون 

 درېیم؛ د دغه مضمون محتوا یا مفردات

 لومړي او درېیم مورد کې اصالحات غوښتل یا پکې بدلونونه راوستل کومه ستونزمنه او بده خربه نه ده او ډېری به وررسه همغږي

هم وي. موږ هم د بیاکتنې اړتیا محسوسوو. خو دا چې په بشپړه توګه د ثقافت اسالمي مضمون بیخي له پوهنتوين نصاب څخه 

 رته کوونکې ده؛ ځکه: حذف کړای يش، النجمنه او بحث راپو 

 توب، هر اړخیزوايل او عباداتو بحثونه شوي، چې په ځینو برخو کې بهنړېوالپه دغه نصاب کې په ټوليز ډول د اسالم پر  لومړی؛

يې یو څه اجتهادي مسایل وي، چې په بله طریقه هم تفسیرېدالی يش؛ خو دا د دې معنا نه لري، چې ټول نصاب یا په خپله 

 یا توندالرۍ ته الره هواره کړې.  رېزمترو دا مضمون 
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 کال، کابل: ۱۳۹۸مطالعات سرتاتيژيک افغانستان، 
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په دې پړاو کې، چې له هرې خوا له سیايس او اقتصادي یرغل رسه فکري او کلتوري یرغل هم روان دی، د  نړېوالتوب دویم؛

اسالمي ثقافت مضمون به زموږ ځوانانو ته یو ډول فکري او رواين خوندیتوب هم ورکړي او په دغه عرصي پړاو کې به د هغو 

 اندو لخوا وړاندې شوې دي. ښتنو د ځوابولو په الره کې هم مرستندوی واقع يش، چې مسترشقینو او ځينو په اصطالح روڼپو 

  سپارښتنې

 اندي او لوړ پوړي افغانستان چې اوس د وروستۍ یوې پېړۍ په پرتله له تر ټولو بدو رشایطو تېرېږي، باید پکې روڼ

 چارواکي د دیني حساسیت له پارولو څخه په جدي ډول ډډه وکړي. 

  ه لور بوځي او د مرکز په توګه تورنول به هېواد د نور تاوتریخوايل پ ترورېزمد اسالمي ثقافت بشپړ نصاب او مضمون د

 د نورې توندالرۍ لپاره به الره پرانیزي. 

  موږ هم په ځینو مواردو کې د اصالحاتو غوښتونکي یو؛ خو دا باید په سمه طریقه ويش. اصالحات باید په احساساتو

ا توندالرۍ والړ نه وي، نور تاوتریخوالی ونه زیږوي او د اصالحاتو د وړاندې کولو او عميل کولو تګالره هم پر افراط ی

 والړه نه وي. 

  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 ثقافت متخصصینو ته وسپارل يش. د 

 .ه باید سیايس، ذوقي او جذبايت چلند ونه يشاسالمي ثقافت د مفرداتو له بدلون رس 


