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  د مرکز پېژندنه

 

 

سيايس،  -۱ بېلو ، فرهنګي، اقتصادي، او بېل ټولنیزومجله په 

ــه څېړنيزې او علمي ليېنې  علمي ډګرونو پورې تړلې، هغ

له علمي او فېري  ـــمې او  خپروي، چې په منهجي لحاظ س

شوچا څخه نه لوري اصالت ولري. )له بل   (.ېوي اخېستل 

ـويځای پرځای ماخذونه پېې په ملن  لیېونو کې په نښـــه شــ

 وي.

ا ې د کتاب په بڼه او يمجله هغه ليېنې خپروي، چې مخې -۲

 . د دغسـېېخپرې شـو خوا نه ويلهرګان ايت ابل کوم نشـ 

ـــتۍ پرهېړه  kليېنو د خپراوي نه خپراوي، په اړه وروس او يا 

 کوي. ې ډلهکتنپلو

 ۱۵کم او تر  زرو ۵له شمېر بايد،  کلیموليېنو د  د تحقيقي -۳

نه وي، له دې اندازې ډهروالی يا کموالی، د  زرو کلیمو زيات

 مدير موافقې ته اړتيا لري.د تحرير 

ون او وروستی سم د ليېوال دنده ده سمون ېنې لغويد لي -۴

 خوا کېږي.يې د مجلې د ادارې له

ڼه ، چې ظاهري باخېستل کېږي ليېنه په هغه صورت کې -۵

 وي. يمه او لومړين رشطونه يې، پوره کړ يې س

تحېيم  د ې ډلهيېنې، د مجلې کتنپلوپر هرې څېړنيزې ل -۶

 پرهېړه کوي.

ـــمونې پېې که ليېنه د خپ -۷ ـــوه او څه س راوي وړ وګڼل ش

ـــمونو د تر  رسه کولو په موخه، ليېوال ته مطلوبې وې، نو د س

 کېږي.لېږل کېږي او يا يې موافقه غوښتل 

مجلې  رې دله ال برهښـنالی تر سـمون وروسـته، د ليېنه  -۸

 دفرت ته سپارل کېږي.

ه  -۹ هغه بحثونه، چې په مجله کې له خپراوي پاتې يش، بېرت

 ليېوال ته سپارل د مجلې د دفرت دنده نه ده. يې
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 سخن مرکز

ش تکمیل و آماده ی چاپ بود. هنوز تیم تخنیکی  هـ 1398یل در ماه حوت ژورنال تحل 7مطالب مربوط به شامره 

مرکز مطالعات از پروسه ی بازبینی و دیزاین فراغت نیافته بود که متأسفانه وبای کرونا و به تعقیب آن نافذ شدن 

نکه جه گردید. تا ایرشائط قرنطین در شهر کابل، چاپ خانه ها از کار باز ماند و کار چاپ ژورنال هم با ستکتگی موا

با در  در نشست آنالین ماه جوزای خود فیصله منود تا CSRSهیئت اداری مرکز مطالعات اسرتاتیژیک و منطقوی 

 این بار ژورنال تحلیل را به طور استثناء به شکل دیجیتال به نرش برساند. نظر داشت رشائط قرنطینه،

محرتمی که لطف منوده نوشته های شان را بخاطر نرش در ژورنال  با استفاده از فرصت از متام محقیقین و نویسندگان

تحلیل در اختیار ما گذاشته اند؛ یکبار دیگر اظهار سپاس و امتنان منوده از همه پوزش می طلبم که بخاطر ظروف 

م در رت بیرون از اراده، در چاپ نرشیه  تأخیر صورت گرفت. امیدواریم شامره ی بعدی ژورنال به همکاری محققان مح

 وقت معین آن، بدون معطلی و تأخیر به نرش برسد.

امیدواریم مطالب این شامره ی ژورنال تحلیل، عطش پژوهش گران و اهل علم را سیراب منوده مراجع پالیسی ساز 

 را در روند پالیسی سازی بهرت برای آینده ی کشور، یاری رساند.

 امید تحقق صلح و ثبات در وطن  عزیز ما افغانستان.به آرزوی نجات کامل جهان از رش وبای کرونا و به 

 ومن الله التوفیق

 نصیراحمد نویدی

 رئیس مرکز
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 د مدیر رسیزه

کال د ډېرو لپاره نا اټکلېدونکی و. هېڅ چا هم نه وه پتېیلې، چې نړۍ به د کورونا وباء له کبله دومره مترضره  ۲۰۲۰د 

نګېرله چې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ به د پټو دروازو تر شا د کېږي څومره چې وځپل شوه او نه هم چا داسې ا

خربو اترو له اوږدو سلسلو وروسته د دوی ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستلو په تړاو تړون السلیک کېږي. خو 

 دا هغه څه و چې پېښ شول. 

 د کورونا وباء

ض له ځناورو څخه انسان ته خپور شو او اوسمهال یې نه دا چې د چین په وهان ښار کې د کورونا په نامه یو نوی مر 

نړۍ په خپلو منګولو کې نیولې بلکې له حرکته یې هم غورځولې ده. دې نوې وباء له ځان رسه د وژلو، قرنطینه، او 

کو ټولنو پورې ناقتصادي تاوانونو پرته یو شمېر سازيش نظریو ته هم الره پرانیسته. له پرمختللو ټولنو نیولې تر پرمختلو

به دغه ویروس په دومره رسعت نه وي خپور شوی لکه څومره چې یې سازيش نظریو د خلګو اذهان اغېزمن کړي دي. 

دا په خپله ښيي، چې موږ د ویروس په مقابل کې د دفاعي مقاومت له لوړولو څخه ډېر د سازيش نظریو پر وړاندې 

 ریشنلیزم په نامه پېژندل کېږي. مقاومت ته هم اړتیا لرو. هو هغه مقاومت چې د 

په بل اړخ کې؛ د کورونا وباء نړیوال نظم تر ګواښ الندې نیولی دی. د نړیوالو اړیکو چارپوهان او تیوریسینان د کورونا 

وباء له ختمېدو وروسته نړۍ د کورونا وباء څخه له مخکینۍ نړۍ څخه بېله ګڼي. دا چې دغه وباء به په راتلونکي کې 

ترمنځ همکاري زیاته او د امنیت فلسفه به له خپلې کالسیکي نظامي تعریف څخه رابهره کړي و کنه راتلونکی  د نړیوالو

به یې ځواب کړي؛ خو یو څه چې د دې وباء پرمهال څرګنده شوه، هغه دا چې امریکا د اېبوال مرض پرمهال چې 

ول و په بریالیتوب یې وررسه مبارزه وکړه هغه ډڅرنګه نړۍ په خپلې نوښتګرې مرشۍ د همکارۍ لپاره راټوله کړې وه ا

یې د کورونا وباء پرضد نوښتګره مرشي او موثره مبارزه ونشوای کړای او داسې يې د امریکا مرشي تر سوال الندې 

ونیوله. د امریکا له خوا د کورونا پرضد له مرشۍ او مسؤلیت څخه تېښته، د امریکا او اېتالفیانو ترمنځ یې واټن نور 

زیات کړ. هغه هم په داسې مهال چې د امریکا اېتاليف هېوادونه )اروپا( له چین او ایران وروسته په دویم قدم  هم

کې سخته وځپل شوه او هلته د ماسکونو او مصنوعي څاه ورکولو ماشیرنۍ )وینټیلیټرز( اړتیا حېس کېده.  چین دغه 

ویدیځ د دې توکو په تړاو پر چین متکي وو د چین لپاره تشه محسوسه کړه او دا چې په تېر کې ډېری هېوادونو او ل

یې الره نوره هم هواره کړه. همدا المل و چې چین څه ناڅه له یو شمېر آسیايي، افریقايي او اروپايي هېوادونو رسه 

مرستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د کورونا پرضد د نړیوالې مرشۍ تشه ډکه کړي. همدا المل و، چې د ایټالیې 

سمرش وویل: موږ له اروپايي ټولنې مته شکېدلې او چین ته سرتګې په الر یو. دا چې په نړیواله سوداګرۍ کې به ول
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د نسبي برترۍ او یا مطلقې برترۍ تیورۍ پرځای پاتې يش او یا به هېوادونه په هرې برخه کې د خوداکتفايۍ پر لور 

 زبرځواکونو پالیيس جوړونکي اغېزمن کړي. بېرته وروګرځي یو بېل بحث دی او په راتلونکي کې به د 

د امنیت د پراخې او هر اړخیزې فلسفې اړتیا بل هغه څه دی، چې زبرځواکونه او واړه هېوادونه به ورته ال متوجه  

لسیزې په پای کې، هندي امرت سینها، چې په اقتصاد کې یې د خپلو څېړنو له الرې د نوبل جایزه ۱۹۸۰کړي. د 

یت او پرمختګ تعریف په پراخولو کې يې رول ولوباوه. وروسته، پاکستاين اقتصاد پوه محبوب الحق د وګټله، او د امن

همدې هندي اقتصاد پوه په تعقیب د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام لپاره د انساين پرمختګ انډکس جوړ کړ او 

 نه تاړه بلکې په دې کې يې ټولنیز اوپرمختګ یې یوازې د اقتصادي ودې یا هم د يف کس عاید له زیاتېدو رسه و 

روغتیايي شاخصونه هم دننه کړ. همهاله، د نړیوالو اړیکو یو بل تیوریسن بېري بوزان هم د امنیت فلسفه له روايتي 

فلسفې څخه چې یوازې یې پر نظامي امنیت ټینګار کاوه څخه رابهره کړه او په دې کې يې د نورو په ګډون چاپريیايل، 

وغتیايي امنیت هم ورګډ کړ. دا چې په نړۍ کې به د کورونا وباء څومره هېوادونه اړ کړي، چې د روایتي ټولنیز او ر 

نظامي امنیت وراخوا به نورو ناروایتي امنیت ته څومره پاملرنه وکړي د ډېر بحث وړ ده؛ خو یو څه چې له اوسنیو او 

م له او امنیتي قضایاوو کې همداسې تر ډېره د ریالیز  تېرو ځمکنیو حقایقو برسېره ده، چې نړېوال سیاست به په لویو

سیاست څخه اغېزمن وي )په ډېرو وړو او نورو غېر امنیتي برخو کې به له لېربالېزم اغېزمن کېږي( او ډېره ستونزمنه 

په  وده چې زبرځواکونه او نور هغه هېوادونو چې له محسوسو امنیتي ګواښونو رسه مواجه وي د هغوی پاملرنه د وسایل

کمښت کې له نظامي امنیتي تعریف څخه ناروایتي امنیتي تعریف ته واوړي؛ ځکه انساين فطرت د ناملس کېدونکو 

ګواښونو )لکه د کورونا وایروس( په پرتله تر ډېره له ملس کېدونکو ګواښونو )لکه جګړه، چاودنې او تروریستي پېښې( 

 جدي نیيس. وېره لري او ډېری مهال همدا ملس کېدونکي ګواښونه 

 «لویدیز کمېدنه»

کال کې یوې بلې موضوع چې د لویدیځو پالیيس جوړونکي يې اغېزمن کړي او موږ ورته پورته هم اشاره  ۲۰۲۰په 

وکړه هغه د امریکا او اېتاليف هېوادونو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي واټن ده. له امریکا پرته په نورو لویدیځو هېوادونو کې 

ځکه رس راپورته کوي، چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمرشۍ الندې امریکا د لویدیځ په امنیت کې  دا ډول جدي اندېښنې

فربورۍ ویيل و:  ۱۶کال په  ۲۰۱۹لېوالتیا نه اخيل. ځکه په همدې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 
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ې له ختیځ دا چ«. ان( پر ختیځ تکیه کويموږ د لویدیځ د دفاع تضمین نه شو کوالی که چېرې زموږ ملګري )اېتالفی»

څخه معنی دلته له چین او روسیې رسه د اروپا نږدې کېدونکي اړیکې مراد دي او که د ختیځ ارزښتونه؛ تر ډېره 

 5Gمعلومه نه ده. خو برسېرن نظرونه ښيي، چې امریکا به له اروپا رسه د چین نږدې کېدونکي روابط او د هوواوی 

کال په دویمه میاشت  ۲۰۲۰د روسیې پر غازو د اروپایانو تکیه مرادوي. په ډېره لېوالتیا رسه، د  ټکنالوژۍ کارول او

دیز لوی»کې، د جرمني میونېخ امنیتي کنفرانس ټول همدې موضوع ته ځانګړی شوی و او د کنفرانس عنوان و: 

له دوو ډولو ننګونو رسه مخ دی،  د دې امنیتي کنفرانس د چمتوکوونکو په آند، لویدیځ .(Westlessness« )کمېدنه

؛ فلسفې له چاودلو اندېښنه لري« لویدیځ»چې دا ننګونې بیا داخيل او بهرين دي. په داخيل ننګونه کې، دوی د 

ځکه د دوی په اند د لویدیځ فلسفه تر ډېره له لېربالې ډميوکراسۍ، انساين حقونو، آزاد مارکېټ او په نړیوالو انستیتونو 

همکارۍ څخه جوړه بويل او دغو ارزښتونو ته ګواښ بیا تر ډېره د لویدیځ دننه پاپولیزم او پاپولیستي  کې له نړیوالې

خوځښتونو او د یو شمېر سپین پوستو نژادي تبعیض بويل. په بهرنۍ ننګونه کې؛ د نړېوال لېربال نظم ځپل کېدل 

لې بويل ځکه د دوی په آند د لویدیځ دننه د ګڼي، په نورو هېوادونو کې د برشي السوهنو تر نامه الندې کمې مداخ

لویدیځ ارزښتونو بحران د دې باعث شوي چې په بهرنۍ نړۍ کې خونړۍ او خشونت آمیزه بڼه لري. دا چې نړۍ به 

له  (Responsibility to Protectیا د خوندیتوب مسؤلیت ) (Human Interventionد لویدیځ د برشي السوهنې )

او باامنه وي، که له دې پرته؛ ډېره جنجايل او د بحث وړ قضیه ده؛ ځکه په بوسنیا او هریګزونیا کبله ډېره سوله ییزه 

کې؛ د لویدیځ دې تګالرې مثبته پایله ورکړې وه. خو په عراق، لیبیا او سوریه کې یې پایلې تر ډېره مثبتې راونه وتلې، 

ین له خوا د لویدیځ د نړیوال لېربال نظام د یو شمېر او یو بحران پر بل ناوړه بحران پښه واړوله. د دې ترڅنګ؛ د چ

نړیوالو انستیتونو په مقابل کې د یو شمېر متبادلو انستیتونو جوړونه بل هغه څه دی، چې دوی یې خپل نظم ته 

 ګواښ بويل. دا چې د نړۍ یو شمېر هېوادونو، سیمو او ستونزو په تړاو د دوی څه نظرونه وو، له عنوانونو یې اندېښنې

 څرګندې برېښي. د بېلګې په توګه:

 د امریکا متحده ایاالت؛ وېشيل به درېږو؟

 چین؛ السوهونکی سلطنت

 روسیه؛ تېر ایستونکی دولت

 اروپا؛ د اروپايي ستوري مسابقه
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 چین سیالۍ له کبله وېشلې نړۍ-د امریکا

ۍ م ارتېږي او د ډېری هېوادونو بهرنننۍ نړۍ او راتلونکو څو لسیزونو کې به د امریکا او چین ترمنځ سیايل نوره ه

چارې به اغېزمنې کړي. د امریکا او چین ترمنځ ننۍ سیايل همغه د پخواين یوناين مورخ په توسیدیدیز دام کې په 

ښه توګه خالصه کېږي، کله چې هغه د پنوپولیسین جګړې په تړاو ولیکل، چې د ایتهنز راپورته کېدنې په سپارټا کې 

همدا المل دی، چې ډېری مهال د راپورته کېدونکي ځواک او پرځای ځواک ترمنځ سیايل تر ډېره اندېښنې وپارولې. 

پر جګړو بدلون موندلی دی. ګراهم ایلیسن چې د هارورډ پوهنتون استاد دی او د توسیدیدیز دام اصطالح اخرتاع 

 ۱۶یلې ته رسیدلی چې له څخه تر اوسه دا ډول قضیې څېړيل او دې پا ۱۵۰۰کوونکی دی، په خپل کتاب کې له 

د راپورته کېدونکي ځواک او پرځای ځواک ترمنځ پر جګړو اوښتې دي )له څلورو استثناوو څخه  ۱۲بېلګو څخه یوازې 

یوه مشهوره استثنی د امریکا او انګلستان ده، چې کله امریکا د انګلستان مقام وننګاوه نو دا پر جګړې وانه ووښت(. 

مې لسیزې راپدیخوا، په نړۍ کې د چین د ادغام او په راپورته کېدنه کې ۱۹۷۰مریکا د خو پوښتنه زیږي، چې ولې ا

رول ولوباوه. یو شمېر شنونکي، دا د سړې جګړې پرمهال د کمونیستي بالک دننه د چین او شوروي اتحاد رقابت ته 

مهار کړي. د امریکايي  ګوتڅنډنه کوي چې امریکا له دې حالت ګټه واخیستله څو شوروي اتحاد نور هم منزوي او

کال کې په دې  ۲۰۱۶ولسمرش ډونلډ ټرمپ یو مشاور چې په امریکا کې د چین پېژندونکي په توګه نومیالی دی په 

کلونو ځغاستنې تر نامه الندې کتاب ولیکه او پکې يې استدالل وکړ چې د چین له راپورته کولو د امریکا  ۱۰۰تړاو د 

دریجي توګه د مارکېټ اقتصاد او لېربالې ډميوکراسۍ پر لور سوق کړي او په دا ډول یوه موخه دا وه چې چین به په ت

به په نړېوال لېربال نظم کې مدغم يش. خو د ده په اند د امریکا دا ډول انګېرنې غلطې راوختلې. ځکه چین په 

ي به؛ خو چین اوسمهال نړیواله کچه د امریکا لرې کول او پرځای یې د ځان میخولو پټ پالن لري. هر څه چې وي و

 په سمه معنی د امریکا رقیب دی او امریکا هم اوس د چین له راپورته کېدا وېره لري.

 افغان حکومت؛ د امنیت په تالش کې

په تاریخي توګه د افغانستان بهرنی سیاست تر ډېره د بهرنیو مرستو پر راټولونې، د نړیوال سیاست په قطبي کېدو 

ټولو اړخونو څخه پر ګټه اخیستنې راڅرخېږي. دا تر ډېره له دې ځایه هم منشی اخيل، چې کې پر ناپېیلتوب او له 

په افغانستان کې له یو شمېر حکومتونو رسه دا ډول فکر وه چې هېواد باید د زبرځواکونو له سیالۍ څخه وژغورل يش 

مې پېړۍ په ۲۰په لویه لوبه او  مې پېړۍ۱۹او ترڅنګ یې د حکومت د خوندي کولو او بقا خربه وه. دا ډول چلند د 

مې پېړۍ پېل له تېرو پېړیو رسه یو توپري ۲۱مه پېړۍ کې تررسه کېږي )د ۲۱سړه جګړه کې وشول او اوس هم په 

درلود چې دغه مهال نړۍ یو قطبي وه او د حامد کرزي تر مرشۍ الندې حکومت هم له همدې قطب رسه پرمخ 

ثنايي حالت نه دی. په دې وخت کې هم، افغانستان د بهرنیو مرستو په حالت هم کوم است( ۲۰۲۰والړل(. اوسنی )
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کال راهیسې د جوړ شوي نظام بقا پر داسې  ۲۰۰۱تالش کې دی څو خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي او پای له 

خې ممهال تضمین کړي، چې امریکا او طالبانو په افغانستان کې د سولې راوستلو په تړاو تړون السلیک کړی او له 

 میاشتو پورې په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي. ۱۴به یې امریکا تر 

د ميل یووايل حکومت پرمهال د افغان حکومت امنیتي تګالره تر ډېره له افغان طالبانو رسه پر جګړې منحرصه وه او 

 له اوله د افغان ولسمرش ارشف غني پالیيس په الندې ټکو کې راټوله وه:

هېوادونو رسه د اړیکو بیا جوړونه: د حامد کرزي په دویمه دوره کې چې د افغان حکومت او امریکا  لومړی؛ له لویدیځو

ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې د ميل یووايل حکومت د دورې په لومړیو کې د دا ډول اړیکو بیا رغتښتنه وشوه. د 

ملیاتو ول او بهرنیو ځواکونو ته د شپنیو عساعتونو دننه له امریکا او ناټو رسه امنیتي تړونونه السلیک ش ۲۴حکومت 

اجازه بیا ورکړل شوه. د دې ترڅنګ افغان حکومت په دې ټوله دوره کې د بهرنیانو له خوا د ملکیانو په نښه کولو هم 

 خاموش پاتې شو.

مدستي، س ییزې اجامع رامنځته کول: له امریکا رسه د اړیکو د بیا جوړونې پسېدویم؛ د تروریزم پر وړاندې د سیمه

افغان ولسمرش ارشف غني په خپل نارسمي سفر سعودي ته والړ او بیا په خپل لومړين رسمي سفر چین ته والړ. 

ورپسې افغان ولسمرش پاکستان، ایران، ترکمنستان او ان روسیې ته هم سفرونه وکړل څو د تروریزم پرضد یوه 

کومت مته وه، چې پاکستان به وهڅوي څو په افغان ییزه اجامع رامنځته کړي. له دې دریځ څخه د افغان حسیمه

سوله کې ریښتینی او صادقه رول ولوبوي. د سیمې هېوادونو ته وروښيي چې هېواد کې روانه جګړه د سیمې په خېر 

 نه ده او همدغه راز د سیمې هېوادونه له افغان دولت رسه په امنیتي برخو کې همکارۍ ته هم جلب کړي. 

وام په تړاو مذهبي فتوا د افغان طالبانو پرضد استعاملول: افغان حکومت څو ځله هڅه وکړه چې درېیم؛ د جګړې د د

په هېواد کې روانه جګړه له مذهبي اړخه منزوي کړي. په دې تړاو یې په کابل کې د علاموو یو کنفرانس راوباله او 

 ه. دغه راز په اندونیزیا کې يې هم د علاموو یو کنفرانس ته زمینه جوړه کړ 

خو افغان طالبان د ميل یووايل حکومت د دې سرتاتېژۍ پر وړاندې چوپ پاتې نه شو. د امنیتي تړون د السلیکولو 

زورورې چاودنې وشوې )افغان طالبانو د یو شمېر چاودنو مسؤلیت  ۹په لومړنیو دوولسو ورځو کې په هېواد کې 

سازمان د علاموو غونډه هم رد کړه چې له کبله یې بیا واخیست او د نورو یې رد کړ(. ترڅنګ یې د اسالمي همکارۍ 

هغه مهال دا ډول جوړېدونکې ناسته تررسه نه شوه او دغه راز د ارشف غني د سیمې ییزې اجامع پرضد افغان طالبانو 

د سیمې له هېوادونو په تېره بیا ایران، چین او روسیې رسه خپلې اړیکې وساتلې. 
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فغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د راوستلو په تړاو د تړون نهايي کولو پر لور روان په بل اړخ کې، له کله چې د ا

و، نو له همغه مهاله راهیسې د ارشف غني تر ولسمرشۍ الندې د افغان حکومت د امنیت په تړاو پالیيس په الندې 

 مواردو کې خالصه کېدای يش:

 وانانو او په تېره بیا پر ځانګړیو ځواکونو او هوايي ځواکونو ډېری اتکاء.  لهلومړی؛ په امنیتي ځواکونو بیا سمبالول؛ کې پر ځ

تېرو کلونو راهیسې تر اوسه د کامنډو ځواکونو شمېره دوه چنده شوې او د هوايي ځواک شمېره هم درې چنده شوې. له 

ه د هغو ځوانانو په الس کې لویدلې، دوو زرو زیات جرناالن او ډګرواالن تقاعد شوي دي او د امنیتي ځواکونو رهربي تر ډېر 

 کال وروسته نظام کې تېر شوی دی. ۲۰۰۱چې خپل ماشومتوب یې په افغان جهاد او کورنۍ جګړو او بلوغ یې له 

دویم؛ د جګړې لګښتونه کمول او پر داخيل عوایدو تکیه؛ له کله چې د امریکا ولسمرش ټرمپ په افغانستان کې د 

یوکې پېل کړي، له همغه مهاله راهیسې افغان حکومت هڅه کړې، څو د جګړې لګښتونو امریکا پر جنګي سرتاتېژي ن

کمولو پر طرحو کار وکړي او څه ناڅه د ټرامپ اداره اغېزمنه کړي. د دې ترڅنګ، دا چې په امنیتي برخه کې، پر 

میلیون ډالر  ۵۰۰تونو څخه میلیارډو ډالرو له لګښ ۵داخيل عوایدو هم تکیه وکړي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د 

لګښتونه افغان حکومت په تېرو کلونو کې ورکړي؛ نور یو میلیارډ ډالر د ناټو په تېره بیا د اروپايي ټولنې او پاتې نور د 

امریکا له خوا ورکول کېږي. په تېرو څو میاشتو کې، چې کله د امریکا له خوا پر ولسمرش ارشف غني د امنیتي یو 

ستې له یو ټولشموله حکومت جوړولو رسه ونښلول شو، افغان حکومت هڅه وکړه، چې له خپلې میلیارډ ډالرو مر 

 بودیجې څخه یو میلیارډ ډالر افغان امنیتي ځواکونو ته ځانګړې کړي. 

بله عريب متحده امارات ترمنځ د سیالۍ له ک-درېیم؛ د امنیتي لګښتونو په تړاو د مايل مرستو لټون؛ د قطر او سعودي

اماراتو څخه د قطر پر لور د افغان طالبانو متایل هغه څه و چې افغان حکومت یې له سعودي او عريب -سعودياو له 

متحده اماراتو رسه د پخوانیو حکومتونو په پرتله د ميل یووايل حکومت پرمهال ډېر نږدې کړ. د دې ترڅنګ، په 

امارات او افغان حکومت -راتګ هم سعودي سعودي کې د محمد بن سلامن او د محمد بن سلامن د مډرنېزم پدیدې

پر یوې خوا کړل. د یو امریکايي امنیتي مسؤل په حواله چې د امریکا کانګرس ته یې د افغانستان د امنیتي حالت 

په تړاو وینا واوروله، افغان حکومت له دغوو دوو هېوادونو رسه پر دې خربې کوي، څو په مايل توګه له افغان امنیتي 

ه مالتړ وکړي. اوس چې افغان طالبانو او امریکا له افغانستانه د خپلو پوځيانو د ویستلو په تړاو تړون ځواکونو څخ

السلیک کړی، شونې ده، چې افغان حکومت به د مايل مرستو په تړاو خپل السونه نورو هېوادونو ته هم وغځوي، په 

ه ې په ټوله کې يې له امریکا رسه اختالفات رامنځتتېره بیا همدې خلیج چې یادونه یې وشوه او اروپايي ټولنې ته، چ

شوي او په افغانستان کې هم د امریکا له نوې تګالرې رسه اختالف لري. 
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 د افغانستان پورتنۍ امنیتي پالیيس له یو شمېر ننګونو رسه هم مخ ده:

ه قابو نه شوه آیا ممکنه دلومړی؛ دا چې په افغانستان کې روانه شل کلنه جګړه د ټکنالوژۍ او هوايي ځواک پرمټ 

چې د امنیتي ځواکونو د ځوانولو او د کامنډو او هوايي ځواک په زیاتولو رسه به د جګړې په ډګر کې څه السته راوړنې 

 ترالسه کړای يش؟ شاید د افغان حکومت

دی.  صاد هم ځپلیدویم؛ دا چې د کورونا وباء او تېلو نرخونه ولیديل نو دې حالت د خلیجي هېوادونو او لویدیځ اقت

اوس ممکنه ده چې په داسې یو وضعیت کې به دغه هېوادونه دې ته چمتو وي، چې په راتلونکي کې هم له افغان 

 امنیتي ځواکونو مالتړ وکړي؟ د افغان حکومت لپاره یوه بله جدي ننګونه ده. 

ونو کنه برېښي، چې د افغان امنیتي ځواکدرېیم؛ د کورونا وباء د افغانستان اقتصاد هم اغېزمن کړی او دا تر ډېره نامم

 لګښتونه له دې ځایه پوره کړای يش. 

اوسنیو حاالتو ته په کتلو، موږ پتېیلی شو، چې افغان حکومت شاید تر یو کال پورې نور هم په دې موخه صرب يش، 

هغه  فغانستان په تړاو دچې یا په امریکا کې د ادارې بدلون رامنځته يش او یا هم د ټرمپ له ولسمرشېدو وروسته د ا

تګالره بدلون ومومي. له دې وړاندې، د افغانستان په بهرين او امنیتي تګالرو کې د یوه ژور بدلون مته له امکانه لرې 

 برېښي. 

 د سولې بین االفغاين خربې اترې

باید د  ترې دي، چېپه افغانستان کې د دوامداره سولې او امنیت لپاره یوازینۍ الره د بین االفغاين سولې خربې ا

درېیو ډولو لوریو ترمنځ تررسه يش: افغان طالبان، افغان حکومت او غیر طالب او غیر حکومتي ډلې او ميل 

شخصیتونه. دا خربې اترې هغه مهال بریالۍ کېدای يش، که د افغان طالبانو او افغان حکومت په تړاو انګېرنې بدلون 

فغان حکومت د پاکستان او امریکا اغېزې جوتې دي خو بیا هم، نه هم افغان ومومي. که څه هم پر افغان طالبانو او ا

 حکومت د امریکا السپوڅی دی او نه هم افغان طالبان د پاکستان.

د افغان تاریخ د وروستیو لسیزو لوست هم همدا دی، چې هر مهال د سولې بین االفغاين خربې اترې ناکامې شوي 

ي بیولی دی او جګړه پکې تم شوې نه ده. له بده مرغه د تېرو څلورو لسیزو په تاریخ هېواد یې د یو نوي بحران پر لور 

کې یوازې په یوه موقع کې واک په سوله ییزه توګه بل ته انتقال شوی دی. په نورو حاالتو کې واک یا د کودتاوو له 

ب )له بربک کارمل څخه ډاکرت نجی الرې )د رسطان او ثور کودتاوې( او یا هم د بهرنیو په فشار بل ته سپارل شوی دی

ته د واک انتقال( او یا هم د جګړو له الرې ترالسه شوی دی )افغان مجاهدین او افغان طالبان(. د دې ترڅنګ، له 

افغانستانه د شورویانو له وتلو وروسته، د مجاهدینو خپل منځي جګړې او د ډاکټر نجیب رسه د سولې خربو اترو نه 



 

 

کورنۍ جګړې خولې ته ټېل واهه. دا ځل یوازینی هغه څه چې په هېواد کې دوامداره  شتون هېواد د خونړۍ

 سوله او امنیت ټینګوالی يش هغه د سولې بین االفغاين خربې اترې دي. 

 د تحلیل اوسنۍ ګڼه؛ مننه او درناوی

ډیجیټل توګه په  اييدکرونا په وجه قرنطین او اوسنی وضعیت ته په کتو رسه، د تحلیل مجلې اوسنی ګڼه په استثن

بڼه خپروو. په دې ګڼه کې ټولې ) ( مقالې د بهرين سیاست څخه نیولې تر کورين سیاست، ښه حکومتولۍ، 

نظامي ډلو پورې راغيل دي. په دې ګڼه کې له دې جملې څخه ) ( داسې مقالې هم شته دي -تاریخ او سیايس

زده کړیاالنو لیکيل. موږ دا مقالې په دې موخه  چې د نړیوالو اړیکو او  سیايس حقوقو د ماسټرۍ محصلینو

 خپروو، څو په خپلو ميل ژبو کې د خپلو زده کړیاالنو ترمنځ د نړېوال سیاست په تړاو څېړنې او تحلیلونه دود کړو.  

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

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

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

 جوړونه کې مرستندویه واقع يش. 

 درناوي

 احمد بالل خلیل

 حلیل ژورنال مسؤل مدیرد ت
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 اسالمي ډلې؛ السته راوړنې او پرېوتنې

 1محمد زمان مزمل

 لنډیز

په مسلامنه نړۍ کې اسالمي ډلې له یوې پېړۍ څخه زیاته مخینه نه لري؛ خو بیا هم په دې یوه پېړۍ کې 

په اسالمي ډلو کې توندالري  اسالمي ډلې ډېرې متنوعې او تګالرې یې تر ډېره له یو بل څخه بېلې وي.

جهادیان، له توندالرۍ پاک تبلیغي جامعت، ډیموکراسۍ او انساين حقونو ته ژمن اسالمي تحریکونه او 

 ډیموکراسۍ ضد دکتاتوري ډلې هم شاملې دي. شاید له دې هم زیاتې متنوع وي. 

و کې وشوه او څرنګه جهادي ډلې له دا چې په اسالمي نړۍ او په تېره بیا د اسالمي ډلو زیږنده په کومو رشایط

اسالمي تحریکونو څخه رس بېل کړ؟ دغه راز اسالمي ډلو له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې، په بېالبېلو پړاوونو 

کې څرنګه تکامل وموند او په خپله د اسالمي ډلو دننه دغه وېش په هر پړاو کې څرنګه ارت شو؟ په دې مقاله 

 ځواب شوي دي. کې دا او دې ته ورته پوښتنې

 کیيل: اسالمي ډلې، جهادیان، اخوانیان، القاعده، طالبان، داعش

 وېشیو طبیعي 

 .کېږياو تعدد رسه مخامخ ېش و لهسیاست او ادب په انساين میدان کې په طبیعي ډول  مذهب،

 د رس هرمسیاست آن هغه د عروج او د خپل  ؛د تقسیم ښکار ګرځيهم مذهب هغه تر ټولو په مقدس پړاو کې 

 .ادب همداسې او تر دې زیات ؛مثالونه لري وېشد پړاو په اوج کې د تعدد او 

 دېرشو د ،جوړښت خپلو ملګرو ته وسپاره اېډیالهغه مهال چې د خدای پیغمرب صلی الله علیه وسلم د مدینې 

 .ریښې وغځولې اختالفاتوموي او عبايس ا  نو دننه قومي تړاو او رابطې پکې د کلو

 او عثامين افغاين عبايس، سیايس امپراتورۍمهمې او بایزید په مرګ درې  احمدشاه ابدايل د،د هارون رشی

چې په هر ځای کې کم ظرفه میراث خورو پکې د پرمختګ پر  ېدولت له داسې تقسیم او پېښو رسه مخامخ شو

                                                                 
استاد محمد زمان مزمل د افغانستان د اسالمي نهضت غړی، د حزب اسالمي د سیايس کمېټې پخوانی مرش، او د افغانستان د  1 

نړۍ  الميییزو څېړنو مرکز د علمي شورا غړی دی. ښاغلی مزمل له تېرو څلورو لسیزو راهیسې د هېواد او اسسرتاتيژيکو او سیمه

اسالمپايل ډلې په دقت څاري، په اړه یې لیکنې کوي او په دې تړاو د ډېرې مطالعې خاوند او د مېداين څېړنې له الرې د راټولو شوو 

 معلوماتو څښنت دی.
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 .راوګرځېدځای پر تقسیم او برخو 

غانستان د اف ؛زیات او بدرنګه مثالونه لري څخههر ځای بل  لهد ډلو په منځ کې په افغانستان کې پورته مطلب 

 .ن یې تر هر ځای زیات تیاره او بدرنګه مثال دیود فاتح جهاد اول سباو

سخره هومره م ېشهغه دغه طبیعي و ،پیدا تاریخ لري څخهیوه پالره او یوې مور  لهانسان چې د مذهب په تفسیر 

 ؛)حیوانیت( جدل او جنګ یو طرفه نه شوخداییتوبتقدس او  غوايي پر خدایۍ،چې ال د  یځای ته ښکته کړ 

ې هم یو ک پېړۍچې د سفر په تنګ ماحول کې آن په یوویشتمه  دستارخوانهله متضاد  چینایانواو  ووایه د یهود

 .کښینيد بل په څنګ کې نه 

 !یو تدریجي انحراف

 چې د ،هارتونو او ارزښتونو والړ او روان دیپه بنیاد په داسې م لومړیتوبونود ژوند هر اړخ چې را واخلو هغه د 

لري  الیلترجیح دیو طرف پکې د يې ګټونکي سم او ناسم پکې باید د اختالف المل په دې خاطر نه يش چې یا 

او یا دواړه طرفه پکې یو مجاز تقسیم ناروا جګړه جوړه کړې ده چې دا او هغه مرجوح طرف پکې د یو انحراف د 

 .دی پېلتدرج 

 !ریخي مخینهیوه تا

 ؛د اسالم په پېل کې هغه مهال چې بال ملتونه او د متعددو امپراتوریو وګړي د اسالم په قلمرو کې داخل شول

مسايل او د حاکمې طبقې مصالح دا دواړه هغه څه و چې باملقابل د اسالم د سیايس نظر په محتوٰی او تشکیل 

 .کې د یو بد تعدد منونه پرېښوده

پېښو او حساسو مسايلو َحساس کړ هغه د  اړهتالف چې د اسالم د سیايس نقطې نظر په هغه د وخت کمکی اخ

نيلږې مودې په تېرېدو د ملتونو د متدنونو متفاوت سوچ د  او شیعه پر هغه تعدد او اختالف ودراوه چې پاتې  س 

ځکه  .له یاده وتلی دیبلکې هغه د اختالف د رس ټکی د هر چا  ،کړ نهنه دا چې حل یې ورته پیدا  ؛ړیوېپ (13)

 .دغه بدرنګ رسم نه و دښمنیوو، ټاپو او د وفتوا  چې د پېل په زمانه کې

 .وغځېدخدای خرب چې د اسالم په تاریخ کې دغه تقسیم څومره پراخ 

 !اُمت ژغورونکی دعوت افغان او د سید جامل الدین؛ معارصې ډلې

دغه  په پېل کې .منبع اخيل څخهکې له اختالف په اسالم کې د ډلو د پیدایښت بنیاد د خالفت په قضیه 

اکرثیتي پرېکړو ته رس ټیټ کړ او حرضت علی  وود یو اکرثیت او د مدینې د پرګنو مخکښو صحابه اتاختالف

لکه یو موافق روان او چوپ پاتې خو نظر رسه موافق نه و له ده  د ريض الله عنه د هغه جریان پر وړاندې چې
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په مواقعو کې څه داسې پېښې او  تبدېلۍدو او د عميل اجراءآتو او بیا د خلیفه د ولې د وخت په تېرې .شو

د شیعه او سني په  ا مت یې اجراءات وشول چې تېر اختالفات یې را ژوندي او د یوې قوي توطئې په لړ کې

 .کړ ښکېلاختالف کې 

اطر د ګډ مصلحت په خ ا متاید د دغه اختالف د کابو کولو په خاطر ب نسلونو کې چې د وروستیووروسته او په 

شول او دغو اختالفاتو ته یې هغه مذهبي رنګ ورکړ چې  ښکېلد طرفونو مخکښان پکې مزید  ای،کار شوی و 

ني د که ر به نو د ډلو تکفی ،طرف مخکښ اتالن امام ابو حنیفه رحمه الله او امام ابو یوسف رحمه الله نه وای س 

 .یټکر تسلسل به پکې هامغسې تود روان پاتې شوی واپه افراطي ډول او د ا مت د عميل 

ام تعقیب او د تنګولو چانس یې پر نظ انوډډه وکړه او د مخالف څخهتکفیر  لهدا چې مخکښانو پکې د اهل قبله 

 .او فتنې اور یې کابو کړ اتواختالف دغو د ،او حکمران بند کړ

سیايس اختالف کې له  ېت مخکښ علامء په دولې د وخ ؛د وخت خلفاء او حکومتونو خپل اجراءات درلودل

 .دغو رسه نه وو

غمرب صلی الله علیه وسلم د مليس پر ضد د ېپ  ولې د ؛امام ابو حنیفه رحمه الله چې د وخت باوري مرجع وه

 .حکومت د عکس العمل مخالف و

 .ځان لرې ساته څخهکار او دندې  لهرسه  وپه همدې موخه یې له دغو خلفاو

ني مراج ؛کړاو او پړاو هغو تنګو پرېکړو ته ټیټ کړل .په سیاست کې څنډې ته شوشیعه طرف چې  عو د ولې س 

 .هو رغ پورته کړی او د امت د تقسیم او فتنو مخه یې نیولې ېسیايس حکمرانانو پر وړاندې همېشه د مخالفت ب

و دا د دیني مراجع ،ېددا چې اکرثیت پکې پر همدې خوا ودرېد او د مخالفت د تحمل تهذیب پکې پر فتوا ودر

 .عقلمند دریځ و

یړۍ تېرې شوې چا پکې د شیعه د س ني پ-ۍپیړ  ،وو په همدغه بغداد کې چې تر نیمو زیات اوسېدونکي یې شیعه

ني ایران پر زور شیعه کړای شو او دا هغه هوښیاري وه  کولو پروژه جرباً عميل نکړه لکه په صفوي دوران کې چې س 

ني مراجعو د مخا ني کولو په احتیاط کې د ا مت په ژغورلو کې وکړهچې س   .لف د نه تکفیر او نه س 

ښنه چې تر هر چا زیات لوی سید جامل الدین افغان ورته متوجه شو او بیا په ېد عثامين خالفت د سقوط اند

درک  ېو چې سید یې خطرات تر پېښیدو مخکواسیا او افریقا کې د غريب امپراتوریو مداخلې دا دواړه هغه څه 

مام ا وه چې پر همدې بسرت د شهید حسن البناء،ااو د خپل اللهانده ژوند په اوږدو کې د مقابلې هغه بسرت وغځ
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مودودي او موالنا محمود الحسن دیوبندي فکري نهضتونه هغه مهال پیدا او جوړ شول چې مسلامنانو پکې هر 

 .ووڅه د صفر حد کې بایليل 

ځوان سید له افغاين امیرانو رسه رابطه پیدا شوه  د عيل خان په دوران کې شیرحساس امیر د د پرنګي پر ضد 

اري ېدبنبوغ درک کړه چې د پرنګیانو رسه مبارزه د مذهب او مذهبي مرشانو توجیه او د ملتونو   خپل پهاو هغه 

و حکمرانانو دغه هغه په دواړو ساحو کې په یوه رس هومره مؤثر کردار اداء کړ چې د وخت عیاشو یا اوباش .غواړي

له  ولې د سید له افکارو متأثرو شاګردانو نیمه پېړۍ ؛نوښتګر سیايس مصلح پخپلو هېوادونو کې ونه شو زغملی

 .استعامر رسه په اسیا او افریقا کې ژوندۍ مبارزه وکړه

و ي معنا د یالمل یې دا و چې هغه په واقع ؛خواره پاتې نه شول  دا چې له هغه نه سیايس ډله او ځانګړي میراث

 .واحد ا مت د ژغورلو دعوتګر و

 نهضتي ډلې

محمد عبدالوهاب د یو  و:سیايس او مذهبي خوځښتونه و هکه څه هم یوه پېړۍ مخکې په نږدې فاصله کې دو 

و عثامين خالفت ونه شمتزلزل ولې حقیقت دا دی چې که سید  .وو خوځښتونه جامل الدین افغان او بل د سید

کړه چې د استعامر نظامي حضور یې په رښتیا بې ثباته  دغه توامنندي پیدایې  ا مت کې متاليشپه  نوژغورلی 

 .چرت الندې د رشق او اسالمي نړۍ بله او بده نقشه عميل کړه ترکړ چې بیا غرب پکې د غالمو حکمرانانو 

دې ږن یاد کېښود چېد نهضتي ډلو هغه بن يد سید پر میراثه شهید حسن البنا او امام مودود ؛په دویم پړاو کې

 .يیوه پېړۍ شوه چې دغو غالمو حکمرانانو او د هغوی بادارانو ته یې د رس په کاسه کې اوبه ورکړ 

د یوه ازاد هېواد او یوه ميل حکومت د لرلو په  څخهعمل او سوچ  لهکه څه هم مرص او هند د دغو لویو بزرګوارانو 

ادۍ او خپله است ملتونو او ګاونډیانو په داخل کې یې په ولې د ؛برخه کې تر پخوا زیات تیټ ځای ته ولویدل

و دا ځکه ا یکوال پيلرې هغه فلمي دیموکرايس هم نه يش ېاستادانه افکارو هغه وکړل چې سېکولرانو یې له و

چې اسالمي نهضتونو د ملتونو د اعتامد او ملګرۍ په اړه هومره پیوند پیدا کړی دی چې سېکولران پکې ایله په 

 .نو کې محارصه ژوند کويپالزمې

په تأثر په زیاتو هېوادونو کې اسالمي ډلې جوړې شوې بلکې هغه د تأثر په حاشیه کې  څخهد همدغو دوو ډلو 

اب دا چې دا حکومتونه کامی ؛مقابله کې حکومتونه هم جوړ کړل ېره چاوداپیدا ډلو لکه ایران او ترکیه کې په ز 

 .او که نه؟ دا د بل بحث خربه ده ېدي او خپلې وعدې یې خلکو ته پوره کړ 
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نتيدغو دوو ډلو تر څنګ  دې مناسبت دا هم باید ووایم چې د په مذهبي ډلې هم وې لکه په سوډان کې د  س 

 .مهدي او په هند کې د دیوبندي مرشانو نهضت چې د پرنګیانو په شړلو کې یې لوی رول درلود

همداسې  ،بال نورې ډلې جوړې شوې رو هېوادونو کېڅخه په نولکه څنګه چې د اخوان املسلمون مور نهضت 

ه بیا د جهاد پ او او پیرانو په مرشۍ په بال هېوادونو او خپله په افغانستان کې د ظاهرخان پر مهال ود علامو

 .رول درلود یې دوران کې ډیری ډلې وې چې په جهاد کې

 جهادي ډلې

ینه صلی الله علیه وسلم په مد پېغمربچې د خدای  ،ده جهاد په اسالم کې د یوه بانفوذه او مستقر حکومت دنده

ا کې دا چې غريب استعامر په هند او افریق .برابرولو وروسته پېل کړ لهطو یکې د یوه باوره نسل د تربیې او د رشا

د ملتونو عکس العمل او یا د مذهبي مرشانو عکس العمل پکې په طبیعي ډول د  ؛بال هېوادونه په زور ونیول

ستان افغان او مذهبي او طریقت مرشانو په ځېنو ځایونو کې لکه سوډاند او بیا په دې اړه  واخېستعنوان جهاد 

 .کې د جهاد بیرغ پورته کړ او پر جهادي ډلو بدل شول

 .د ډلو جهاد هغه رضورت دی چې عیاشو حکمرانانو او مستبدو حکومتونو د بې تفاوتۍ یا سقوط وروسته پېل شو

ربه دا ده چې جهاد په اسالم کې د یوه بانفوذه مسلط حکومت او مرشتابه وظیفه ده چې د که څه هم اصيل خ

 .رکې او یا د معاهدو کولو لوری ټاکيامت ،ا مت مصالحې د پېل

له یې همدا دی چې او   تقسیم لومړنیچې  ،دې حساب جهادي ډلې په معارص تاریخ کې بال تقسیمونه لري په

حکومتونو په دوران کې د استعامر پر ضد پېل شوې لکه محيل نورو د خالفت یا  برخه یې هغه ده چې د عثامين

 .افغانستان کې لکه هډې صاحب او نور په د سوات د پیر مریدان اوپه هند کې سنوسیان، په سوډان کې 

ه ل او پکې زیاته ميل او مذهبي رنګ درلود ېد ا مت د ژغورلو خرب وې.برخمنې  څخهیوه ژور سوچ  لهدغه ډلې 

 .خپل ماحول رسه په یوه درانه پیوند کې روانې وې

 .بیا یې هم له هغو رسه مشوره او ګذاره درلودله و؛دې چې د وخت حکمرانان وابسته او منتخب نه وله رسه 

هاد کې د پرنګیانو پر ضد ج سیموتر امیر امان الله خان پورې په رسحدي قبایيل  څخهامیر عبدالرحمن خان له 

میرانو پکې کله کله شکيل مخالفت درلود لکه امیر عبدالرحامن خان پټ په زړه کې له همدغو رسه روان و او ا

 .امیر امان الله خان په دوران کې د وو او کله کله یې ګډه مشوره درلودله لکه

د شاه امان الله خان په دوران کې شوروي وغوښتل چې د پرنګي پر ضد په سیمه کې تود عکس العمل ایجاد 

او هغوی غوښتل چې د امان الله خان پرته او پټ دغه کار مستقیم د جهادي مرشانو رسه پروتوکول ته  کړي
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په خاطر د امیر له مشورو بهر دغسې یو اقدام ته د خپل  پېسواو  وولې د وخت مجاهدینو پکې د وسل ؛ورسوي

 .ميل ثبات په خاطر زړه ښه نه کړ

ونه او ارشیفي اسناد وړاندې کړي دي او د نن او پرون په جهاد کې دې اړه تیخانوف رويس لیکوال بال مثال په

 .همدا توپیر و

 هلچې د استعامر د نظامي اشغال په دوران کې بال ډلې جوړې شوې او مخکښ علامء چې  ،یوه خربه باید وکړو

حکومتونو  له کې ولې هغوی پخپل ملت ې؛هند او افغانستان کې جګړې کول اسیا، غرب او پرنګیانو رسه په افریقا،

لو په هغو پټو اړیکو بسنه کوله او له خپیې دغو نیمه خپلواکو حکمرانانو رسه  بلکې د .رسه په ټکر کې نه وې

ب د چکنور مال صاح حاجي صاحب، د تورنګزو حکمرانانو رسه په ټکر کې نه واقع کېدل لکه د هډې مال صاحب،

 .بریلوي او سید احمد شهید

 .وېپېل ش څخهاتهام  لهلو هغه برخه ده چې په مرص کې له حکومت رسه د ټکر او یا د ټکر دویمه برخه د نهضتي ډ

اخوان املسلمون د شهید سید قطب له نظریاتو مخکې هم په فلسطین او مرص کې د حکومت په ملګرۍ په 

 .لخپلو کې نه اخته کېد جهاد کې برخه درلودله او دا د جهاد هغه ښه صورت ځکه و چې مسلامنان په

قطب،  سید شهیددې خاطر برید وکړ چې فکر یې کاوه اعدام شوو اخوانیانو ) جامل نارص پر اخوان املسلمون په

 .کولو نقشه درلودله چېلنجحکومت د د او نورو د کودتا او  عوده ...(

همدې ځایه د جهادي ډلو تاریخ په مرص کې پېل شو او په افغانستان کې نهضتي ډلې او سنتي ډلې د  له

 .شورویانو د اشغال په دوران کې مطرح او په نړۍ کې شهرت ته ورسیدلې

د نجات  څخهد شهید سید قطب تفسیر او کتابونه د استعامر او اشغالګرو د نفوذ او نفوذي ډلو په مجموع کې 

 ځوان نسل د مبارزې الف و باء د یوه ژوندي احساس او  په ژور سوچ کې وکوالی شول چې د نوې مرحلې لپاره

دغه خوله ور داعي داسې اصطالحات وکارول چې د اخوان املسلمون  .پېل کړي څخهبرتر صف له جوړولو 

 .چې هغوی د نارص د پرون ملګري او د کودتا رشیک طرف و پوهېدهحریف نارص یې په خطر ځکه 

املسلمون چې هضیبي د اخوان  وپارېددغو سیايس مسلامنانو پر ضد نور هم  هغه مهال د مرص نوی واکمن د

دې احتیاط چې د رشکت په صورت  پهپه شا شو او  څخهجوړولو له مرش له نارص رسه د ملګرۍ او ګډ حکومت 

څنګه چې هغه مهال دغه ګوند په  .بدنامي به یې اخوان املسلمون ته راجع وي ،کې به حکومت جرناالن کوي

او  دښمنۍ او ټکر ته پورته کړې څخهې ښنې د مخالفت له سطحېد نارص اند ،مرص کې یو تر ټولو قوي ګوند و

دا ټول نارص د ځان او خپل حکومت  «طاغوت»او  «جاهلیت»په دې اړه د شهید سید قطب نوي اصطالحات لکه 
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 شو.یدا پ څخهدغو غلط فهمیو له پر ضد یو طرفه تفسیر کړل او د غالمو حکومتونو رسه د جهاد او ټکر نوی پړاو 

دا پکې بیا هم د نارص لخوا د جهاد په  ،دای يش یوه توطئه ويېتا خربه چې کد شهید سید قطب له خوا د کود

 .ېدغه پړاو او د نهضتي مسلامنانو د نوي جهاد د اول ټکر په معنا و معنا یا د

م تر مرشۍ الندې همدغسې یو څه قَسامقاومت پېل د  څخه دپه همدې مناسبت باید ووایم چې له فلسطین 

  ه.مرص د فلسطین د مقاومت بنیاد او طریقه هم بدله کړ  ه فکر وروستهدغله ولې په مرص کې ؛ و

نارص په حامیه کې د د هغه وروسته د قوي مرص او  ،یارس عرفات چې په اول کې یو متدین او مسلامن ځوان و

 .سېکولر سوچ خوا وښویول شو

غه درې ه ؛کودتا پورې خلک تړي ترد شته حکومتونو رسه د ټکر خربه هومره چې د شهید سید قطب د نظریاتو یا 

ې ب له  برابره د نارص د نوي حکومت رسه د امام هضیبي د نه همکارۍ او د اخوان املسلمون د ګوند پر ضد د نارص

 .رښتیا راځي دروغو به کيل وران کړي وي چې تر څو :هغه پښتو متل دی پیدا شو، څخهرحمه موج او عکس العمل 

و کېسه همدا د جامل نارص د تهمتونو او توطئو درواغ تر شا لري او ېنو او دربدرو د اخوان املسلمون د بال کړاو

 .جامه ور اغوستې وازادو افرسانو تحریک د رښتیاود دغو درواغو تر اوسه پورې د مرص 

ولې د عربو  ؛هو په سینا او نورو عريب نړۍ کې مسلح مقاومتونه ټول د مظلومو پرګنو د طبیعي عکس العمل برخه 

 .د حکمرانان همیشه د خپل بام واورې پر مخالفینو غورځويمستب

 هلېنی ځای چې اخوان املسلمون پکې د جهاد تر شا ودرېدل هغه افغانستان و او افغانستان هغه ځای و چې زیوا

 .او نورو ټولو اسالمي ډلو پکې د جهاد ننګه په فتوا او عميل مرسته کوله  نیولې تر جامعت اسالمي څخهدیوبند 

 پېلد افغانستان د جهاد  یم تقسیم،دو

کودتا وروسته او هغه مهال چې د کودتا مرشانو د یو حزبه مستبد حکومت په قفس کې یې احزاب او  لهد ثور 

تر دې هم  .لپاره یې هم د ژوند او فعالیت دروازې وتړلې کمونیستانوبلکې هغه د چین پلوه  ،پرګنې بندې کړې

 پېلرحمۍ  په بېیې پرونیو مخالفینو پر ضد د تعقیب بند او د اعدامولو سلسله د خپلو  عمالًچې و پکې بد دا 

 .ودرېدملت په یو پراخ ميل مقاومت کې د دغو کودتاچیانو پر ضد مقاومت او ټکر ته  .کړه

خپل  هپضیاءالحق  ولې ؛وواول کال په پېښور او ایران کې بال ډلې جوړې شوې او دا یو ميل رضورت  پرد کودتا 

 .ډلو ته اجازه ورکړهشپږو یو عجیب تقسیم کې  او پهتدبیر ب عجی

 :دوه ډلې ورکړې یې د طریقت د مرشانو لپاره
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 .نجات ميل جبهه د صبغت الله مجددي په مرشۍ .1

 .ميل اسالمي محاذ د پیر سید احمد په مرشۍ .2

 :یې دوه ډلې ومنلې څخهد نهضتي مسلامنانو 

 .حزب اسالمي افغانستان د حکمتیار په مرشۍ .1

 .جمعیت اسالمي افغانستان د استاد رباين په مرشۍ .2

 :لپاره ومنلې ودوه نورې ډلې یې د علامو

 .د افغانستان اسالمي حزب د مولوي خالص په مرشۍ .1

 .حرکت انقالب اسالمي د مولوي صاحب محمد نبي محمدي په مرشۍ .2

ريب ګاونډیانو، عربانو او غ ډلو، ،څنکه چې د کودتا او بیا د شوروي د نظامي اشغال پر ضد د افغانستان د خلکو

 .دغو ټولو سیايس ګټو رسه غوټه وخوړله امپرالیستانو د

 .جهادي ډلې په پاکستان کې د نجیب او کارمل او نورو پر ضد د یوه بدیل ځواک حیثیت وګاټه

نو مرشا دنیولې چې هلته د ایران مسلامن وزیر قطب زاده د دغو ډلو  څخهاسالمي کنفرانس  لهد اسالم اباد 

یې د  ګهتو دنیا په تاریخ کې اولنۍ ډلې وې چې د ډلو په  ګډون ته الره خالصه کړه د افغانستان جهادي ډلې د

 .خپل ملت د متثیل چانس پیدا کړ او مخالف کابل پکې ورځ تر بله له نظره لوید

  .دې طاليي چانس ډلو ته موقع ورکړه چې په پاکستان او ټوله نړۍ کې مرکزونه جوړ کړي

اخبارونه او راډیوګانې  داخيل تعلیمي او نظامي ادارې ولري، پوهنتون او مدرسې جوړې کړي، مخامخ مرستې،

 .ولري

کې بیا رسه  خپلو پهشل شوې چې ټولې ېد افغانستان د جهاد په پړاو کې ډلې په سنتي او نهضتي مسلامنانو وو

 .تقسیم دي

و شکيل ائتالف کې بین املليل محافلو کې د پتمن رشکت هڅه کوله چې کم له کمه دغه ډلې په ی الحق ضیاء

دغه وحدت په اړه یا  ولې د هغه په مرګ او بیا د کابل د سقوط پر مهال پاکستان د ؛په خاطر راټولې وسايت

هغسې چې په افغانستان او   قصدي یا هم د خپلې بې توانۍ او یا هم د امریکا د توصیو مطابق دغه وحدت

 .تقسیم ته والړې درېیمباته تحول پېالمه يش ونه پاله او جهادي ډلې پکې سیمه کې د یو باث



ـ ش ۱۳۹۹ رسطان، هفتم، شامره ششمسال              ژورنال       تحـلیل  | 9    ه

 

 پروين مجاهدین د نن تروریستان؛ تقسیم درېیم

 هسیمه کې د هغه د نور  پرمختګ د مخنیوي په خاطر په یو  امریکا د شوروي اتحاد د ماتېدو یا کم له کمه په

وکړه او په جهادي ډلو کې یې د هغو نهضتي ډلو برخه  محتاطانه تدرج کې د جهادي ډلو سیايس او مادي ننګه

 .خوړل کېدې ښېزیاته ومنله چې د پاکستان په مشوره هغه د پورته موخو لپاره د امریکا په درد 

نو په اتحادیو پوهنتونونو او د ځوانا تېره لسیزه چې اسالمپالو په دنیا کې بیا په اسالمي نړۍ کې په تعلیمي ادارو،

د  خهڅامریکا د شوروي د تجاوز په دوران کې له دغه سیايس او علمي پرمختګ  ،ي ثابته کړهکې خپله برتر 

 .شوروي په ماته کې پوره برخه وکړه

اسالمپاالنو لویه برخه وه او امریکا خپل سیايس او مادي مالتړ  د مقاومت کېپه دا چې د شوروي د تجاوز پر ضد 

 .دغو اسالمپالو د بري د ورځو حساب نه و ي چې له امریکا رسه ددې معنا نه ورکو دا د .سمپاوه څخه له دغو

په افغانستان کې یعنې شوروي او مسلامنان رسه مخامخ کړل او  ینامریکا خپل دوه فکري سرتاتیژیک مخالف

غوښتل یې چې امریکا ته نغد خطر شوروي اتحاد ماته په اول رس کې وګټي او بیا د شوروي اتحاد د ماتې د 

 .دو په صورت کې د دویم دښمن حساب له یاده ونه بايسیقیني کې

 :د استاد مجاهد صواف په روایت

ش کلونو کې د افغاين ډلو او افغاين مرشانو په اړه په تېر د حزب او جمعیت د ډلو په اړه  ـ(ه1364/65امریکا په )

 .یوه قوي او پراخه رسوې وکړه

ي کابل نکو یکا دا سرتاتیژیک ملګري د شوروي اتحاد ماتودې اړه کړې وي چې د امر دای يش دا رسوې یې پهېک

غانستان ناستې وروسته اف لهپاتې يش او که به دا ډلې په کابل کې د واک په ګدۍ  يته په تللو د امریکا ملګر 

 .کیوبا کړي اسیاييیوه 

طبوعاتو په م اسالمياتحاد او  تر کومه چې زه فکر کوم د مجاهدینو په منځ کې د دوو ډلو حزب اسالمی افغانستان

د حذر  څخهدغو له واک  او یا د څخهکې او د مرشانو په اظهاراتو کې ډیر څه داسې خپرېدل چې امریکا له دغو 

 .کار واخيل څخهاو احتیاط 

 :د سید سلیامن ګیالين په روایت

 څخهد مربنچې د یو امریکايي مېشتي افغان له خولې یې ویيل چې امریکا غواړي حزب اسالمي د کابل له ک

 .بیرون وسايت
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ډیر مخکې د ځېنو ډلو او د ځېنو مرشانو  څخهسقوط  لهدا هغه څه دي چې معنا یې دا ده چې امریکا د کابل 

 .د مخنیوي پوخ تدبیر کړی و رسېدود واک ته 

توقع کړې وه چې د کابل د فتحې پر  څخههمداسې اصف هامیون د ظاهر شاه اوښي د فرانسې د وخت سفیر 

خواين یو پله افغانستان رسه له زړه همکاري وکړي هغه مهال سفیر ترې ګیله کړې وه چې ستا په شان  مهال د

 .یبعد په افغانستان کې اسالمپال لوی خطر د څخهد شوروي ځکه مې دا توقع نه وه  څخهډیپلومات 

هغه همداسې د جهاد  ،وجهاد چې په ژوندیو شعارونو او په تندو دریځونو یې هر څه ژوندي او په رسعت روان و

د تدبیر او دسیسو هر څه له یاده  امپریالیزمد پرنګي او امریکايي  څخهسوچ  لهپه دوران کې د ځېنو مرشانو 

 و.یستيل وا

مخکې دا نعرې وهلې چې امریکا به تر  څخهسقوط  لهډیری داسې مرشان هم و چې په ډاګه یې او د شوروي 

 .ږيېشوروي زیاته ټوټې ک

ه راځو رس د خربې ته چې غرب او امپریالیزم د اسالمي ډلو په هکله څه تدابیر ونیول او په نوي همدې ځای له

 .همدا پرونی جهاد په کومه هرنمندۍ پر تروریزم بدنام کړ یې پړاو کې

 قلف دهلیز او بدلې کېلیانېا؛ ژنیو 

و انستان د پاتې تحول د کابو کولمخکې د شوروي او امریکا مرشانو د افغ څخهوروستي پړاو  لهمعاهدې  دد ژنیوا 

چې د همدغو جلسو په خالل کې څه داسې  ،په خاطر په اروپا په تېره فرانسه کې بال مشرتکې جلسې وکړې

وي او خلع ک څخهجهادي ډلو  لهبلکې  څخهموافقې وشوې چې افغانستان به بېرته د جنګي او جهادي جذباتو 

 لهه یوه بله پټه معاهده ودرول چې هغه په کابل کې د مجاهدینو د ژنیوا معاهدې دغه دواړه سرت هېوادونه پ

 و.مخنیوی او د مجاهدینو په تدریج بدنامول و څخهحکومت 

ولې دا پکې د هغو ریزرف  ؛دېېتر پخوا زیاتې مرستې ک رسهمجاهدینو  له که څه هم د شوې معاهدې وروسته

ه همدې ځایه د افغانستان د جهاد پ لهه کولې او پاکستان په خپله طریق؛ چې په پاکستان کې وې څخهمرستو 

په  نب  امریکا د ځان لپاره هغسې افغانستان غوښت چې د  .اړه د امریکا او اسالم اباد په نظر کې هم توپیر راغی

 وروسته یې د ناکامیوولې پاکستان او سعودي هغسې افغانستان غوښت چې د بال  ؛تړون کې یې جوړ کړ

 ؛طالب راغلی حکومت د پاکستان د سیايس هڅو یوه برخه وهد  همکه څه  .کې جوړ کړ مجاهدینو په تش کابل

ولې د سپتمرب د یوولسمې پېښې لږ مخکې او لږ وروسته تحوالتو وښوده چې طالب که څه هم د پاکستاين 

 .چې مخالفینو یې تبلیغ کاوه وهپه دوستۍ کې لتاړ و ولې هومره د اسالم اباد وسیله نه  وعلامو
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بررسه کېدو رسه جوخت امریکا د شوروي او نورو مخکښو  لهیقت دا دی چې د شوروي اتحاد د ماتې د نښانو حق

 :دهلیزو سیايس او جهادي دهلیزو دروازې قلف کړې وهېوادونو رسه په ګډه پر اسالمپالو د دو

ند او ب کامالًجهاد دهلیز دې تدبیر ونیوه چې د شوروي په ماته نور د  اول: په اوله درجه کې مخکښو هېوادونو د

 . قلف کړي

 وتاجکستان او د کشمیر مسلامنانو د غرب له جفاو ،بوسنیاد  .په همدې خاطر چې دا دهلیز یو قلف دهلیز و

 .وڅکل ډېر څخه

د استفادې او رشکت  څخه رشایطوله  دیموکرايسدویم: او هغه تر اول خطرناک او هغه دا چې د انتخاباتو او 

 :ې معنا چېد په ،دهلیز دی

بارزې کې د سیايس م نواسالمپالو ته به موقع نه ورکوي چې آن د انتخاباتو او په ځېنو ځایو شويواول: په نښه 

ه پ په فلسطین، ،الجزایردې رابطه هم غرب او رشق په  په .ځان واک ته ورسوي څخهاو د دیموکراسۍ له دهلیز 

 ېرهډبري ته رسیدلې ډلې او حکومتونه په خپله طریقه په  ترکیه او په مرص کې د انتخابايت کمپاینو له الرې

 .کړل چېلنجبدرنګه طریقه 

 ونکې د استخبارايت فوکس الندې راځي او له هغوی نه به خپلو ملکو نودویم: دا چې اسالمپال به په ټولو هېوادو 

 .او دنیا ته د ګواښ سيایې)شبح( جوړوي

لیغاتو الندې تب ترډه پروپاګنده کې اسالمپال بلکې اسالم داسې الیستي هېوادونو په یوه ګیدریم: دا چې امپر

 .ونیوه چې هغه وسط او معتدلو اسالمپالو هم ځان پکې بایلود

اسالمپال او اسالمي ملتونه په یو ډېر تنګ کمربند کې رامحارصه کړل چې دې تنګ او  نودې بندو دهلیزو 

و هم د عميل ټکر او جهاد هغه مواقع چې د افغانستان محارصه حالت په ډلو کې هم انشعابونه رامنځته کړل ا

 .طو رسه یې ډېر توپیر درلودید پروين جهاد له رشا

وی د هغ و؛په احزابو کې ځېنو ځوانانو چې یو یا څو ځلې پېښور او افغانستان ته د جهاد په دوران کې تليل و

 و چې ګویا که هغه دخيستی و  او درسونه د افغانستان د جهاد په اړه داسې معلومات ا څخهمرشانو  وجهاد ځېن

 .دنیا په هر رس کې هامغسې پېل يش همدغسې نتایج به السته راوړي

ېل په تړاو پ روحیېکې ټکرونه د همدې معلوماتو او  نوهمدې ځایه د افغان عربانو تاریخ او په ځېنو هېوادو  له

دا ټکرونه او دا بدلون د جهاد تکبیر منزل  نیولې تر سعودي پورې څخهشول ولې په زیاتره ځایونو کې له مرص 
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دې معنا چې د بندو دهلیزو په دوران کې د جهاد هغه کیلیانې چې ځوانانو له ځان رسه وړې  دا په اوه.ته ونه رس

 .وې پر هغو هېڅ قلف خالص نه شو

ومت و دویم مقا په اخر کې بیا هم یوه استثنا په جهادي دهلیز کې بیا هم په همدې افغانستان کې د طالبانو

ه وپاله او ښ یې چې په ډیر اوږده تاریخ کې یې په یوه فوق العاده استثنا کې خپل هویت وساته او خپل مقاومت

نن بیا هم یوازې په نظامي ساحه کې په یو رس لوړي دریځ کې له خپلې حریفې امریکا رسه د مذاکراتو په لسم 

 .کويدور کې  وروستۍ امضاء 

يل مالتړ او م په ترکیه کې وکوالی شول چې په یوه ښه تدبیر،یې په سیايس دهلیز کې او هغه او دویمه استثناء 

ه اردو د رسکوزو نامردان لهانتخابات وګټي ولې د توطئو باوجود اردوګان وکوالی شول چې د بهرنیانو او داخل 

  ې.دسیسې تکرار ناکامې کړ 

هومره پخپلو کې اخته او شاته کړه چې په ډیری هېوادو کې اسالمي نړۍ  ؛پرته امپریالیزم وله دې دوه استثناو

زموږ  .چې دلته د امریکا او غرب پرته څوک د حکم او فرمان خاوند دی او که نه کېږيدې احساس هم نه  د

 .نږدې سیمه او عربان یې لوی مثال دی

دا  .نظامي بری په برخه شو دا چې ولې په اسالمي نړۍ کې د بال مقاومتونو په منځ کې افغانانو ته بیا هم بل

دې ټولو کارنامو شاته په هر ځل یو ژوندی  ولې هومره پکې زده کول پکار دي چې د ،زمونږ د مقالې موضوع نده

 .او متحد ملت دی

 .ته تقسیم د ډلو انشعابونو او تحولونو خوا درېیمدې لنډې مقدمې په پای کې ځو د  د

 !شوي دهلیزونه سپېرهاو  تقسیم درېیم

اسالمي نړۍ کې د شوروي ضد مقاومت د نړۍ ټول سیايس او مذهبي ډلې په یو ډول نه یو ډول تر خپل  په

 .دهېدې او اوبدل شوې ښکارږدې حساب ډېره رسه ن الندې ونیولې او نړۍ په اغېز

 لیغواړیددغه سیايس  وتلو وروسته څو عمده تحولونه راغلل چې په هر لحاظ یې د لهولې د شوروي د لښکرو 

 :نوي کړل چې هغه تحولونه په الندې ډول دي بسرت هر څه ور

دا چې د نجیب پر سقوط مجاهدینو د یو بدیل چانس په جګړو مسخره کړ او مجاهدین پکې داسې پیکه  :اول

 .بهر یې د نورو اسالمي ډلو په اړه نړۍ او خپله کوربه ملتونه حساس کړل  افغانستان لهشول چې 
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هاد چې د افغانستان په ج واخېستهغو ځوانانو پسې پَل  پهاستخباراتو او مطبوعاتو په عريب سیمه کې  :دویم

وه او هغوی د افغان عربو په عنوان هم تنګ او هم وکړول چې هغوی پاتې هامغه  اخېستیکې یې برخه 

 .طالبانو پکې کابل او درې برخې افغانستان نیولی و یافغانستان ته والړل چې نو

ن کې د مجاهدینو د جګړو پر ضد له کندهاره طالب راپورته شو او په دوو کلونو کې یې کابل په افغانستا :دریم

نتي مسلامنانو د امتحان بل چانس شو چې باید د په زور خپلې کړې او دا پکې د س   څخهاو بال سیمه له هغو 

 .تېرو په نسبت یو ښه امتحان ورکړي

بیا د مذاکراتو او روغې جوړې پر ځای د جنګ او جنګي حل الره نېولو وروسته بیا  لهڅنګه چې طالبانو د کابل 

مجاهدینو له جګړو وروسته درېیم جنګ د ملت په لنډ واټن کې پرې وزغمل او ملت  ونیوله او دا پکې د شوروي،

 .ؤفقر او جنګي بدو رشائطو په اخر رمق کې  د بې وسۍ،

و الجزائر فلسطین ا ترکیه، مرص،په تېره اسالمي نړۍ   هلږ مخکې او لږ وروسته پ څخهبري  لهد مجاهدینو  :څلورم

ولې غرب  ؛لورسېداو په زیاتو هېوادونو کې اسالمپال بري ته  واخېستلهکې اسالمي ډلو په انتخاباتو کې برخه 

 او یا یا یې پر ضد کودتاوې تدبیر کړې د خپلو مستبدو غالمو حکومتونو په ذریعه دغه انتخابات یا چېلنج کړل،

 .لکه د الجزائر په یوه تپل شوي جنګ ودرولیې 

په ګډه همکارۍ په یوه دهلیز کې رابند شول په تېره په عريب  یېچین او روس په دې ډول اسالمپال د شوروي،

افغانستان ته مخه کړه چې فکر یې کاوه له هغه ځایه به د شوروي په شان پاتې  هسیمه کې نو ځکه زیاتو هغ

 .ت کړيځواکمن امپریالیزم هم ما

دغسې تنګو رشائطو کې طالب ته د مجاهدینو میلمه اسامه په میراث پاتې شو چې امریکا او سعودي  په :پنځم

 .دواړو له طالب هاغه تقاضا کوله چې اسامه هغوی ته وسپاري

طالبانو هم سعودي ته د اسامه د  ،څنکه چې مولوي خالص مخکې له دې د سعودي استازی مایوس کړی و

 .مهال له اسامه رسه مشوره وکړهسپارلو پر 

 :اسامه چې د استدالل او منطق له مخې ځواکمن ځوان و هغه مال محمد عمر ته وویل

 .هد شوې چې هغه خپله د امریکا لخوا اشغال ېسعودي ته سپار  ته مې په کومه مسلامنۍ هغه

 دي کې یې د امریکا د نظاميته یو بل عرب هغه فرانسوي مجله ورکړه چې په سعومتوکل دې اړه وکیل احمد  په

 و.ي وکړ هډو ځایونه پکې په نښه 

 .په شا شو څخههمدې ځایه مالمحمد عمر د هغه د تسلیمولو له هوډ  له
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مې پېښه تدبیر شوه چې احتامالت پکې ال بګنونکي (۱۱په همدغسې یو حساس مهال کې د سپتمرب د ) :شپږم

 په حساس او کمپیوټري هېواد څخهدنیا تر ټولو  عملیات بیا ددې چې د یو عرب لخوا هومره پېچيل  و او هغه پهو

 .امریکا کې

 .او دا چې دغسې یو کار د کوربه هېواد د استخباراتو له همکارۍ پرته ناممکن دی

د امریکا  ښاييدې اړه شک لري چې دغسې یو کار  او دویم دا چې خپله د امریکا او غرب زیات محققین په

هغو عملیاتو او موخو په خاطر کړی وي چې امریکا یې په یو مهال د انرژۍ او منابعو دوه استخباراتو د امریکا د 

 .غني ماحولونو منځنۍ اسیا او خلیج دواړو ته د نړۍ په همکارۍ یا په چوپ کولو ورسوله

  :وايي . دییوه توجیه پکې د روژیه ګارودي ده

کاوه چې دا  فکر ځینوکې دغسې همکاري وکړه چې  عملیاتو ودغپه پېچیده شکل  هامریکايي استخباراتو په یو

 .د امریکا په داخل کې د امریکا مخالفین دي او دوی ترې استفاده وکړه

امریکا  راغی چې امریکا دله کبله د اسالمي ډلو درېیم تقسیم د همدغسې بد مخ پر ښکته او بدغونې تسلسل 

ړ او وو ور ېالقاعد ېه افغانستان کې ځای پر ځای شوطالب او پ په حریم باندې د شوي یرغل پل په اسالمپالو،

 .ټوله نړۍ د بوش د پاریدلې غصې پر وړاندې او یا د امریکا ملګري شوه او یا یې پر وړاندې چوپ شول

حزب اسالمي او څه نورې ډلې دا ټول امریکا په همدغه دهلیز یعنې افغانستان او  القاعده، دې ډول طالب، په

دنیا او سیمه په دغو ډلو داسې تنګه شوه چې  .کړل يي بې رحامنه سپر تلکه د جوزا میاش نورو ځایونو کې ولږ

د طالب او القاعدې په تهمت بال نور بې ګناه او له طالب او القاعدې رسه بې رابطې ځوانان یا مړه شول یا تر نن 

 .پورې د امریکا په زندانونو کې په یو جوړه کالیو کې بنديان دي

شت دې بند دهلیز کې کوم وح وروسته چې امریکا په څخهتمرب پس لهیت باید ووایم چې د یوولسم دا تریخ واقع

 .لري ونهوکړ هغه ښايي د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په هېڅ ځای کې مثال 

امریکا د همدې وحيش سپرې په لړ کې د غرب او د غرب او دیموکراسۍ پر هغو ارزښتونو او برتریو هم پښې 

ې د ساړه جنګ په دوران کې یې د شوروي او کمونېزم په مقابل کې یې د پانګوال بالک د سیام د کېښودې چ

په حجاب کې د خلکو له  نواو د غرب بالک د همدې ارزښتو وتجمیل او ښایست په خاطر په مخکې اچويل و

 .ؤنظره پټ پاتې 
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و اصول په ډیرو مواردو کې پایامل هم خپل ارزښتونه ا وکه څه هم په همدې دهلیز کې مقابل طرف مسلامنان

کې هاغه افراط وشو چې د اسالم دښمنان په همدغو مواردو خپل استدالل  نوځایو ډېروپه  څخهکړل او له ډیرو 

 .او تبلیغات کوي

 !او د ناټو د ژوندي ساتلو لپاره شبح اسالمپال د شوروي تشه

څوک نه و چې د خپل حریف ځای ډک  ېاسنکي مسلامنان بالفعل دو دې کې شک نشته چې د شوروي ماتو په

 .کړي او یا د امریکا او ناټو رسه په حقه او د ژوند په هر میدان کې حریفي وکړي

ځکه د اسالمي نړۍ  ؛پرې بندې کړي ګودرېولې بالقوه پکې ډېر هغه څه وه چې باید حریفان یې الرې او 

دې بالقوه حریف ډېر کمبودونه  ل هغه څه وه چې دد اسالمي تهذیب کَور او د شوروي د ماتې پاتې مورا موقعیت،

 .کړ ورنهشول په کم وخت کې بشپړ کړي وای چې حریفانو همدا چانس  کېداییې 

کيل شوي غرب  لیويلاو هغه دا چې د شوروي  يهم د يدې عنوان اصيل ټاپ چې زموږ دکې په دویمه درجه 

ماتې د دو فلسفه کې ناټو د شوروي په ماته نور د متحد پاتې )پانګوال بالک یا امریکا او اروپا( بلکې په لنډ تعبیر

 .وه نکيخوا روانېدو  نړېدوخپل ماحول کې یې د ناټو د رضورت ډانچه پخپله د  خوا روانه وه او په په

المپالو خوا د اس لهد امریکا او اروپا د بیا متحد کېدو او د غرب کې په تحلیل  يپوررودي او استاد ارغندجاد روژیه 

دې معنا چې دا د غرب پالن شوې دسیسه وه چې د اسالمپالو  په .د ګواښ د شبح د تراشلو شاته همدا منطق و

ه یوه نوي وژغوري او ناټو پ شړېدویا اسالم د ګواښ په تراشلو امریکا او ملګرو یې غوښتل چې د پانګوال بالک له 

 .کَور کې د بل پړاو لپاره خوندي او ژوندۍ وسايت

کا جګړو د ناټو مداخلو او اتلس کلن جنګ هاغسې مؤفق استخدام نه شو لکه دوی چې پالن کړی منم د امری

د  له خواولې د هامغه بالقوه درېیم ځواک خوا تلونکي مسلامنانو ته یې هغه نوم او نشان ورکړ چې د عراق  .و

 .څه رالوڅ کړيامریکا د ځوابولو دریځ او په لسم دور کې د طالبانو وروستی موافقت به یې ډېر 

د اسالمي نړۍ د دویم ځواک کېدو  ،که اسالمپالو په مجموع کې لویو اجنډاګانو ته متعهد زعامتونه درلودلی

 .چانسونو پکې هر څه شاته کړل ومزل به د وخت په نیمه کې متحقق شوی و چې ضایع

 !او د متناقضو سیاستونو کړپۍ فاینل پړاو

شوروي په غیاب کې اسالمي نیمګړي حریف سیايس مسايل په نړۍ او سیمه  په وروستي پړاو کې امریکا او بیا د

لري  هنچيل کړل چې اسالمي ډلې پکې د یو درجن متناقضاتو رسه مخامخ شوې او زیاتره یې توان ېکې هومره پ

 .پاکه کړي هدغو متناقضاتو په کړپۍ کې ځانته الر  چې په یو پوخ تدبیر او ژور سوچ کې د



ـ ش ۱۳۹۹ رسطان، هفتم، شامره ششمسال              ژورنال       تحـلیل  | 16    ه

 

چې  لد وخت جرب له امریکا رسه ودرول او هغوی په دې تناقض کې ولوید ګوندونه په راتګ ډېرد امریکا مثالً 

 .شوروي اشغالګر وو او امریکا اشغالګر نه ده

همداسې سیمې ته د امریکا په راتګ کې بلکې په اشغال کې ایران او پاکستان په لږ تفاوت مخامخ او رغنده 

لحاظ هامغه فتوا لري چې طالبان یې په افغانستان کې مالتړي په همکاري وکړه چې دغه همکاري په رشیعي 

 .یو متناقض سیاست دی نو دا .ترخه جزا دروي

د ایران او پاکستان مرشان مالیان چې د افغانستان حکومت په څه محکوم او ګرم ګڼي هغوی پکې د خپلو 

 .حکومتونو له ټیټ کردار او د امریکا له مالتړ او استفادې سرتګې پټوي

شو د طالبانو کیڼ اړخ چې پاکستاين طالبان دي هغه  خپله د طالبانو په سیمه ییز تحریک ور همداسې چې په

نه طالب مني او نه یې ننګه کوي چې دواړه یې سوال پارونکي ؛ د پاکستان حکومت او د پاکستان اسالمي ډلې

 .تپېنو پر نورو یې ولې  لیدي چې خپل نشې زغم

کوم سیايس سوچ چې هغوی په مخه لري په  .د یوې دشوارې فیصلې پر وړاندې والړ ديد افغانستان طالبان 

  .هغه کې له هغوی رسه نه د پاکستان مال او ډلې او نه د عربانو زیاتې اسالمي ډلې موافقې دي

ل یدې د متناقضاتو په کړپۍ باندې به یوازې د طالب الر وي بلکې دا تېر مسائل چې وو ده چې پهه خربه دا ن

په ټیټه  څخهسویې  لهدې کې زیاتره اسالمي ډلې د یوې جامعې فیصلې او د یوه صحیح مسیر ټاکلو  شول په

 .دې پړاو د ټولو ډلو ده دې معنا چې دا ستونزه د په تېره که مذهبي اجامع پکې رشط وګڼو په ،کې دي

 .دلېلر او نشنلیزم خوا وښوهمدې ځایه په پاکستان او افغانستان کې قابل مالحظه عدد ځوانان سېکو  له

 !فاینل ته پاتې حریفان

ه دغه اخ و ډب فاینل ت د ،د نیمې پېړۍ رسخوږی اخ و ډب چې اسیا یې د اروپا او امریکا د اشغالګرو کوربه کړه

 .ایله څلور ډلې پاتې شوې

پر  ري لحاظد شوروي د جهاد په دوران کې چې د نړۍ زیاتې اسالمي ډلې پخپلو کې رسه نږدې شوې او په فک

  .د صدام په ګټه د الهور غونډه یې څرګند مثال دی ،یو محور د راټولیدو په حال کې وې

 .ډلې رسه شل، شل کړې دغهیوولسمې وروسته بدو راغلو رشائطو  لهد سپتمرب 

 :بیا هم په الندې بحث کې ځو د فاینل حریفانو ته
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 :اول طالبان

او مجاهدو طالبانو په ګډ دریځ او  ویو ډلو ځوانانېکندهار کې د در طالبان چې د یوه ميل غربګون په عنوان په

 .هو هغوی د نړۍ په تاریخ کې یو موړ ایجادونکې ډله  ،ګډ غربګون کې رامنځته شول

 د مسلطو کې پېل شو چې هغوی غوښتل په کندهار څخهیوې محيل انګیزې  لهدغو عزیزانو پیدایښت  د

دې رابطه د هغوی عاجل باور پر هغه مال محمد عمر راغی  ر وژغوري او پهکندها څخهمجاهدینو له جرب او ظلم 

 .چې هغوی د جهاد په دوران کې ښه پېژاند

د احزابو په سلسله کې د مولوي خالص،  .دغه عکس العميل تحریک پر وړاندې ډلو او ملت متفاوت دریځ ونیوه د

د کابل د وخت حکومت  .او مثبت تحول امید درلود دغو ټولو ورته د تحول  مولوی محمد نبي او د محاذ ميل ډلو

 .نکی حزب اسالمي پرې له شا وځپيو او پکې ډلو په ابتدا کې د طالبانو قوي مالتړ وکړ ترڅو محارصه کو

او  رسکاتب یې د چې همېحزب اسالمي مرشان او خپله په کندهار کې رسکاتب صاحب وررسه په ډغره کې ولو

 .لې د هغوی مرکزونه په لنډ واټن کې په شا کړ او رسويب ک بهم په چهاراسیا

د  څخهو مجاهدین لهشو بلکې  يملت په مجموع په تېره په پښتون مېشتو والیتونو کې نه دا چې وررسه ملګر 

 .مایوسۍ په خاطر یې طالبان تاوده استقبال کړل

تې شوي وای او د چې د یوه اصالحګر ځواک په ډول مطرح شول هامغسې اصالحګر پالکه څنګه که طالبان 

ه مذاکرات نیولو وروست لهطالب یو حزبه چرت په کابل او افغانستان نه و غوړیدلی او له مجاهدینو رسه یې د کابل 

د خلقیانو رشائط او د مجاهدینو بایليل چانسونه پر هغه کې به د افغانستان په تاریخ  وطالبان ،پېل کړي وای

 .خپلو ملتونو کې مثال ورکړی و پهې چې یګاندي او منډیال  لکهفتحه درويل وای 

جوړ تحریک و چې د تجربو له مخې او بیا سیايس  څخهداسې ځوانانو  لهو تر څنګ وړتیاګطالبان د څو مثبتو ځان

له خربه ده چې ملت د هغوی ننګه او ېدا ب .له مخې هم تر نورو ډېر شاته و ېتجربو له مخې بلکې اداري تجرب

ننګې او مالتړ په معنا پر وخت پوی نه شول او خپلو ساده او یوه ستوو تجربو ورځ تر  دې مالتړ وکړ او هغوی د

 .بلې پر هغه سقوط ودرول چې ځان او ملت ته یې د یو بل اشغالګر د کوربتوب رشائط برابر کړل

 :طالبان دویم پړاو

ب د حریف او د امریکا او د ولې دا د طال ؛دهېد امریکا په راتګ د طالب صفحه د ډېرو له نظره ټوله شوې ښکار

غرب غیر مهذب تعامل و چې طالب یې تر پخوا یوې بلې غوڅې جګړې ته ودراوه چې تر ډیره د طالب دویمه 

 .جګړه د شوروي د اول مهال د جګړې رسه پرتله کیدای يش بلکې د اشغالګرو لخوا تر هغې هم سپوره او ستوغه
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مجبوریت او بې وسۍ تر پخوا زیات سیايس کړل او نن خو ډېر خلک  .طالبانو دا ځل جګړه په بله طریقه پېل کړه

 ،دې بدلون ثبوت به ورکوي خو دا طالبان دي چې د ؛همدا یوه خرب کوي چې په طالبانو کې ډېر بدلون راغلی

 .نه د خلکو اند او تصویرونه

 :دویم حزب اسالمي

ل په راتګ بیا له رسه د طالب تر څنګ په فاین ګوښې غیاب وروسته د امریکا ېاوږد ېحزب اسالمي افغانستان د یو

یو څه چې د حزب اسالمي په کردار باید حساب وکړو هغه همدا چې په دویم پړاو کې یې الره  .لوبه کې شامل شو

په اسانۍ بدله کړه ولې تر هغه چې د حزب اسالمي کردار په فاینل لوبه کې ترازو ته وغورځوو تر هغه لویه پکې دا 

بېلګه ځایونه دي په هغوی کې زیات یې  ریکا په دوران کې په افغانستان کې چې د مقاومت وتيلده چې د ام

 .هامغه د شوروي مهال د حزب د مقاومت ولسوالۍ او والیات دي او دا یوې دقیقې رسوې ته رضورت لري

 :درېیم القاعده

ې د په ،وي ېرو رسه بحث کړ دای يش د سعودي په حرمینو کې اسامه د هغو کمو ملګېالقاعدې مفکوره کد 

 .معنا چې اولنی َزړی یې په هامغه مهال کې ایښودل شوی وي

ولې د شوروي ضد جنګ او بیا پکې د مقاومت سیايس پالزمېنې پېښور او د هغه عظیم جهاد کوربه قلمرو 

 .دغې مفکورې عمل ته د ایستلو دویم پړاو وګڼو افغانستان حاشیه او منت دواړه د

پر فلسطینانو او پر فلسطینو ښځو د ارسائیلو د مظاملو او په عريب هېوادونو کې د  دایښت اصالًد القاعدې پی

امریکا د ارسائیيل پلوه پالېسیو او پر عربانو د امریکا له خوا د مستبدو نظامونو او کورنیو پر ضد د عريب ځوان 

 .کهول د مخکښ اسامه هغه بې چوکاټه غربګون دی

یوې  هلهغوی پکې  ،و بې ويس هېواد افغانستان د شوروي پر ضد په مقاومت بریالی ولیدی ودا چې عريب ځوانان

زیات عريب ملتونه ولې دا یوه پېړۍ د ارسائیلو او امریکا  (۱۴خوا د کمرتۍ په احساس اخته شول چې مونږ تر )

 .دی و چې هر عريب هېواد د افغانستان په پرتله غني او توامنندر پر مخ خو ېړ ېد مظاملو څپ

 :القاعدې پدې اړه دوه لویې غلطۍ وکړې

او هغه دا چې د سپتمرب یوولسمې وښودله چې عربانو په اشتباه د جنګ کرښه د نړۍ په وسعت پراخه کړه  :اول

  .ږدهېچې بین املليل جنګي ائتالفونه یې مدیریت نيش کوالی پاتې عرب ځوانان خو پر ځای پر

دې معنا چې هغوی په یو وخت  په ،رت هم د جنګ د کرښې نیم برابر ود مرشانو د تحول بس ېد القاعد :ویمد

 .د ټول غرب او ټولو عريب هېوادونو کې د بدلون لپاره راپورته شولکې 
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 دغه پراخ تحول او لوی جنګ افغانستان کې پخپل قوي حضور غوښتل چې د وسیله په القاعده د طالبانو په

دې غلطه محاسبه کې نړۍ ټوله داسې  ولې هغوی په ؛جوړه کړي لپاره افغانستان د خېز یوه ډاډمنه تخته

 ایست.پښو الندې هم و  تروګواښله چې دغه د طالب د خېز تخته افغانستان یې د طالب 

طالبان چې وروسته د امریکا د تجاوز وروستي خشونت بیا پر جنګ مجبور کړل او هغوی د خپل افغانستان په 

ی د القاعده د پراخې کرښې جنګ او تر توان لوی تحول پلوي القاعدې هغو ،دلېاړه یوې هیلمندۍ ته ورس

مل او ع پرته په عريب لویه سیمه کې د کار، څخهافغانستان  لهپه دې پلمه ځان راټول کړ چې هغوی نور  څخه

 .دی پناه ځای پیدا کړی

ل ډبې تړل ېرد پورې لکه نارص وروسته ټول یا زیات د امریکا  لهڅنګه چې عريب رژیمونه د نړۍ په سیاست کې 

القاعده او بیا په دویمه درجه کې داعش هم د خپل بسرت عريب ټیټې اوضاع  .شوي بې خاصیته حکومتونه دي

 .ته روان شوښپه تأثر د یوه پوخ تدبیر او یا د یوه ښه اغاز له تدبیر راک څخه

دواړو په حساب یې پرتله همدا تفاوت دی نو د ملتونو او حکومتونو  ،دغو هېوادونو رسه پرتله کړو نن چې ایران د

 .چې فاحش تفاوت هم دی

په استفاده وکوالی شول چې خپل حریف عربان په  څخهالقاعده او امریکا او صدام له ټکرونو  ،ایران د امریکا

 ،عبارت دي څخهعراق او لبنان  سوریې، یوه سیايس هرنمندۍ کې په یوه شیعه کمربند کې چې د ایران،

یوې خوا له خپلو ملتونو رسه د عريب بهار په ټکر کې او القاعده او داعش له ولې عريب دولتونه  ؛يمحارصه کړ 

له دنیا او خپلو حکومتونو رسه په ټکر کې د بال جګړو وروسته ښکاري چې هغه د صدام د وخت کې په بل مخ 

 حریفانو په منځ کې یوه د درېالس لهاو نن عريب سیمه د همدغو دواړو جبهو د خامیو  لثبت هم پخپله مات کړ 

 .(ایران، امریکا او ارسائیل)ي څه وکړي ېږنه پوه

ل ثبات لپاره قدم پورته کوي عريب حکومتونه په کام یو اردوګان چې په یو قوي تدبیر کې د عربانو په منځ کې د

 .بې تدبیرۍ کې هغه تر ارسائیل او ایران ال بد ګڼي او دا د عربانو خامي ده

 :داعش څلورم

 .دغه تحریک په اړه پاخه او مستند معلومات وړاندې کړم یم چې د ززه خپله د بال مطالعې وروسته بیا هم عاج

چې ایران د امریکا د نقشې او ګټو په دننه کې سني اکرثیت په عراق او سوریه کې وځاپه  ه ځایهولې تر کوم

 .شاته شول څخهامریکا او مخکې لندن په سوریه کې د خپلو ملګرو له حامیو 
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دای يش د سعودي مرشانو غوښتل چې په عراق او سوریه کې له مقاومت پاتې سني اکرثیت بیا له رسه په ېک

هامغه قبائيل جذبه او چوکاټ کې تنظیم کړي چې یوه پیړۍ مخکې ملک عبدالعزیز پکې قبائل د جزیرې د یو 

  .کولو لپاره راټول کړي و

ګنو په پېل کې دغه چوکاټ ته په یو جفت و طاق تدبیر کې ور ترپ کړل که څه هم د عراق او سوریې مظلومو پر 

 هلاو په پېل کې په یو نابربه ډول د داعش په عنوان د سیمې یوه لویه برخه یې تر کنټرول الندې ونیوله ولې 

 .بدمرغه دغه تحریک د القاعدې دوه برابره سیمه په تشدد او د پراخ او ګواښونکي جنګ پر کرښه ودروله

پای دغه تحریک له داخل نه خشونت او له شا نه د سعودي او خلیج په شا کېدو او له بهر ددغه تحریک پر ضد 

 .د ټولې راپاریدلې نړۍ بند په بند مات کړ

چې هغه وحشت چې په یمن ،سوریه،  ييیوه وړه رسوې او د افغانستان او عريب جنګي سیمو په منځ کې ښ

ونه شو او ددې لوی المل دا دی کې وشو د هغه لسمه هم په دغه افغانستان  سنیا کېو،عراق او لیبیا بلکې ب

ې د په دغه بد تسلسل ک یې چې عربان دا یوه پیړۍ د داسې مستبدو حکمرانانو الندې ژوند کوي چې ملتونه

 .یستيل ديمثبت سوچ او متوازن عمل هر څه له یاده و

ا جوړې شوې اردو بار بار خپل ميل عکس العمل د امریکا دغې امریکا لخو کې د د مثال په ډول په افغانستان 

 .دی یپر ضد ښوول

 ېوايل او وکیل کله کله داسې نېوک همداسې بار بار د امریکا او یا د اردو په عملیاتو باندې د سیمې ولسوال،

 ؟!کوي ته به وایې هغه طالب دی

 .داسې مواقف په عريب سیمه کې نه لیدل کیږي

 وروستی نچوړ،

 !میز او میدان د لوبې وروستی پړاواو د 

و د وویشل ا ډلو د بندو دروازو یوه بده نتیجه دا شوه چې مسلامنان یې پخپل منځ کې په افراطي او متعدلو

امریکا رسه ملګري شول او ډیری د اسالمي دنیا په یو ټیټ روان مظلومانه  لهاعتدال د مرتکې په خاطر ډیری پکې 

 .چوپ پاتې شول کې مسیر

بې رابطې بلکې د اجنډا او موخو په تناقض کې وغورځیدې چې اسیا او  کې اسالمي ډلې داسې رسه تقسیم،بل

القاعده او حزب اسالمي او بیا هغه داعش پاتې شو چې مخکښان  طالبان،  غرب مقابلې ته ایله راغيلد افریقا ته 

 .ن ویااچنییې هغه د ملتونو او کورنیو نه شکیديل عريب ،ازبک ،ایغور ،چ
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که څه هم په عريب سیمه کې د رساسیمه نظامونو په ګډوډۍ کې القاعده او بیا داعش ښه چانسونه پیدا کړل 

مګر دغه جذبايت کسانو هومره ماحول او لرې نړۍ او په نړۍ کې هر څوک د ځان پر ضد وپارول چې خپلو 

 .اشتباو او خامیو یې تدبیر هم ورمات کړ

کې  دواخپل هې ازبکستان او بیا په چین، ایران او بیا تر هغه وروسته روسیه، دا چې طالب د پاکستان تر څنګ

 .دغو مخکښو په نسبت هوښیاري وکړه دروازې وټکولې طالب پکې د  له خپلو پرونیو مخالفینو رسه د تفاهم

لري  زیات ته رضورت څه هغه پکې تر دې یامریکا رسه پخپلو مذاکراتو کې مخکې تلل لهولې دا چې نن طالب 

 .او هغه دا چې د خپل هېواد او خلکو په نسبت زیات متفاهم او سیايس يش

تلس کلنه ا ،دا چې نن طالب په افغانستان کې د امریکا په مرشۍ د یو لوی بین املليل ائتالف مخې ته ودرید

یمي روغې اپه افغانستان کې د امریکا رسه د د یې جګړه یې د خپل لوی حریف په مقابل کې مدیریت کړه او نن

 .د هیلې  دوه برابره لویه خربه دهڅخه طالب  لهته رسولې دا  جوړې خربه ښه ځای

ولې طالب باید پوه يش چې دا روغه جوړه او هر څه د امریکا د تفاهم رسه غوټه کول او له کابل رسه د مذاکراتو 

ې طالبان باید میدان له میز نه دا افراطي پرهیز چې نن د طالب په اظهاراتو کې لیدای يش دا هغه څه دي چ

رسه پرتله نکړي د طالب مخکې مجاهدینو د میز میدان لوبه ورته ګڼله او د میدان ګټيل یې په سیاست او د 

 .سیاست پر میز وبایلل

مجاهدینو پرون د احسان مند پاکستان او اشغال شوي افغانستان د ګټو او ایجاباتو په منځ کې سمه الره پیدا 

 .نه شوای کړای

همدې ځایه طالب مرشان باید پوه يش چې د ښویدو ځای همدا د سیاست ډګر او دلته د پاکستان او له 

افغانستان د روان کشمکش په منځ کې د یوه خپلواک او سولییز افغانستان فیصله پرته ده هغې ته رسیدل تر 

 .دیپروت خکې پروين مجاهدینو زیات سوچ او متوازن تدبیر غواړي او دا امتحان د طالب په م

طالبان باید د پاکستاين طالب پر ضد د پاکستان د غوڅ او بې رحمه دریځ او بیا د پاکستاين او افغاين طالب 

ته کېدو د سیاست ډیر څه زده کړي او یا دا چې د طالب مرکز وزیرستاين مرشان ښپر اړیکو د نظامي ساطول راک

لوبې برخه ده چې یا د اکرثه اسالمپالو رس پرې نه  د هغې پېچیده ېاو پرګنې چې پدې الر کې قرباين شو

 .رسسیرن تېریږياو خالصیږي او یا یې په بدو پایلو بې مسؤلیته 
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طالبان پر خپل راغلې الره باید ډیر سوچ ونکړي او طالب مرشان باید پر پاتې الره ډیر سوچ وکړي پاتې الره چې 

مقدر ټاکي چې هلته د معقولو غوښتنو او د معقولو  سیاست او پر میز ګډې ناستې او له حریف رسه چنې یې

 .فیصلو جغرافیه ټاکل د عقل خربه ده نه د همت او د ټوپک د شپېلو

بیا هم په اخر کې د اسالمي ډلو او جهادي ډلو په اړه دومره ویل پکار دي چې په افغانستان کې د امریکا د 

او طالب وروسته د غرب د دیموکراسۍ یارانو هېڅ شی  مجاهد مداخلو او د وروستي ځل لپاره او د خلق و پرچم،

بدل نشو کړای او اوضاع هامغه د نجیب د دوران پر کرښه ده او افغاين مذاکراتو ته یې د الینحل افسانه انتظار 

 .بايس

بیا هم د اسالمي او جهادي ډلو په منائندګۍ طالبانو وکوالی شو چې وروستۍ اوږده مایويس او ماتې په یوه 

 .چې په قطر کې به یې د طالب پوخ یا خام تدبیر قیمت ټاکيودروي  امیدوارۍ نوې
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 محورهای وحدت اسالمی در اندیشه سید جامل الدین افغانی

 2عاون رس محقق عبدالرحمن حکیمزادم

محققاً سید جامل الدین افغانی را می توان شخصیت فرامرزی خواند؛ شخصیتی که به گفتۀ خودش وطنی 

را اندیشۀ واال، فعالیت مداوم، سفرهای پیهم و روابط گسرتده اش با طیف های مختلف جهان غرض ندارد، زی

 اشاعۀ افکارش، ویرا نسبت به دیگران  متبارز کرده است.

سید جامل الدین برخالف کسانی که هم و غم شان مترکز در یک عرصۀ زندگی می باشد، جهت همگانی سازی 

انهای متعددی را می پیمود، هم زبانش را بخاطر زدودن سیطرۀ استعامر و اندیشه و محورهای کاریش، مید

جهل و خرافات از جامعه به کار می برد و صدای رسایش در هرجا بلند بود، هم قلمش پیوسته در حرکت بود و 

ت و هم شبا نوشنت نامه ها به شخصیت و حکام اثرگذار، مقاالت در جراید و مجله ها و کتابهای بیدارگر را می نو

 شاگردان متعددی را تربیت منود که در متام فراز و نشیب دعوتش، همکار وی بودند.  

موصوف آوانی دست به کار شد که جهان اسالم آماج تهاجم و تهدیدات همه جانبه قرار گرفته و استعامر اکرثیت 

و  عامر در اریکۀ قدرت بودندکشورهای اسالمی را در چنگال خود گرفته بود، حاکامن بوالهوس و وابسته به است

 جهل و نادانی و بی تفاوتی بیداد می کرد. 

در چنین اوضاعی سید جامل با اتکا به الله متعال و کارگیری توانایی هایش در برابر متام این نابسامانیها قد 

  :علم کرد. درین تحقیق محورهای وحدت اسالمی در اندیشۀ سید بطور مخترص به بررسی گرفته شده است

 دیدگاه و رسالت:

سید جامل الدین وقتی مشاهده کرد سید جامل الدین افغانی بانی طرح وحدت اسالمی در عرص حارض: 

که مسلامنان در هر جا چون گوسفند بی صاحبی طعمۀ بیگانگان می گردند؛ برای رهایی آنها از این وضعیت، 

ا از پراگندگی و پریشانی خالص کند و عزت از آرامش را بر خود حرام کرد و شب و روز کوشید تا مسلامنان ر 

                                                                 
 افغانستان علوم اکادیمی اسالمی معاونیت کادرعلمی عضو -2 
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دست رفتۀ شانرا باز یابد. به این منظور با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی نخست به ذهنیت سازی جامعه 

پرداخت و هر جایی که مناسب می دید پیام خود را مطرح می کرد، چنانکه در مجلس حزب الوطنی مرص به 

ست که قلب هیچ مسلامنی در آن غش منی ورزد: خالص سازی عمل برای خدا، اهل مجلس گفت: سه چیز ه

اندرز و خیرخواهی برای اولیای امور مسلمین و پیوستگی با جامعت آنان.  خون مسلامنان باهم برابری می 

 کند، بدون در نظر گرفنت نژاد، طبقه و ... خوردترین آنان نگهبان و ذمه دار بزرگرتین آنان است، مسلمین

 (1همگی یک دل و یک زبان بر ضد دشمنان دین هستند. )

 می بینیم که عالمه اقبال که متأثر از اندیشه های واالی آن بزرگوار است، ایدۀ سید را اینگونه به نظم آورده است: 

 نه افغانیم و نه ترک و نی تتاریم

 چمن زادیم و از یک شاخساریم

 متییز رنگ و بو بر ما حرام است

 (2ردۀ یک نوبهاریم )که ما پرو

مطالعۀ روزگاری که سید می زیست و رکود همه جانبۀ مسلامنان با طبقات مختلف شان، این را به خوبی می 

رساند که نخستین کسی که جرقۀ آزادی و و حدت را بلند کرده است، سید جامل الدین افغانی می باشد 

تین بار ندای اتحاد اسالم در برابر غرب را سید طوریکه مرتضی مطهری به آن چنین تأکید دارد: ظاهراً نخس

جامل الدین بلند کرده. منظور از اتحاد اسالم، اتحاد مذهبی که امری غیر عملی است، نبود؛ منظور اتحاد 

 (  3جبهه ای و سیاسی بود؛ یعنی صف واحد در مقابل دشمن غارتگر. )

ید جامل الدین در پیوند به وحدت مسلامنان قبل از اینکه محورهای نظری و عملی س موانع وحدت اسالمی:

را به بررسی بگیریم بهرت است موانعی را بشناسیم که جلو وحدت و اتفاق مسلامنان را می گرفت و آنان را متشتت 

 نگه می داشت. 

 مهم ترین موانع رس راه وحدت مسلامنان از دید سید جامل الدین چهار چیز است: 

د فکری سید جامل الدین مقارن به زمانی است که اکرثیت کشورهای اسالمی استبداد داخلی: رش مانع اول:

به شمول زادگاهش افغانستان از سوی رهربان خود کامه، مستبد و بوالهوس رهربی می شد و شهروندان آن از 

علم  یمتام حقوق انسانی محروم بودد. این در حالی است که اروپاییها با آزادی و آزاد اندیشی خویش به قله ها

 و فرهنگ دست یافته و مدیریت اصلی بسیاری کشورها را عمالً بدست گرفته بودند. 
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سید جامل الدین وقتی مظلومیت مردم و استبداد حاکامن را مشاهده کرد، سکوت را شکست و به بیداری مردم 

ید ید ویرا تبعو توصیۀ حکام پرداخت که این وضعیت عکس العمل حاکامن را بر افروخت و بخاطر رهایی از س

کردند. اینجاست که سید جامل با زندگی آسایش و راحت وداع می گوید و چون مسافر با مسؤولیت شهر به 

 شهر به بیداری ا مت به خواب رفته می پردازد. 

سید جامل وقتی اوضاع افغانستان پس از سقوط کابل بدست شیرعلی خان را که روابط نزدیک با انگلیس 

ش ندید چون مانع این می شد که وی آزادانه به فعالیت های سیاسی و فکری خود بپردازد، داشت، مناسب دعوت

به بهانۀ رفنت به سفر حج به هندوستان رفت و در آنجا به فعالیت های دعوتی اش پرداخت. مالقاتهای مردمان 

سیاسی و علامء و فضالء با سید جامل الدین افغانی انگلیسها را وارخطا کرد لذا نخست ویرا در حرص خانگی 

مرص  قال دهند وی از آنجا نخست بهقرار دادند و سپس تصمیم گرفتند که سید را توسط کشتی به سویس انت

 رفت و مدتی بعد به مرکز خالفت عثامنی؛ آستانه رفت.

وی در ترکیه عالوه بر سخرنانی در مسجد بزرگ محمد فاتح، حلقه های درسی ای را تشکیل می داد و فضالی زیادی 

بردند. از همین رو چون علامی دین و صاحب منصبان دولتی  گرد وی جمع می شدند و از سخنان وی فیض می 

رهربان مذهبی سنتی به وی رشک بردند و ترسیدند که مبادا نیرومند شدن حضور سید جامل الدین در پایتخت 

سلطنت عثامنی، موجب زوال نفوذ و جایگاه اجتامعی آنها و دور شدن شان از قدرت شود. عالوه برآن، عقل گرایی و 

 (5ی جامد و خرافاتی و تأویالت خنده آور خود دیدند. )اندیشه های نقاد ویرا، خطری برای اندیشه ها

سید وقتی غرق بودن علامء در خرافات را دید که بخاطر از دست ندادن قربت خود نزد سلطان به تهمت زدن 

 علیه وی پرداختند، باری در یکی از سخرنانی هایش به این شعر استشهاد کرد: 

 علم حق در علم صوفی گم شود

 ر مردم شود.این سخن کی باو

ق به اثر تقاضای مدیر دارالفنون در بارۀ ارزش یادگیری هرن و صنعت سخرنانی  -هـ1278در ماه رمضان سال 

کرد و جهان را به جسم انسان تشبیه کرد و گفت: گیتی جسم زنده ای است که دارای اعضاست و از روح جهان 

ا تالش و کوشش بدست می آید یا نبوتی است سخن زد و افزود که روح جهان حکمت و فرزانگی ای است که ب

 که خداوند کسی را که بخواهد به آن ممتاز و مفتخرش می گرداند. 

این سخن و امثال آن بهانه به دست مخالفان سید داد و باعث شد که علیه وی دست به توطیه زنند و کتابهایی 

و نبوت با تالش و کوشش بدست می آید.  در رد وی بنویسند که گویا سید جامل الدین عقیده دارد که رسالت
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سید جامل الدین در برابر این تهمت ناروا کاسۀ صربش لربیز شد و خواستار محاکمۀ مقامات بلند پایۀ سلطنت 

عثامنی از جمله شیخ االسالم گردید؛ مردم به دو گروه تقسیم شدند تعدادی از وی طرفداری می کرد و تعدادی 

دند. سلطان عبدالعزیز از سید جامل الدین در خواست کرد که برای اینکه بحران دیگر برضدش سنگر گرفته بو

از بین برود و آشوب و غوغا فرو بخوابد، از آستانه به جای دیگری برود. سید جامل هم درخواست سلطان را 

 (6پذیرفت و عازم مرص شد. )

که از طرف دولت برایش داده شده بود، چون به مرص رفت در آنجا در کنار تدریس و تربیت شاگردان در منزلی 

به تأسیس حزب میهنی آزاد همت کرد و از طریق همین حزب شعار مرص برای همه مرصیان و مبارزه علیه 

استبداد را به را ه انداخت. وی به همکاری اسحق ادیب روزنامۀ مرص در اسکندریه را به نرش رساند که مقاالت 

هر بن وضاح" به چاپ می رساند که مورد قبول دانشمندان قرار گرفته و از نرش پیهم را در آن به اسم مستعار "مز 

 (7آن احساس خوشحالی می کردند. هامنگونه که حاکامن از محتوای جالب این مقاله ها شگفت زده شدند. )

اد را دفعالیت های گسرتدۀ سید جامل الدین روح تازۀ را در فرزندان امت اسالمی دمید و سکوت در برابر استب

شکست و در جای جای جهان اسالم در کنار مبارزه با اشغال به آزادی از اسارت داخلی نیز قدمهایی بر داشتند 

 که سلسلۀ آن تا امروز نیز دوام دارد. 

استعامر خارجی: سید جامل الدین با سفر های مسلسل خویش به کشورهای اسالمی در بند  -مانع دوم

ملتفت شد که وجود استعامر در جهان اسالم به مثابهء بیامری مزمنی است که  استعامر و کشورهای اروپایی،

تار و پود مسلامنان را از بین می برد. بنا برین مبارزه در برابر استعامر را رس لوحۀ کارش قرار داد. او، یکی از 

رابر هان اسالم در بنخستین کسانی است که راه بیرون رفت از نابسامانیهای موجود را در اتحاد و همبستگی ج

استعامرگران می دانست و در این راه به تالش و کوشش بسیار دست زد. دانشمند مبارز مرصی؛ شیخ رشید 

نخستین فریادی که در این عرص مسلامنان را به شناخت یکدیگر و اتحاد و همکاری رضا درین مورد می نویسد: 

ده از گرفتاریهای اجتامعی، دعوت می کرد، فریاد دو در رأی و کوشش برای جربان آنچه بر مسلامنان عارض ش

 (8) .دانشمند مبارز، سیدجامل الدین و شیخ محمد عبده بود، رحمت خدای بزرگ بر آن دو باد

 خود سید جامل الدین در این باره می فرماید: 

ص دادم. "رشق رشق، سازمان مغز و اندیشه خود را به تشخیص درد اصلی رشق و جستجوی درمان آن اختصا

دریافتم که کشنده ترین درد رشق، جدایی افراد آن از یکدیگر و پراکندگی اندیشه های آنان و اختالفشان بر 
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رس اتحاد و اتحادشان در اختالف است. پس در راه وحدت عقیده و بیدار کردن آنان در برابر خطر غربی که 

 (9ایشان را فراگرفته دست به عمل زدم." )

زۀ همه جانبه با استعامر غربی از متام وسایل ممکنه استفاده کرد که باعث احیای روح آزادی ایشان بخاطر مبار

 خواهی در میان طبقات مختلف جامعه شد. 

جهل و نادانی مسلامنان: یکی از بیامریهای خطرناکی که جامعۀ اسالمی را به چالش برده، دوری  -مانع سوم

یه اش در عرص سید جامل الدین افغانی اکرثیت کشورهای اسالمی از نعمت علم و دانش می باشد؛ چیزی که سا

 را فراگرفته بود. 

وجود این بیامری بود که استبداد و استعامر در تبانی هم برشیت را به اسارت گرفته اند. اما سید جامل الدین 

 درک کرد و جهتبه مثابه جامعه شناس باریک بین به خوبی علت بروز امراض گوناگون در جامعۀ اسالمی را 

مداوای آن عمالً دست به کار شد و در هرجایی که می رفت، حلقهء درس را تشکیل می داد و به اساس مقولۀ: 

کلموا الناس علی قدر عقولهم، برای عامهء مردم یک نوع آموزش می داد و برای دانشمندان نوع دیگری را با 

ی نشاند و در کنار تدریس، مسؤولیت سرتگ شان در تأکید به اینکه متخصصان علوم مختلف را در یک حلقه م

 قبال جامعه را برایشان افهام می کرد. 

این عمل وی نتایج خوبی را در هند، ایران، مرص و ترکیه به بار آورد و در هرجا شاگردان و ارادمتندان متعددی 

 غرافیه در میان علامی آنرا تربیت منود. وی علی الرغم حساسیت هایی که در رابطه به بعضی علوم مانند ج

وقت موجود بود، متثالی از کرۀ زمین را با خود داشت و همه جا دانشمندان را به اهمیت علم مذکور تشویق می 

کرد. چنانکه سعد زعلول پاشا رهرب بزرگ ملی و رئیس دولت مرص در بارۀ خاطرات جوانی خود می نویسد: در 

تحصیل می کردم، شنیدم که سید جامل الدین آمده و در االزهر  دوران جوانی، آن زمانی که در االزهر مرص

علوم جدید را نرش می کند. ک ره ای کوچک در بغل دارد و از جغرافیا بحث می کند. علام او را از تدریس جغرافیا 

 یو مسائل اجتامعی باز می داشتند و می گفتند: این درسها در االزهر صحیح نیست. من هم مانند اغلب جوانها

آن روز جامد و خشک بودم؛ با چند نفر تصمیم گرفتیم برویم و او را بزنیم و تصور می کردیم که با آن کار اجر 

دینی و ثواب اخروی نیز خواهیم برد. با چند نفر از رفقا به نزدیک خانه ای رفتیم. در آستانه دری که متصل به 

گرفتیم. پرده ای را باال زد، دیدیم سید در گوشه اتاق  اتاقش بود، از ابوتراب که مستخدم او بود، رساغ سید را

نشسته و در کنار او یک کره جغرافیا بود. سالم کردیم و داخل شدیم و از سید راجع به کره جغرافیا سواالتی 

کردیم. سید کره جغرافیا را در دست گرفت و با کلامتی لربیز از عشق به میهن بزرگ اسالم، کشورهای اسالمی 
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کره به ما نشان داد. از فقر و تیره روزی و جهل مسلامنان و نقشه های شوم استعامری دولت های مغرب را روی 

زمین برایامن سخن گفت و در پایان خاطر نشان ساخت که نجات مردم مسلامن بدون شناخت صحیح از 

شده  ه و سخنان اوکشورهای اسالمی و بازگشت به وحدت صدر اسالم امکان پذیر نیست ... من که مسحور قیاف

 (10بودم، به رفیقم گفتم: نباید با این مرد معارضه کنیم. )

سید جامل الدین باالی کسانی که از روی تعصب نادرست مردم را از فراگیری برخی علوم باز می داشتند، 

افغانستان  بهتازیده و می گفت: این فرنگیها که اکنون به همه جای عامل دست انداخته اند، و انگلیس که خود را 

رسانیده و فرانسه که تونس را به قبضۀ ترصف خود درآورده، این تطاول و این دست درازی و این ملک گیری نه 

از فرانسه بوده است و نه از انگلیس؛ بلکه علم است که هرجا عظمت و شوکت خود را ظاهر می سازد و جهل در 

مذلت در پیشگاه علم مالیده، در مقابل آن، اعرتاف بر  هیچ جای چاره ای ندیده، مگر آنکه رس خود را به خاک

 (11عبودیت خود منوده است. )

باری سید جامل الدین خطاب به مسلامنان گفت: هرگز تعصب دینی نباید موجب بغض با علوم و معارف و سبب 

خت می شمردند، س تنفر از صنایع و بدایع گردد و از اینکه برخی از آنان علوم و فنون جدید را مکروه و مبغوض

بر می آشفت و می گفت: از روی تعصب دینی برایشان واجب است که هر جا فضیلتی و کاملی و علمی و 

معرفتی ببینند، خود را احق و اولی دانسته و در راه به دست آوردن آن تالش و کوشش کنند و نگذارند مخالفان 

 (12دین اسالم، در فضایل و کامالت باالیشان سبقت بگیرند. )

دوری از دساتیر اسالم: یکی از عواملی که مانع تحقق وحدت میان مسلامنان می گردد، فاصله  مانع چهارم:

گرفنت آنها از احکام دین می باشد، این نقیصه در زندگی عملی حاکامن و شهروندان معارص سید جامل الدین 

 م را باز کرده و مسلامنان را ذلیل ساخته بود. وجود داشت که توأم با عوامل دیگر، راه نفوذ دشمنان به جهان اسال 

به نظر سید، آنچه عیب است از مسلامنی ماست نه از اسالم. علل اساسی تفرقه مسلامنان و انحطاط آنان، دوری 

ل های نخستین، به سبب اعتقاد و عماز اسالم راستین و قرآن کریم است. وی بر این باور بود که مسلامنان سده

ل، که احکام آن دقیق و اصول آن نیرومند و قواعد آن محکم و دستورهایش همه رموز زندگی فردی به اسالم اصی

ند. داشتو اجتامعی را شامل بود، با هم وحدت داشتند و کشورهای اسالمی در راه نیرومندی و عظمت گام بر می

ی، اگر مسلامنان خواهان مجد و فاصله از اسالم و تعالیم حیات بخش آن، باعث تفرقه مسلامنان شد. از این رو

اند، باید به اسالم راستین بازگردند و قرآن را کتاب زندگی بدانند، نه فقط کتاب مقدس، قابل عظمت گذشته

 ارتباط با زندگی. احرتام و بی
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اگر ارتباط و پیوند مسلامنان و کشورهای اسالمی قطع شده و در نتیجه از همکاری و تعاون یکدیگر در مصائب 

اند، به سبب دوری آنان از اسالم است. باالترازین، اگر مسلامنان در یک کشور، بلکه بهره ماندهمشکالت بی و

 (13) .در یک شهر، با هم رابطه نزدیکی ندارند، به سبب فاصلهء شان از اسالم است

باهم،  لامنانعالمه سید جامل الدین افغانی منحیث مبلغ دینی بخاطر نزدیک شدن هرچه زودتر و بیشرت مس

نصوص به آیات قرآنی که آنها را به وحدت و همگرایی دعوت و از تفرقه باز می دارد، استناد می کرد. وی، 

مختلفی از قرآن و سنت را که مبین وحدت مسلامنان و اجتناب از تفرقه و پراگندگی می باشد نقل منوده و همه 

 را به اتحاد و اتفاق تشویق می منود. 

ین افغانی جهت چنگ زدن مسلامنان به رسن الهی و دوری از هر نوع تفرقه، به تعصب دینی مسیحیان سید جامل الد

 و یهودیان که در زیر پرچم صلیب و صهیونیزم، اروپا را علیه جهان اسالم به حرکت آوردند، اشاره می مناید. 

امروزی(، خاور میانه و سائر  وی در العروة الوثقی ضمن یاد آوری از مظامل مسیحیان در اندلس) هسپانیهء

( غیرت مسلامنان را به شور می آورد تا در برابر جنایات غربیها سکوت نکنند بلکه با وحدت خویش 17مناطق )

 نه تنها مانع یورش آنها گردند بلکه جایگاه قدرت خود را در زمین استحکام منایند.

 حذف شد، در پاورقی ها متوجه باشید. 18منرب

دی، امروزه از متام امکانات برای پاکسازی قومی و دینی در رسزمین فلسطین استفاده کرد. و گزافه صهیونیسم یهو

 ت.های تشکیل رژیم صهیونیستی، استفاده کامالً پوپولیستی از دین بوده استرین پایهنیست اگر بگوییم که از مهم

به فلسطین  ی سپس با مساعدت انگلیسهامهاجرت به ارض موعود که البته در آغاز رسزمینی در آفریقا بود، ول

های رسارس دنیا را با فریب و نیرنگ به آنجا کشید و با شستشوی ذهن و روح آنها، اسلحه به معطوف شد، یهودی

دست آنان داد تا ساکنان اصلی رسزمین فلسطین، اعم از مسیحی و مسلامن را از بین بربند و هولوکاستی را در 

 (19) .ینند که روی هولوکاست هیتلری را سفید کردرسزمینی فلسطینی بیافر

سید جامل الدین افغانی به مسلامنان می فهامند که راه پیروزی شان در متابعت از احکام رشع می باشد آنگونه 

 که در تاریخ به تجربه ثابت شده است. 

مطالعۀ عمیقی که از عمده ترین محورهای عملی سید جامل الدین برای وحدت اسالمی: سید جامل الدین با 

جهان اسالم داشت و می دید که مسلامنان در هر جا بشکل پراگنده آماج دشمنان قرار دارند، این انگیزه در 

ذهنش جاگرفت که بدون وحدت، مسلامنان منی توانند از زیر سلطۀ حکام مستبد و استعامر رهایی یابند؛ لذا 
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ردن آن تالشهای مستمری منودند که مهم ترین راهکارهای متعددی روی دست گرفت و بخاطر عملی ک

 محورهایش جهت تحقق وحدت امت موارد ذیل می باشد:

همت بلند و ترک آسایش: سید به این نتیجه رسیده بود که هر قدر انسان زندگی آرام و راحت داشته باشد،  -1

 فاروق رضی الله عنه که گفته به هامن اندازه همتش کاهش یافته و به پستیها تن می دهد، لذا به فرمودۀ عمر

( عمل می منود و مسلامنان را به آن ترغیب می کرد، چنانکه در نامۀ 20است: اخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم، )

به یکی از رجال بزرگ دولت عثامنی چنین نوشت: از مطالعۀ احوال مردان با همتی چون ابو مسلم خراسانی 

راهب که پرچم جنگ های صلیبی را برای پیشربد عقیده خود برافراشت،  که دولت بنی امیه را برانداخت و پطر

 ( 21بدین نتیجه رسیده که جز با همت بلند و ترک راحتی و آسایش، هرگز منی توان پیروز و کامیاب گردید. )

به حرکت آوردن ملل شجاع: سید جامل الدین با درک این مطلب که وحدت امت توسط مردمان غیرملتزم و  -2

سو متحقق منی شود، به دید و وادید آنها پرداخت چنانچه می نویسد: نخست آنکه باید سفری به هند باید داشته تر 

باشد؛ زیرا مسلامنان آنجا از مکنت و ثروت برخوردارند و در دینداری ثابت و استوارند، اما به سبب نادانی و نا 

نهای اختالف و نفاق را نفهمیده اند، و پس از آن روانۀ آگاهی، در غفلت غنوده اند و منافع اتحاد و اتفاق و زیا

داراالیامن افغان شوم و اهالی آن بالد را که مانند شیر از خونریزی اندیشه ندارند و در آهنگ جنگ خصوصاً جنگ 

انه و دینی، درنگ را روا نشامرند، آنها را به محاربه دینیه و مجاهده ملیه دعوت کنم. و بعد از آن به رسعت متام ر 

بلوچستان شوم و اهالی آن بلد را به تشویق دینی و ترغیب منافع دنیوی به محاربه عمومیه دعوت کنم و از آنجا 

عنان ترکامن کنم که در هر زمان به شجاعت و جسارت معروف و در هر زمان به خونریزی و فتنه انگیزی موصوف 

ننگ در بر کرده اند، تا آنانرا به اخذ ثأر دعوت کنم و نیز  بودند، ولکن در این اخیر زمان کاله عار بر رس، و پیراهن

 ( 22داعیان تیز زبان به جانب کاشغر و یارکن روان تا مؤمنان آن دیار را به اتحاد اهل ایامن دعوت کنند. )

ز ادعوت ایرانیها و افغانها به اتحاد: سید جامل الدین افغانی با شناختی که از ملت ایران و افغان داشت،  -3

ایشان بخاطر خدمت هرچه بیشرت به اسالم و مسلامنان خواست تا دست دوستی و وحدت را بهم دهند؛ زیرا به 

گفتۀ سید: این دو طایفه، دو فرع یک درخت هستند و دو شعبه ای که به اصل واحدی بر می گردند و آن اصل 

میان ایشان جز یک اختالف جزئی که فارسی قدیم است. و دیانت حقۀ اسالمی به این  ارتباط افزوده است و 

هیچوقت شق عصا و به هم گسیختگی تار و پود اتحاد شان منجر منی گردد و در نزد خردهای سلیم، مناسب 

 نیست تا این نوع اختالف جزئی، سبب تخالف عنیف "مخالفت شدید" گردد. 
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ی و ندگان به تجدید وحدت اسالماز ایرانیان با داشنت افکار بلند شان دور نیست که آنها نخستین قیام کن

تقویت پیوندهای دینی باشند، به گونه ای که در آغاز اسالم با نرش علوم، حفظ احکام و کشف ارسار آن و آنچه 

 در خدمت رشع رشیف، با وسایل گوناگون انجام دادند. 

می کند: بناءً ای  سید پس از یاد آوری خدمات ارزندۀ مردمان این خطه، به اسالم، ایشانرا اینگونه خطاب

فارسیها! شام نقش تانرا در علم به یاد آورید و به آثار گرانبهای خویش در اسالم بنگرید و بنیاد وحدت دینی 

باشید. طوریکه در آغاز اسالم آنرا نگهداری کردید شام با در نظرداشت آنچه انجام داده اید، سزاوار ترین مردم 

در ف تَوت اسالم، آن نقش را دارا بودید. شام سزاوارترین مردم در وضع به سعی در برگرداندن آنچه هستید که 

شالودۀ وحدت اسالمی می باشید و انجام همچو کار با در نظرداشت نجابت و عزم راسخ تان "از سوی شام" 

هیچ بعید نیست. این زمان بهرتین وقت ندای شام جهت وحدت با افغانها و همپیامیی با ایشان در جهت 

متجاوزان است، با اتحاد با ایشان دژ تسخیر ناپذیر و مانع نیرومندی گردید که گامهای طمع کاران در  مقاومت

آن توقف مناید. من می دانم شام استیالی انگلیس بر شهرهای هندی را فراموش نکرده اید، این کار به سبب 

 (23اختالفی بود که میان شام و افغانها به وقوع پیوسته بود.... )

رسال نامه به امراء و سالطین مسلامن: سید جامل الدین افغانی که با لذایذ دنیوی وداع گفته و در هر جایی ا -4

تخم وحدت را می کاشت و غرض آبیاری آن در تالش بود، بطور منظم با سلطان عبدالحمید گاهی از طریق نامه 

مسلامنان را مستحکم منوده و اختالفی و گاهی از نزدیک در متاس بود تا بتواند وحدت در حال متالشی شدن 

که باعث پراگندگی شان می شود، برطرف سازد، لذا در یکی از دیدارهایش با سلطان جمعیت اتحاد اسالم را 

بینان نهاد، او با عبدالحمید قرار گذاشت که مکاتبات دولتی و درباری بر عهدۀ سلطان باشد، ولی با علام و 

کند. از این رو، حدود ششصد نامه به رهربان مذهبی و روشنفکران مسلامن رجال دینی و ملی خود مکاتبه 

 (24نگاشت که در پی آن بیش از دوصد پاسخ دریافت کرد. )

دیری نپایید که نامه هایی حاکی از پذیرش این دعوت به همراه هدایایی برای حضور سلطان عبدالحمید از 

بات را به زبان ترکی ترجمه کردند و او همۀ آنها را به حضور اقصی نقاط عامل رسید. به دستور سلطان همه مکتو

سلطان تقدیم داشت. نوشته اند: هنگامی که سلطان مکتوبات را مالحظه و ترجمه آنها را به دقت مطالعه کرد، 

به شدت مرسور و خرسند شد؛ به طوریکه از فرط شادی سید را در آغوش کشید و چندین بار روی او را بوسید و 

 کلمه و توفیق ویرا ستود و به او تربیک گفت، آنگاه فزود:  نفوذ
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اکنون که به مدد خداوند جل جالله و کوشش شام این موفقیت بزرگ را بدست آوردیم باید مرحلۀ دوم کار را 

آغاز کنیم و آن محول کردن اجراءات کنکره به بابعالی و صدارت عظمی است که البته شیخ االسالم را نیز باید 

ویش همراه و همدست مناییم. سید پذیرفت اما پس از آنکه کارها به مقام مشیخت و صدارت عثامنی محول با خ

 (25شد، رفته رفته اختالفات ظاهر گردید. )

تأسیس انجمن های ادبی و سازمان های سیاسی: سید جامل الدین افغانی بنا به پالنی که جهت تحکیم  -5

جایی که مدتی می بودند کارهایی را انجام می داد، چنانچه نرشیه های  وحدت اسالمی، در رس داشتند، در هر

مختلف را در کشورهای مختلف هنگام اقامتش تأسیس کرد، که از آن منرب مسلامنان را به وحدت فرا می خواند 

رشق. آة الو از تفرقه باز می داشت مانند: عروة الوثقی النفصام لها، روزنامۀ مرص، روزنامۀ التجاریه، نرشیۀ مر 

عالوه بر اینکه مقاالت متعددی را در نرشیه های مختلف جهان از جمله روسیه، آملان، لندن، هند، ایران و 

جاهای دیگر که حاوی فراخوانی مسلامنان به وحدت بود، می نوشت و شاگردان زیادی را نیز به نویسندگی به 

 را ادامه دادند. سبک خودش تربیت کرد که در وقت زندگی و پس از مرگش راهش 

در کنار فعالیتهای فرهنگی، سازمانهای سیاسی ای را نیز بنیاد نهاد مانند حزب میهنی مرص و جبهۀ اتحاد 

 (26اسالمی در ایران که اهداف آنجناب را پیگیری می منودند. )

شد  مواجه هرچند اندیشۀ واالی سید جامل الدین افغانی در رابطه به وحدت اسالمی در حیاتش به چالشهایی

و تعدادی به علت خواستهای نفسانی در راه آن سنگ اندازی منودند ولی واقعیت اینست که متام جریانهای 

نوگرا و جنبشهای اسالمی ای که ندای وحدت امت را بلند کرده اند و در راه تحقق آن می کوشند، از چشمه 

 سید آب می خورند و متأثر از نظریات ایشان می باشند. 

 : از البالی مقالۀ فوق به این نتیجه می رسیم: نتیجه 

 سید جامل الدین افغانی بخاطر بازگردانیدن وحدت اسالمی تالشهای مجدانه منودند. -1

 سید جامل الدین متام قوت خود را غرض استحکام وحدت اسالمی به کار برد. -2

استفادۀ اعظمی منود مانند: سید جامل الدین جهت تحقق وحدت اسالمی از همه وسایل معمول وقتش  -3

 سخرنانی، نوشنت مقاالت و رسایل، نرش نرشیه ها، ارسال نامه به امراء، سالطین و شخصیت های علمی و تأثیرگذار. 

سید جامل الدین افغانی شاگردان زیادی را تربیت منود که اندیشه های ویرا در حیات و پس از مرگش  -4

 گسرتش دادند.  
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افغانی مؤسس اندیشه های آزادی خواهی، استعامر ستیزی، وحدت اسالمی و مغز متفکر سید جامل الدین  -5

 جریانهای سیاسی اسالمی می باشند. 

 پیشنهادات: برای تعمیم هرچه بیشرت اندیشه های سید جامل الدین افغانی پیشنهاد می گردد که: 

ف ملی و یا جای دیگر افغانستان موجود آن دسته آثار سید جامل الدین افغانی که در  مراکز علمی، آرشی -1

 باشد، جمع آوری شده و به نرش سپرده شود. 

آثار جمع شدۀ سید جامل الدین توسط دکتور عامره و سید هاید خرسوشاهی به زبانهای رسمی کشور ترجمه  -2

 شده و به زود ترین فرصت به زیور چاپ آرسته گردند. 

 شناسی ایجاد شود. مرکز علمی ای بنام سید جامل الدین  -3

اندیشه های سید جامل الدین افغانی در نصاب تعلیمی معارف و تحصیالت عالی گنجانیده شده تا  -4

 دانشجویان از اندیشه های وی با خرب شوند. 

جهت شناخت بهرت و بیشرت سید جامل الدین سیمینارها و کنفرانسهای متعددی در سطح کشور برگزار شده  -5

 و تلویزیون بصورت کامل نرش گردد.  و از طریق رادیو

 ماخذ:

 . 76 -65شیخ محمد محالتی، گفتار خوش یارقلی، انتشارات فراهانی، تهران، ص:  .1

 محمد اقبال،  .2

 -هـ 1356مرتضی مهری، بررسی اجاملی نهضت های اسالمی در صد سال اخیر، انتشارات صدرا، تهران،  .3

 . 27ش، ص: 

رماجرای سید جامل الدین افغانی(، مرتجم: مهران موحد، انتشارات محمد عامر، روح آورۀ رشق)رسگذشت پ .4

 . 64ش، ص:  -هـ1395سعید، کابل، 

 . 66 -65هامن اثر، ص:  .5

 .71هامن اثر، ص:  .6

واثقی، صدر، سیدجامل الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسالمی، تهران: رشکت سهامی انتشار،  .7

 . ۱۳۱: ، ص۲به نقل از مجله املنار، جزء ۱۱۲، ص:۱۳۴۸

 .۱۳سیدجامل الدین، محمد عبده، العروه الوثقی، بیروت: دار الکتب العربی، مقدمه، ص  .8
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سید غالم رضا سعیدی، مفخر رشق، دفرت نرش فرهنگ اسالمی، مقدمه سید هادی خرسو شاهی، تهران،  .9

 . 161ش، ص:  -هـ1370

انتشارات فکر روز، تهران،  محمد جواد صاحبی، سید جامل الدین بنیانگذار نهضت احیای تفکر جدید، .10

 . 23ش، ص:  -هـ1375

 . 131 -130ش، ص:  -هـ1358ابوالحسن جاملی، مقاالت جاملیة، انتشارات اسالمی، تهران،  .11

وحدت اسالمی در اندیشه سید جامل الدین اسد آبادی، سایت تقریب مذاهب اسالمی،  تاریخ انتشار:  .12
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 اب مخکتنهد کت

 عبدالله االحسن. اُمت که ملت؟ په معارصه مسلامنه ټولنه کې د هویت بحران.

 کال ۱۹۹۲. ۱۵۸لیشیسرت: اسالمک فاونډیشن. مخونه 

 3احمد بالل خلیل

کال ویسټفیلیايي تړون په اروپا کې قومي دولتونو ته الره پرانیستله او په اروپا کې يې  ۱۶۴۸په اند، د  ود ډېر 

جګړې )د یو شمېر نورو په اند اتیا کلنې جګړې( ته د پای ټکی کېښود. دې تړون په اروپا کې دېرش کلنې 

ته الره هواره کړه او د کاتولیکې کلیسا واک یې هم محدود کړ او پر ځای یې دولتونو ته اجازه « خودمختارۍ»

ا کې ځینو د مذهب رول په ورکړل شوه، چې په خپله خوښه د خپلو دولتونو لپاره مذهب غوره کړي، خو په اروپ

تدریجي توګه کم کړ او ځینو نورو بیا د پروتستانت مذهب غوره کړ. دغه راز له دې تړون وروسته، اروپایان د 

مذهب او ميل دولتونو ترمنځ د لومړیتوب له بحران رسه مخامخ نه شول. د دوی لپاره لومړیتوب خپلو دولتونو 

عیسوي ټولنې او یا نړۍ، خو برعکس، د عبدالله االحسن په اند، چې  درلود، نه کومې کلیسا او نه هم مذهبي

کتاب لیکوال دی، په اسالمي نړۍ کې د « ا مت که ملت؟ په معارصه مسلامنه ټولنه کې د هویت بحران»د 

و ا پدیده وننګوله او وروسته بیا د اروپايي سېکوالر فکر« ا مت»نشنلېزم رامنځته کېدل د اسالم او د مسلامنانو د 

د سنتي اسالمي نظریاتو د ستونزمنو روابطو له کبله شونې شوه، چې په اسالمي هېوادونو کې د هویت بحران 

رامنځ ته يش. د لیکوال په آند دې نوي زیږېديل حالت مسلامنان رسبداله کړل، چې د دوی تر ټولو لومړنۍ 

 ا مت رسه؟وفاداري اوس له چا رسه ده؟ آیا له ميل دولتونه رسه ده او که له 

عبدالله االحسن د استانبول په شهر پوهنتون کې د سیايس علومو او نړېوالو اړیکو په ډيپارمتنت کې د تقابلو 

متدنونو پروفیسور دی. دی له دې وړاندې د مالیزیا په نړېوال اسالمي پوهنتون کې استاد و او د کاناډا له 

 لري او تر اوسه یې پر اسالمي او غريب متدونونو رسبېره ګیل پوهنتون څخه په تاریخ کې ماسرتي او دکتورامېک

د اسالمي همکارۍ سازمان په تړاو لیکل کړي دي. د امت که ملت له کتاب څخه عالوه، د عبدالله االحسن 

 The Organization of Islamic Conference: Introductionمشهور کتابونه د اسالمي همکارۍ سازمان )

to an Islamic Political Institution (International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA, 

                                                                 
علمي غړی او د دغه مرکز د تحلیل ژورنال مسؤل مدیر دی. د افغانستان په ییزو څېړنو مرکز احمد بالل خلیل د سرتاتېژيکو او سیمه 3

ونو کې لېوالتیا لیټیکي بدلونییزو جیواقتصادي او جیوپو بهرين سیاست، معارص تاریخ، اسالمپالنه، له ګاونډیانو رسه اړیکې او سیمه

  . لري
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 Guidance for Good Governance: Explorations in Quranic, Scientificاو د ښې حکومتولۍ )  (1988

and Cross-cultural Approaches (International Islamic University Malaysia, 2008 and 2013).)  په

 تړاو دي. 

کوم کتاب چې موږ دلته ارزوو، دا د اسالمک فاونډیشن له خوا خپور شوی دی. نوموړی مرکز د پاکستان د دوو 

راد له خوا په  کال کې په انګلستان کې جوړ شو. د  ۱۹۷۳مشهورو اسالمپالو پروفیسور خورشید احمد او خرم م 

اړخونو د څېړنو وده ده. تر اوسه یادې ادارې د اسالمي فکر دې ادارې بنسټیزه موخه د اسالمي فکر پر بېالبېلو 

زیات کتابونه چاپ کړي دي. په عمومي توګه له دې ادارې څخه چاپ  ۴۰۰د بېالبېلو عنوانونو تر نامه الندې له 

ني او اسالمپال )سیايس اسالم( لیدلوريو تر اغېزو الندې دي.   کېدونکي ډېری مواد د دودیزه س 

 ه د یاد کتاب موخې درې دي:په بنسټيزه توګ

 په مسلامنو هېوادونو کې د دودیزو اسالمي افکارو او اروپايي سېکوالر افکارو ترمنځ ستونزمنه اړیکه په نښه کول؛ .1

 پر معارصې مسلامنې ټولنې پوهېدنه؛ .2

 په مسلامنو هېوادونو کې د اسالمپالو پر زیاتېدونکې مبارزې پوهېدنه. .3

پېژندنه او په پنځو فصلونو کې بحث کړي دي. په لومړي فصل کې، لیکوال د ا مت لیکوال دغه هر څه د کتاب په 

ځله راغلې او په خپل کتاب  ۶۴اصطالح په قراين آیاتو کې بحث کړې ده. د ده په اند، د ا مت اصطالح په قران کې 

 ي: داسې ټکو کې کوکې يې د ا مت په تړاو لس بېالبېل تعریفونه وړاندې کړي. دی د ا مت تعریف له قرآنه په 

د محمد صلی الله علیه وسلم الرویان یو ا مت جوړوي، چې دا منځالرې او تر ټولو غوره ټولنه ده. په برش کې د »

دوی رول دا دی، چې د ښو دعوت وکړي او له بدو خلک را وګرځوي. د دې ټولنې خلک دا هر څه د ورورولۍ او 

ې د دې اصطالح عميل اړخ بیا د مدینې په ماډل او د راشده (. په بل اړخ ک۱۷)مخ « برابرۍ په بنیاد کوي

 خلفاوو په دورو کې توضیح شوی دی. 

په دویم باب کې، لیکوال په ترکیه، مرص او پاکستان کې د ميل دولتونو د راپورته کېدنې او د استعامر پرضد د 

. دی پر دې اند دی، چې دغه مهال دوی په نشنلیستي مبارزو کې د ا مت د هویت په تړاو له ادبیاتو غږېدلی دی

په دغو هېوادونو کې د ا مت پدیدې او د دوی د نشنلیستي مبارزو ترمنځ کوم ټکر نه ؤ او یا هم دا د پردې تر شا 

پاتې شوی ؤ، خو په درېیم باب کې لیکوال بیا د دې برعکس وايي، څنګه چې دغو هېوادونو خپلې خپلواکۍ 

ېوادونو وګړي په یو ابهام کې واچول چې دوی نو اوس څوک دي؟ د دوی د هرم ترالسه کړې، نو دې بیا د دغو ه

 تر ټولو لویه وفاداري اوس له چا رسه ده؟ له ا مت رسه او که له ميل دولتونو رسه؟ 
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د دې کتاب په څلورم باب کې د اسالمي همکارۍ سازمان د یو ا مت او د مسلامنانو ميل دولتونو د یو ماډل په 

 ی دی او وروستی باب بیا د پایلې او راتلونکي په تړاو دی. توګه بحث شو

لکه چې يې یادونه وشوه، نوموړی کتاب د اروپايي سېکوالر فکر او د سنتي اسالمي فکر ترمنځ له یوې ستونزمنې 

اړیکې غږیږي، چې له کبله یې ډېری مسلامنان د هویت په بحران کې لتاړ شوي دي. دوی یعنې مسلامنان په 

ګیچ دي، چې د دوی وفاداري اوس له چا رسه ده؟ د ا مت له پدیدې رسه او که له نويو رامنځته شوو دې کې 

ميل دولتونو رسه؟ د نوموړي کتاب لیکوال استدالل کوي؛ ميل دولتونه له خپلو وګړو د جاهلیت د زمانې په څېر 

« تا م»وفادارۍ مته درلودله، خو  د وفاداراۍ غوښتونکي دي، ځکه هغه مهال به قبیلو له خپلو خلکو د دا ډول

چې له هجرت وروسته په مدینه کې رامنځته شو، دا بیا د قبیلوي وفاداراۍ ځای ناستی شو. عبدالله احسن 

وايي، چې اسالم؛ قبیلوي هویت نه دی ختم کړی، بلکې یوازې یې د وګړو د وفاداراۍ سلسله مراتب ته بدلون 

 رکول کېږي. ورکړی دی او اوس لومړیتوب ا مت ته و

په شلمه پېړۍ کې، تقریباً د نړۍ ډېری مسلامن هېوادونه د استعامر تر جوغ الندې دل شوي وو. د دوی لپاره 

ستونزمنه وه، چې اروپايي ځواکونه په نظامي ډګر کې وننګوي. له همدې ځایه، د استعامر پرضد د دوی مبارزې 

کرینو اروپايي ژبې او د استدالل طرز زده کړ؛ په اروپايي ژبه مسلامن مف»یوه نوې بڼه غوره کړه. د لیکوال په اند 

(. له همدې ځایه، د مسلامنانو د رهربۍ پاړکی ۴)مخ « او منطق یې د اروپايي استعامر پرضد مبارزه پېل کړه

ړه کچې وروسته یې د مسلامنانو د ميل دولتونو جوړونې ته الره هواره کړه، خپله مبارزه پر اروپايي نشنلېزم پېل 

 د مسلامنانو د نشنلېزم تیورسنانو خپل فکر پر»او د لیکوال په اند د همدې نشنلیستي مبارزې په دوران کې 

اسالمي او سېکوالر اصولونو استوار کړ، خو کله چې دا فکر بیا عميل اړخ ته وغورځول شو، نو دې په مسلامنه 

ې ايي سېکوالر افکارو ترمنځ د لومړیتوب له پوښتنټولنه کې اغتشاش رامنځته کړ او مسلامنان د اسالمي او اروپ

 (. ۲)مخ « رسه مخامخ شول

لیکوال د خپلې ادعا د ثبوت لپاره یوازې درې مسلامن هېوادونه مطالعه کړي: ترکیه، مرص او پاکستان. د لیکوال 

و او ه مخامخ شپه اند ترکیه یې ځکه انتخاب کړې، چې دا لومړنی مسلامن هېواد و، چې له اروپايي افکارو رس 

لومړنی مسلامن هېواد دی چې دولت یې سېکوالر شو. د مرص د انتخابولو لوی المل دا و چې دا یې د عريب 

نړۍ د استازي او د اسالمي فکر د مدافع په توګه انتخاب کړی دی او د پاکستان د مطالعې کولو سرت المل بیا 

مل د مذهب تر نامه الندې مبارزه وه، نه د نشنلیزم پر دا و، چې په هند کې د پاکستان د رامنځته کېدو سرت ال 

 بنیاد کوم خوځښت او مبارزه. 
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د دې ترڅنګ لیکوال زیاتوي، چې په دې درېواړو هېوادونو کې د تعلیم او اسايس قانون پرمختیاوې بل هغه څه 

 بله شونې شوه،وې، چې په دې هېوادونو کې یې د هویت بحران ال پسې وسیع کړ. د همدې پرمختیاوو له ک

 چې د هویت بحران د رهربۍ له طبقې څخه عامو مسلامنانو ته هم راکښته يش. 

لیکوال د بحث د راغونډولو ترڅنګ خپله پاملرنه د اسالمي همکارۍ سازمان ته کوي او وايي چې یاد سازمان د 

و ترڅنګ یې دی استدالل کوي، د دواړو یعنې د ا مت او د مسلامنانو هېوادونو د سازمان په توګه وړتیاوې لري، خ

چې د دې سازمان دننه یو شمېر تیوریکي تناقضونه شته دي، چې د اروپايي سېکوالر او سنتي اسالمي فکر د 

ستونزمنې اړیکې له کبله رامنځته شوي دي او دا بیا دغه سازمان دې ته نه پرېږدي څو ایډیالې پریکړې او یو 

 ه اند دغه تناقضونه په الندې ډول دي:شمېر قراردادونه پيل کړي. د لیکوال پ

د اسالمي همکارۍ سازمان غړي وګړي نه دي، بلکې دا دولتونه دي، خو برعکس ا مت له وګړو جوړ دی، نه  .1

 له ميل دولتونو.

 اصطالح په سمه توګه نه ده تعریف شوې؛« مسلامنانو دولتونو»د اسالمي همکارۍ سازمان په منشور کې د  .2

مان په خپل منشور کې وايي، چې د ملګرو ملتونو او انساين حقونو منشورونو ته ژمن د اسالمي همکارۍ ساز  .3

دی، خو دا بیا د قرآن له ارزښتي سېستم رسه په ټکر کې ده؛ ځکه د ملګرو ملتونو او انساين حقونو منشورونه د 

 بشپړې ازادۍ پلویان دي.

ازمان به د نړېوالې سولې او امنیت په د اسالمي همکارۍ سازمان په خپل منشور کې وايي، چې نوموړی س .4

به متکي وي؛ خو د عدالت پدیده بیا په دې منشور کې نه ده تعریف شوې. « عدالت»تړاو ګامونه واخيل، چې پر 

 عدالت یعنې څه؟

که څه هم د اسالمي همکارۍ سازمان په خپل منشور کې وايي، چې د ټولو مسلامنانو مبارزه به ځواکمنوي،  .5

ار، خپلواکي او ميل حقونه خوندي کړي؛ خو د لیکوال په اند په عميل اړخ کې دا ناممکنه ده، څو دوی خپل وق

چې د دې سازمان غړي دې د خپلواکو ميل دولتونو دننه د مسلامنانو د خپلواکۍ او ميل حقونو له مبارزې څخه 

 مالتړ وکړي.

ې تعریف کړي، که چېرې په ټولنه ک« وبلومړیت»عبدالله احسن وايي، چې یو وګړی باید د هویت په تړاو خپل 

یوازې د هویت ځواکمن فلسفي او ایډيالوژيکي بنسټ به له وګړو » په سمه توګه عمل کول غواړي. دی لیکي: 

، خو د لیکوال په اند د اسالمي همکارۍ سازمان پر پلېټ فارم ممرثه «څخه د وفادارۍ ژمنه ترالسه کړای يش

، چې د مسلامنانو له خوا د ا مت هویت ته لومړیتوب ورکړل يش. دا باید همکاري یوازې هغه مهال کېدای يش
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له ميل دولتونو رسه بدل يش؛ خو اړینه نه ده چې ميل دولتونه دې په بشپړه توګه ختم کړای يش، یوازې د 

 هویت د سلسله مراتب بدلولو اړتیا ده.

خه څخه متاثر برېښي او دا د کتاب له مخکتونکو څ نوموړی کتاب تر ډېره د سیايس اسالم فکر پلویانو او ایډيالوژۍ

هم ښکاري  چې ډېری یې په پاکستان او ترکیه کې اسالمپال ګڼل کېږي )لیکوال ورته په خپله رسیزه کې اشاره 

کړې، د بېلګې په توګه خورشید احمد، انیس احمد او داوود اوغلو(. له همدې ځایه ده، چې دا کتاب د ا مت او ملت 

 سیايس اسالمپالو په تېره بیا له اسالمي تحریکونو رسه د تړل شوو یو شمېر خلکو لیدلوری وړاندې کوي.  په تړاو د

 زما په اند دا کتاب پنځه نیمګړتیاوې لري، چې دا نیمګړتیاوې بیا په دې کتاب کې په سمه توګه نه دي بحث شوي:

هویت بحران د رامنځته کېدو ترمنځ سمه  لومړی؛ په دې کتاب کې د مسلامنې رهربۍ د ګېچ کوونکي فکر او د

رابطه نه ده ښودل شوې. د کتاب لیکوال یوازې د یو څو روڼ اندو د متضادو افکارو بېلګې وړاندې کړي. هغه 

هم په داسې مهال، چې دا ډول څرګندونې له دغو روڼ اندو په بېالبېلو پېرونو/پړاوونو کې څرګندې شوې دي. 

نو اسالمپالو لکه اقبال الهوري ځینې څرګندونې واخلو، نو ده هم په بېالبېلو په همدې منطق، که موږ د ځی

پړاوونو کې داسې افکار درلودل چې له یو بل رسه په ټکر کې و. د بېلګې په توګه عالمه اقبال په پیل کې 

فکارو له انشنلیستي افکار درلودل؛ خو وروسته یې پان اسالمیستي افکار خپل کړ. د ده د دا ډول ضد و نقیض 

کبله ولې د هویت بحران رامنځته نه شو لکه څرنګه چې یې لیکوال ادعا کوي. یا د پان اسالمیستانو له خوا د 

ميل دولتونو منل او د همدې دولتونو د پولو دننه مبارزه کول ولې عام مسلامنان د هویت له بحران رسه مخامخ 

 ميل دولتونو رامنځته کولو له کبله پېښ شول؟! نه کړل لکه د مسلامنانو د رهربۍ طبقې له خوا چې د

دغه راز، دا څرنګه ممکنه ده چې وښودل يش، چې د مسلامنانو د رهربۍ دغه پاړکی په رښتیا هم د سنتي 

اسالمي افکارو او د اروپايي سیکوالر افکارو ترمنځ مغشوش و؟ آیا دا هم ممکنه نه ده، چې د رهربۍ دې پاړکي 

یو سیايس ابزار په توګه نه وي استعامل کړی او له خپلواکۍ وروسته به نشنلېزم او به په پیل کې مذهب د 

سېکوالریزم ته مایل شوي وي؟؟ شاید دوی به له اوله په دې تړاو یوه څرګنده مفکوره درلودله؛ ان که نه یې هم 

دا هم ممکنه نه ده چې  درلودله، نو دا څنګه ممکنه ده، چې ووایو دوی په یو فکري بحران کې مبتال وو؟ او آیا

 دوی به هم په فکري ډګر کې د نورو په څېر له یوې ارتقايي پروسې څخه نه وي تېر شوي؟؟

دلته به یوازې د پاکستان د بنسټ ايښودونکي محمد عيل جناح بېلګه راواخلو؛ ځکه پاکستان د یاد کتاب د 

ان له وېشلو وړاندې څه دا ډول شعارونه بحث موضوع ده. د جناح تر مرشۍ الندې د مسلم لیګ ګوند د هندوست

ه چې خو وروست« د پاکستان معنی څه ده؟ ال اله اال الله»او « مسلامن یې نو مسلم لیګ ته راشه»ورکول چې که 
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کال پر یوولسم اګست د  ۱۹۴۷جون د هند د وېشلو له پالن وروسته، محمد عيل جناح د  ۳کال د  ۱۹۴۷د 

 غونډې ته وینا وکړه، نو د پاکستان راتلونکی یې یو سیکوالر وګاڼه.   پاکستان د اسايس قانون لومړنۍ

د د دې ترڅنګ؛ ان که دا ومنو هم، چې د مسلامنانو د رهربۍ طبقه د اسالمي او اروپايي افکارو ترمنځ ګیچ وه، 

نینو کې قوا نو دې بیا څرنګه عام مسلامنان د هویت بحران پر لور بوتلل؟ که څه هم لیکوال په تعلیم او اسايس

پرمختیاوې په ګوته کوي؛ خو بیا هم لیکوال په یو بل ځای کې پر یو بل آند دی چې دا بیا له پورتنۍ خربې رسه 

په ټکر کې ګڼل کېږي. لیکوال یو بل ځای وايي: هر هغه فکر چې له دودیز اسالمي فکر رسه همغږی نه وي، د 

او په اسالمي ټولنه کې به هېڅ ځای ونه لري. دی د بېلګې  مسلامنانو له خوا به له یو غربګون رسه مخامخ کېږي

کتاب او د رس سید احمد خان د افکارو حواله ورکوي. دلته پوښتنه پیدا « سپیرټ آف اسالم»په توګه د امیر عيل د 

کېږي، چې د رهربۍ طبقې څرنګه عام مسلامنان د امت پرځای پر ميل دولتونو قانع کړل او عامو مسلامنانو د 

 ی پرضد کومه مبارزه ونه کړه؛ ان اسالمپال هم، د ميل دولتونو د پولو دننه خپله مبارزه کوي، نه له پولو وراخوا.دو

دویم؛ د کتاب لیکوال د مسلامنانو د رهربي پاړکي د افکارو او د عامو مسلامنانو د غوښتنو او احساساتو ترمنځ 

و ډېری مهال د متضادو افکارو درلودونکي دي. عام په توپري کې ستونزه لري. دا دواړه بېل مفاهیم دي ا

مسلامنان به شاید د ا مت پدیدې په تړاو ډېر حساس وي؛ خو د ډېری مسلامنانو د رهربۍ پاړکي د یو شمېر 

 استثناوو پرته بیا ډېره پاملرنه ميل دولتونو او ميل مفکورو ته کوي، نه د ا مت مفکورې ته. 

د اسالمپالو د هویت بحران په تړاو څه نه دي ویل شوي. دا د ډېرې لېوالتیا  درېیم؛ په دې کتاب کې په خپله

ځای دی، چې د ټولو مسلامنانو پرځای دغه بحث اسالمپالو ته هم راجع کېدالی يش. ځکه د سنتي، سېکوالر 

او  ياو نشنلېست مسلامن په پرتله په دې بحث کې اسالم پال یا پان اسالمیست مسلامنان هم تر ډېره ګېچ د

د هویت له بحران رسه مخامخ دي. د دوی وفاداري له هغه امت رسه ده، چې اوسمهال هېڅ ادارايت جوړښت 

 نه لري او ترڅنګ یې دوی خپلو ميل دولتونو ته هم تر ډېره ژمن برېښي.  

څلورم؛ د ا مت او ملت ترمنځ بحث او انتخاب هغه څه دی، چې په خپله اسالمپال یې هم په اختالف کې 

ورځويل. اقبايل، اخواين او مودودي افکار له نشنلیستي افکارو رسه مخالف دي؛ د دوی ډېری اتکا پر مذهبي غ

نشنلیزم ده او یوازینی انتخاب ا مت ګڼي، خو ځینې نور مسلامنان، په تېره بیا د دیوبند لویه مدرسه، چې د 

ني افکارو د خوندي کولو اداره ګڼل کېږي، د امت او نشن لیزم ترمنځ پر توپیر قایله ده. په دې تړاو د دودیزه س 

دیوبند د جمعیت علامء هند مرش او د هند د آزادۍ پياوړی موالنا حسین احمد مدين نشنلېزم له امت رسه په 

مشهوره ده. دی امت د مسلامنانو ترمنځ ورورويل « متحده قومیت نظریه»ټکر کې نه ګڼي. په دې تړاو د ده د 
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م نه دی؛ خو ترڅنګ یې دی له هندوانو رسه په یو هندي قومیت کې هم دننه کېږي. ګڼي او له دې منکر ه

دی دغه هر څه له اسالمي ارزښتونو او اسالم رسه په ټکر کې نه ګڼي. د ده په اند، پيغمربان هم پر خپلو هغو 

مه او له خپل قوقومونو مبعوث شوي وو، چې په کې بې دینه هم وو او دوی د بې دینه توب له کبله  خپل وګړي 

یا دی د هغوی له قومه ونه ووت او یا ونه ایستل شو. دی د نورو اسالمپالو برعکس، ا مت او ملت بېل بحثونه 

ګڼي، چې تر ډېره له یو بل رسه په ټکر کې نه دي. له بده مرغه په دې کتاب کې د امت او ملت په تړاو یوازې 

ه اقبايل، اخواين او مودودي ګڼل کېږي او نورو لیدلورو ته پکې هغه لیدلوري او آندونه وړاندې شوي، چې تر ډېر 

 ځای نه دی ورکړل شوی. 

پنځم؛ د امت او ملت کتاب لیکوال خپل ډېری بحث دې ته راجع کوي، چې کله مسلامنان له اروپايي سېکوالر 

لامنان لودله او مسفکر رسه مخامخ شول، نو دې د مسلامنانو له سنتي اسالمي افکارو رسه ستونزمنه اړیکه در 

یې د ميل دولتونو له جوړېدو وروسته، د یو هویتي بحران پر لور ټېل وهل، خو دلته پوښتنه راوالړېږي، چې آیا د 

لود در « یووالی»وه، دوی هغه مهال هم « یوه»اروپايي سیکوالر افکارو رسه له مخامخ کېدو وړاندې، اسالمي نړۍ 

ازې امت ته وه، نه خپلو امپراتوریو او واکمنیو ته؟ که د اسالم تاریخ ته او ترڅنګ یې هغه مهال هم وفاداري یو 

یو رسرسي نظر واچوو، نو مومو چې د ا موي خالفت له پای راهیسې تر اوسه؛ اسالمي نړۍ یوه نړۍ نه ده او نه 

و  سلطنتون یې هم یووالی درلود! هغه مهال هم اسالمي نړۍ په اموي او عبايس خالفتونو او پر غزنوي او غوري

وېشل شوې وه؛ وروسته بیا دغه وېش ال ارت شو او تر ډېره د عثامين، مغويل او صفوي امپراتوریو او تر څه حده 

د مملوکو او فاطمینو پر دورو وېشل شوې وه. نور واړه واړه سلطنتونه او امارتونه خو پرځای پرېږده. د دې ترڅنګ، 

سلامنه نه وه. عثامين خالفت د خپل اوج پرمهال تر ثلث زیاتو اسالمي نړۍ هم د وګړو له لحاظه تر ډېره م

سلنه زیات هندوان اوسېدل. که څه هم دغو دواړو  ۸۰نامسلامنانو وګړو جوړاوه او په مغويل امپراتورۍ کې له 

امپراتوریو له یو بل رسه یو څه ارتباط درلود؛ خو یووالی یې هېڅ مهال هم نه درلود. په بل اړخ کې صفوي 

نیانو ته هېڅ ځای هم نه امپ راتورۍ هم شتون درلود چې په زوره یې ایران شیعه کړ او هغه مهال په ایران کې س 

وو. که څه هم د وېش او تقسیم په دغو دورو کې بیا هم مسلامنان تر ډېره له یو بل رس پیوند وو. له یو ځای نه 

ر ځای چې یې زړه وي او ورته مناسبه وي بل ځای ته پر تګ راتګ مامنعت نه ؤ او هر چا کوالی شول چې ه

استوګن يش او دندې ترالسه کړي، خو د عامو مسلامنانو ترمنځ اوس هم په څه ناڅه بڼه دغه حالت شتون لري. 

له ګټو د یوې یا له یو څخه زیاتو حکومتونو ننګه او مالتړ دی. « ا مت»دلته زموږ اشاره سیايس یووايل ته ده او د 

 د وېشنو او تقسیم په دورو کې( او اوس هم له صحنې غایب دی. دا هغه مهال هم )
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اوس پوښتنه راوالړېږي، هغه مهال، چې د خلفاء راشده او یا د اموي خالفت پای راهیسې اسالمي نړۍ په 

تدریجي توګه پر ډېرو مسلامنو حکومتونو وېشل کېده ولې یې په مسلامنانو کې د هویت بحران رامنځته نه کړ 

ا د ميل دولتونو له کبله رامنځته کېږي؟ هغه مهال که څه هم د امپراتوریو ترمنځ به یو څه پيوند چې اوس بی

 شتون درلود؛ خو ولې بیا هم هرې امپراتورۍ ته خپلې ګټې مهمې نه وې او پر خپلو هویتونو نه نازېدل؟! 

لري  ولسمې او شلمې پېړۍ رسه تړاودا کتاب په دې اړخ کې، د پورته پوښتنو لپاره ځوابونه نه لري او یوازې له ن

 او دغه راز یوازې د سنتي اسالمي فکر او اروپايي سیکوالر فکر له مخامخېدو څخه بحث کوي.

که څه هم دا کتاب په عمومي توګه د هغو خلکو لپاره لیکل شوی دی، چې په تاریخ او د مسلامنو روڼ اندو د 

ه چا لپاره نه دی، چې په دې برخه کې معلومات ونه لري. له آیډیالوژۍ په تړاو معلومات ولري. دا کتاب د هغ

همدې ځایه، ځینې مهال ستونزمنه وي، چې یو څوک دې د دې کتاب ټول بحثونه هضم کړای يش، خو بیا هم 

د پایلې په توګه ویالی شو، چې د ټولو هغو لپاره چې د ا مت او ملت بحثونو، د اسالمي همکارۍ سازمان او د 

 ل د مسلامنانو د افکارو په تړاو لېوالتیا ولري، دا یو دلچسپه کتاب دی.  استعامر مها

 پای
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THE CAP REGION IN THE POST-2014: THE PROSPECTS AND 

CHALLENGES FOR COOPERATION 

By: Ahmad Bilal Khalil 

 

Abstract 

CAP Region is the newly emerging region that the author refers to China, Afghanistan, and 

Pakistan after the trio is engaged in the trilateral dialogue since 2014.  

There are some prospects for cooperation in the CAP region between China, Afghanistan, and 

Pakistan that can be digital Silk Road, integration into CPEC and BRI, Wakhan corridor, transit, 

and trade, and peace within Afghanistan and with the region. However, it will be not easy for 

the trio to enter into such cooperation due to some challenges such as tense bilateral ties 

between Afghanistan and Pakistan, the security situation in Afghanistan, Indian concerns 

attached with such cooperation, the rigid terrain in Wakhan, and the ability and willingness of 

Beijing to play a hegemonic stability role.  

Keywords: CAP Region, China, Afghanistan, Pakistan, trilateral dialogue 

Introduction 

The China-Pakistan Economic Corridor is considered as a pilot project of Chinese Belt and Road 

Initiative, and the situation in Afghanistan persuaded Beijing to think out of its box or traditional 

foreign policy and lean more towards “creative involvement”.4 Hence, Beijing has stopped its 

traditional foreign policy of non-interference by playing a role in the Afghan peace process and 

                                                                 
4 The theory of “creative involvement” was put forward by the Chinese scholar Yizhou Wang in his book entitled 

“Creative Involvement: The Evolution of China’s Global Role” published in 2017. He emphasizes that for China 

who is now a global power it should play an active role in international affairs, but not like the European powers 

and USA whose policies are more of “interventionist” nature.  For further study  refers to: Yizhou Wang, Creative 

Involvement: A New Direction in China’s Diplomacy, London: Routledge, 2017 
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mediation between Afghanistan and Pakistan, but as yet with a little avail. However, despite this 

result, China is already acting as a “responsible” global power after some of western 

academicians and politicians criticized it for its “free-rider” role in Afghanistan.5 

There are various unexploited or less exploited grounds of cooperation between the three that 

the trio can build its foundations for the upcoming China-Afghanistan-Pakistan (CAP) region 

to be evolved.  But things would not be easy for the trio –China, Afghanistan, and Pakistan– 

to smoothly enter into cooperation with a clear mindset and achieves its goals without any 

hesitation. There is mistrust between Afghanistan and Pakistan which is a catalyst for the 

failure of cooperation among the trio in the CAP region. The claims from both Kabul and 

Islamabad that they are using its soil against the other, and the prevailing perceptions in Kabul 

that Pakistan is using the non-state actors as a policy instrument is the biggest challenge for 

such trilateral cooperation, including the insecurity situation in Afghanistan.  

In this essay, the researcher will endeavor to explain the CAP region, and will try to answer 

two questions: What are the prospects for trilateral cooperation and what are its 

limitations/challenges? 

The China-Afghanistan-Pakistan Region: An Introduction  

CAP is an acronym that the researcher will use throughout this essay (and in his upcoming 

thesis) for a region that is composed of three neighboring countries in South Asia and East 

Asia namely China, Afghanistan, and Pakistan. Although this acronym hasn’t been used 

officially for the “trilateral dialogue” that the three countries have already started, but we are 

using it for the region where the trio will be engaged in the trilateral cooperation in the future. 

Though, currently, there is limited cooperation which needs to be enhanced especially at times 

that all the three countries are emphasizing on such trilateral cooperation.   

                                                                 
5 See for instance: Erica Downs, “China Buys into Afghanistan”, SAIS Review, vol. XXXII, no.2, 2012; and 

Stephanie T. Kleine-Ahbrandt, “Beijing, Global Free-rider”, Foreign Policy, Nov 12, 2009 
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The China-Afghanistan-Pakistan (CAP) is a region in the making in Asia, having 21.4% of 

world and 36.3% of Asia’s population, huge natural resources and abundance of youth 

power.6 

The former Afghan President Hamid Karzai on 22nd March 2010 visited China, and there 

proposed for a trilateral mechanism for more cooperation among China, Afghanistan, and 

Pakistan for “regional peace and stability”.7 The motive behind this was to “bolster Beijing’s 

commercial footprint” and “use its proximity to Pakistan” to improve Af-Pak ties.8 Since then, 

the trilateral dialogue went through an evolutionary process. It started in 2012 with both tracks 

1.5 trilateral diplomacy and general directorate level talks between the foreign ministries. 

After its three annual meetings, the general directorate level talks between the foreign 

ministries were upgraded at the foreign secretary-level in 2015 and were called “strategic  

dialogue”. After its three annual talks, these talks were upgraded in to trilateral foreign 

Ministers’ dialogue in 2017. As yet, it had three annual meetings in the three capitals of the 

concerned countries. All had agreed on some of the grounds of cooperation such as 

Afghanistan’s inclusion in CPEC and BRI, and working in a joint project at Kunar River in 

Afghanistan which had the capacity of producing more than 2000 MWs of electricity.  

 

The Historical Relations between Af-Pak Region and China 

The historical ties and cooperation between Af-Pak region and China can be traced back to the 

“Silk Road”. During Kushanit Empire (100 BC – 375 A.D), Hephthalites Empire (440-710), 

Ghaznavid Empire (977– 1189), Timurid Empire (1370-1507), and Durrani Empire (1747-1826), 

there is a recorded bilateral ties and cooperation instances between the current Af-Pak region 

                                                                 
6 World Bank Database, 2017 
7 Raghav Sharma, “Afghanistan: Discerning China’s Westward Strategy”, Asian Affairs,  DOI: 

https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672408. 2019 
8 ibid 

https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672408
https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672408
https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672408
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and China. The Af-Pak region played a role in exporting Buddhism and Islam to China along 

the Silk Road, and the cultural impacts of Af-Pak region can also be felt upon China.9 

During the 1950-2019 periods, there is a greater bilateral relation between China-Afghanistan, 

China-Pakistan and Afghanistan-Pakistan in terms of MoUs signed between them. But 

trilaterally, there are less than dozens of MoUs being signed and that too in the last one decade. 

This shows the low intensity of trilateral cooperation, however, the last decade progress shows 

a shift in momentum towards trilateral cooperation.  

Theorical Framework: The “Constructive Involvement” 

Since the post-cold war, multilateralism and tri-literalism is on the rise and China is no 

exception for adopting it. In 1950s, the Chinese foreign policy was more based on he theory of 

two camps, followed by opposing “imperialism, revisionism, and reactionaries” in the 1960s, 

and Mao’s “three worlds theory” in the 1970s, and Deng Xiaoping's “Peace and Development” 

in the 1980s. While in the 1990s, the Chinese foreign policy transformed and became more 

multilateralism.   

In the post-2001, the Chinese foreign policy is now mostly based on “constructive 

involvement” although it is not officially endorsed under such notion or theory. This theory 

was put forward by a Chinese scholar Gao Zugui and says that there are four pre-requisites 

for such involvement: 

First, the involvement should be not against UN charter.  

Secondly, China’s involvement should be accepted by “state concerned”.  

Thirdly, Chinese involvement should be helpful for the regional “stability and development”.  

                                                                 
9 Ahmad Bilal Khalil, Cheen Aw Afghanistan: Dwa Arkheezay Areekay 1955-2015 [China and Afghanistan: The 

Bilateral Ties 1955-2015], Centre for Strategic and Regional Studies: Kabul, 2018 
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Lastly, China should have the “capacity” to fulfill such involvement.10  

Later on another Chinese scholar Zhao Huasheng further developed this theory and provided 

few examples where China could play such a role. These instances are, but not limited to 

China’s “active peacemaker” role amid “regional crises”, “establish[ment of] high-level  

diplomatic contacts” with different governments for “communication” and “influence” 

purposes, and “step up cooperation” with different entities to “address the root causes of 

instability”.11 

Since 2011, China is “constructively involved” with both Afghanistan, and Pakistan.  In 

Afghanistan, it is following a unique approach towards Afghanistan through supporting the 

Afghan government diplomatically, economically, and importantly now as militarily. In 

addition, it has also an open-door policy towards the Taliban. Regionally, on the Afghan issue, 

it is engaged in a series of multilateral/bilateral approaches by excluding Afghanistan (such as 

China-Pakistan-Russia, China-India-Russia, China-Pakistan and China-India) and including 

Afghanistan (such as China-USA-Afghanistan and China-Afghanistan-Pakistan). 

Interestingly, the active engagement of China in Afghan affairs is welcomed by both Pakistan 

and Afghanistan. Because both are seeing this development as it is positively aligned with 

their own strategic interests. Pakistan looks to it as it will diminish the Indian influence in 

Afghanistan while Afghanistan looks to it differently as it will impact the Afghan security and 

stability in the sense that the more China is engaged in Afghanistan; the more Pakistan will be 

reluctant to support the non-state actors (i-e Taliban) in Afghanistan. 

                                                                 
10 Gao Zugui, “Constructive Involvement and Harmonious World: China’s Evolving Outlook on Sovereignty in 

the Twenty-first Century”, Briefing Paper, Beijing: Friedrich Ebert Stiftung, 2008 
11 Mathieu Duchatel, Oliver Brauner and Zhou Hang, “Protecting China’s Overseas Interests: The Slow Shift away 

from Non-interference”, SIPRI Policy Paper No. 41, Sweden: Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), 2014 
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Hence, we argue that the Chinese involvement in Afghanistan and Pakistan is based on 

“constructive involvement” as it fulfills the four criterias set by Gao Zugui and later on 

explained by Zhao Huasheng.  

The Prospects for Cooperation in the CAP Region 

Afghanistan is located at a unique place between Central Asia and South Asia, and East Asia 

and the Middle East that is why it is described by some as the “heart of Asia”, and by 

contemporary observers as an “insulator state” impacting more than two regions. This essay 

will explore Afghanistan’s integration in China’s Belt and Road Initiative (BRI), and the China-

Pakistan Economic Corridor (CPEC) along with other modes of cooperation among China-

Afghanistan-Pakistan. Hence, making the region more interconnected.  

In addition, and at a times that it is highly likely that the post-US withdrawal period will leave 

a power vacuum in Afghanistan leading not only to instability and chaos but to the rise of 

regional/global rivalries and politics in Afghanistan. Hence, the trilateral cooperation can be 

one of the options to make the Afghan government less vulnerable to these regional rivalries’ 

shock that are greatly impacting the peace and instability, and reducing the prospects for 

Afghanistan to be a “land-linked” country.  

1. Digital Silk Road: The Integration of Regional Fiber Optics 

Afghanistan has already signed a number of MoUs with Turkmenistan and Pakistan for Digital 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan connectivity through optic fiber. The second MoU was 

signed between Kyrgyzistan, Tajikistan, China, and Afghanistan and the third one between 

China and Afghanistan.12 The development and investment in Afghan fiber-optic networks 

                                                                 
12 For more information please refer to the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan (RECCA) 

website on this:< http://recca.af/?page_id=2130>  

http://recca.af/?page_id=2130
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could efficiently connect the Central Asian landlocked countries to undersea cables via 

neighboring Pakistan.13 

2. Integration in to CPEC 

CPEC is considered as a prospect of cooperation between China, Afghanistan, and Pakistan by 

all the three sides. Although it is very much cleared that it can impact the regional cooperation, 

and CPEC can be integrated in transport, energy, and trade infrastructure networks beyond 

the Pakistan-China nexus.14 But, still the Afghan side is “unclear” about it;12 Pakistan lacks 

the “spirit”15 while both Pakistan and China haven’t agreed more than the verbal and written 

agreement that Afghanistan should be included.  

There are various projects inside Afghanistan in different sectors such as railways, highways, 

transit routes, optic fiber, and energy sectors that can be easily aligned with CPEC, paving the 

way for Afghanistan’s concrete inclusion and integration into CPEC.  

3. Integration into BRI 

Although, Afghanistan received membership in China’s Asian Investment Infrastructure Bank 

(AIIB), and signed a MoU with Beijing on “One Belt and One Road”. But still it is a missing 

link in both China’s Silk Road Economic Belt and CPEC. The prior goes through Central Asian 

republics while the lateral through Pakistan. Clearly Afghanistan is isolated. For any 

prosperous trilateral cooperation, it is necessary that Afghanistan should be integrated into 

these two big projects through connecting Afghanistan’s transport and transit networks, and 

investments in the mining sectors.   

                                                                 
13 Annio Cowan, “Afghanistan Reconnected: Challenges and Opportunities in the Context of China’s Belt and 

Road Initiative”, The EastWest Institute, Policy Report, 2018 
14 Siegfried O Wolf, “China Pakistan Economic Corridor (CPEC): Regional Cooperation in the Wider South Asian 

Region”, In China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, edited by E.R Deepak, 85-100, Singapore: 

Springer, 2017 
15 ibid 



ـ ش ۱۳۹۹ رسطان، هفتم، شامره ششمسال              ژورنال       تحـلیل  | 51    ه

 

4. The Wakhan Corridor  

The Wakhan Corridor is a narrow strip in Badakhshan, Afghanistan, and is bordering three 

countries namely Pakistan, China, and Tajikistan. This place is also historically known as the 

roof of the world and had a great importance during the Great Game period in the 19th 

Century and Cold War in the 20th Century. This narrow strip is also the shortest route for 

Pakistan to reach Tajikistan. Today it can promote the cultural, tourism, people to people 

connectivity and business to business connectivity and trade and transit activities between the 

four countries.16 

5. Transit and Trade  

The shortest route for the majority of Central Asian landlocked countries and Afghanistan is 

the route via Pakistan. For Pakistan too, the shortest transit route to Central Asia is via 

Afghanistan. However, unfortunately, due to the politicization of “economics” by both 

Afghanistan and Pakistan, this route hasn’t been properly exploited. One Pakistani exporter 

perfectly explains that any transit agreement without Afghanistan with Central Asian 

Countries will not be “fruitful”.17 

6. Peace in and Peace Out: Mediation in Afghanistan and between Kabul and Islamabad 

Since the Cold War, when Pakistan persuaded China to de-escalate tensions between 

Afghanistan and Pakistan, the Chinese foreign Minister Chou Enlai declined to play such a 

role.18 But, now, neither the international environment is the same and nor China is the China 

of the past. It is a global power. Hence, it has showed an interest to play both “facilitator” and 

                                                                 
16 Muhammad Munir and Muhammad Shafiq, “Geostrategic Significance of Wakhan Corridor for Afghanistan,  

China and Pakistan”, National Defense University, Islamabad: Margalla Papers, Vol. XII, 2018 
17 Adam Saud, “Revivalism of Silk Routes: CPEC and South Asia - Central Asia Connectivity.” Journal of Political  

Studies, Special Issue, 191-205, 2018 
18 Ahmad Bilal Khalil, “The History of Chinese Mediation Between Afghanistan and Pakistan”, The Diplomat,  

2018 
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“mediator” role between Afghanistan, and Pakistan. Both Afghanistan, and Pakistan also 

agreed with the Chinese mediation. In this regard, the Chinese foreign Minister Wang Yi and 

had already visited the two countries. But still, the mediation is under progress in the Chinese 

way and with the Chinese long-term characteristics. In addition, it is important to note that 

one of the four objectives of Chinese foreign policy towards Afghanistan is peace between 

Afghanistan and Pakistan.19  

On the other hand, China is also has agreed to play a “facilitator” role between the Afghan 

government and the Taliban contrary to its historical “non-interventionist” policy. It has 

invited several times the Taliban’s political leadership from Qatar’s political office to China, 

and is working to prepare a meeting of an intra-Afghan dialogue in China. Both the Afghan 

government and the Taliban are looking to the Chinese involvement with optimism. Taliban 

needs a guarantee great power in any possible peace deal with the USA and China can be 

critical in this regards. this regard. 

The Challenges Faced  

1. Afghanistan’s inclusion into CPEC 

As all the three sides have agreed to extend CPEC to Afghanistan, if both China and Pakistan 

wants it to make it a real game-changer for the region. But scholars interpret that there could 

be two challenges associated with it. First, Pakistan will not want China to capitalize on Indian 

connectivity projects in Afghanistan. Second, Pakistan is likely that it will not favor 

                                                                 
19 Zhou Yongbiao “China’s Afghanistan Policy Since 9/11: Stages and Prospects” Asian Survey, Vol. 58, No. 2. 

2018 
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modernization and industrialization in Afghanistan under CPEC because it will undermine 

and make the “Punjabi” and “Karachi” Industrialists unhappy.20 

2. Tense Afghanistan-Pakistan Bilateral Relations 

The smooth and cordial relations between Pakistan and Afghanistan are necessary for any 

regional integration that aims to connect Central Asia to South Asia, and the inclusion of 

Afghanistan into CPEC. The security, stability, development and peace of the region would be 

prospering if there aren’t any tensions between Kabul and Islamabad.21 But things are not that 

simple. Both Kabul, and Islamabad view each other through security lenses and importantly 

even politicizing the economic issues as well. Historically, there are tensions between both 

countries and it is unlikely that these tensions would be removed in a short period of time.  

3. The Security Situation in Afghanistan 

The security situation in Afghanistan is worsening year by year since 2009; the civilian 

casualties were a record high in 2018 with more than 10.000 casualties. According to Special 

Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)’s report in 2019, Afghan 

government controls 53.8% of the total Afghan districts while 33.9% of districts are contested 

between the Afghan government and Anti-government organizations- Taliban.22 In such 

“insecure Afghanistan” it is unlikely that the investors will agree to invest in Afghanistan’s 

infrastructure, energy and mining sectors that would likely help to connect Afghanistan with 

both China, and Pakistan. In addition, it is also difficult to integrate Afghanistan into the wider 

BRI projects and CPEC in particular. On the other hand, it would also be “further deterred” 

                                                                 
20 Siegfried O Wolf “Afghanistan Within the BRI Vision and the Feasibility of Enlarging the CPEC.” In The China -

Pakistan Economic Corridor of the Belt and Road Initiative: Concept, Context and Assessment, edited by S. O. 

Wolf, 261-280, Cham, Switzerland: Contemporary South Asian Studies, Springer. 2019 
21 Y A N Wei, “The Cooperation Between China and Afghanistan Under the ‘Belt and Road Initiative’”. 

International Relations, Vol. 6, No. 6. 2018 
22 European Asylum Support Office, Afghanistan: Security Situation, na: European Union, 2019, pp: 57-60 
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and discourages both Pakistan and China to select Afghanistan as one of their transit trade 

corridors when it comes to trade with Central Asia and the Middle East respectively.23 

4. The Indian Concerns 

Although, both India and China have agreed to cooperate in Afghanistan in joint projects, but, 

some Indians believe that this type of cooperation will not yield in to into “substantial” 

cooperation.24 India is concerned over the trilateral cooperation between China, Afghanistan 

and Pakistan due to two major factors: First, its competition with China globally and 

regionally, and secondly, its position in Afghanistan. For instance, the trio’s engagement in 

CPEC will “ensure” the “success of the BRI”, and would likely decrease the importance of 

Chabahar port, weakened its economic position in Afghanistan. 25 

5. The Wakhan Corridor Challenge 

The revival of the Wakhan corridor to enhance people-to-people and business-to-business 

relations between the three countries is are dependable upon three factors:  

Firstly, the building of infrastructure networks in this hard terrain is depended on the 

availability of huge investments; 

Secondly, Beijing’s eagerness to open its borders for such a corridor. Currently it is reluctant 

to do so due to fears that if the border with Afghanistan is opened, terrorism might spill over 

to China.26 
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24 Sharma, Raghav. “Afghanistan: Discerning China’s Westward Strategy”. Asian Affairs, DOI: 
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25 Manish, and Prashant Kaushik. “CPEC, Afghanistan and India’s Concerns.” India Quarterly, vol. 75, no. 2, pp. 

253–261. 2019 
26 Munir, Muhammad, and Muhammad Shafiq. “Geostrategic Significance of Wakhan Corridor for Afghanistan,  

China and Pakistan”. National Defense University, Islamabad: Margalla Papers, Vol. XII, 2018 
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6. Beijing’s Mediation inside and Outside Afghanistan  

Although, Beijing is ready to play a mediation role between the Afghanistan, and Pakistan, 

and between the Afghan Taliban, and the Afghan government. But the question is whether it 

could be able to successfully do this. It is the litmus test of China as a global power because it 

is the first time it is playing such a role. Some of the Chinese believes/ believe contrary to this 

and says that by doing so “unrealistic international responsibilities” would be imposed on 

China and further the “hostile emotions of Afghans toward Pakistan could be redirected at  

China.”27 However, others are of the view that China has both the capacity and potentials to 

persuade Pakistan to “sincerely” help in the Afghan peace process. If by any Chance, China 

wasn’t being able to mediate between Kabul and Islamabad and Afghan government and 

Taliban, the prospects for trilateral cooperation seem limited.  

Conclusion 

The smoothen the ties between Afghanistan and Pakistan, the more likely the China, 

Afghanistan and Pakistan region would turn into a rising CAP region. However, for this, 

Beijing must play a leadership role compared to its economy, military strength, political and 

diplomatic potentials. Otherwise, there is a less chance of turning the CAP region into another 

economic block.  

feedback: Review your vocabulary profile above. Are you satisfied with the level of your 

vocabulary? 

Use transition words in your writing to show the relationship of the ideas to each other. 

                                                                 
27 Zhou Yongbiao, “China’s Afghanistan Policy Since 9/11: Stages and Prospects”. Asian Survey, Vol. 58, No. 2. 

2018 

https://blog.virtualwritingtutor.com/3-best-courses-for-learning-transition-words-for-better-cohesion/#cohesion-words

