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ډالۍ:
 هغو اسالمي علماوو ته چې د حق د رابرسېره کولو له پاره یې د الله 
په الره کې سرونه اېښي دي.
 او د ابوبکر صدیق  د مدرسې مهتمم مولوي نعمت الله (عثماني)
ته!

مننه کوو
له هغه خدای ﷻ څخه مننه او ستاینه چې د هغه د قدرت او توان اغېزې د روښانه
ورځې په څېره کې څرګندې دي او د هغه د حکمت انوار د تورې شپې په زړه کې
لیدای شو .هغه خدای ﷻ چې موږ ته يې ځان راوپېژانده ،د علم دروازې يې مونږ ته
خالصې کړې او موږ ته يې ژوند راکړ ،څو خپلو ناچاره او بې وسه بندګانو ته علم او پوهه
ورکړي او وروسته له سالم ویلو د الله ټولو پیغمبرانو ته چې لومړی یې حضرت ادم
 او وروستی یې خوږ نبي محمد  ،له ټولو ملګرو چې د دې کتاب په لیک او
خپرولو کې یې له موږ سره مرسته کړې ده ،ډېره مننه کوو.
له ښاغلي پوهاند انجنیر زلمي ذاهب ،محمد شریف سمسور ،سید جواد نهضت یاار،
عبدالرحمن رومل باختري ،انجنیر فواد سخي ،محمد سمیر سروري ،انجنیر نصار احمد
تمکین او انجنیر احمدالله سیفي د کتاب د متنونو تصحیح او علمي نقد نه مننه کوو.
او له ښاغلي انجنیر نېکمل عبداللاه مازاري څخاه د دغاه کتااب د لیکلاو د بهیار او
مالي مالتړ له کبله مننه کوو.او دخپلې مبارزې ډلې له ټولو هغو غاړو منناه چاې نوموناه
یې په دغه کتاب کې نه دي لیکل شوي او موږ یې د دغه کتاب لیکلو ته وهڅولي یو او
همکاري یې کړې.

پېژندنه
حمد او ثنا هغه خدای ﷻ ته چې د اسالم الره یې پرانیسته او د تږو کساانو لاه پااره
يې د اوبو څرګنده الره اسانه کړه .د اسالم ستنې (پايې) يې د شخړې غوښتونکو له پااره
امن کړې او هغه امن ځای یې پناه وړونکو ته وښود .ګډونوالو ته يې ارام ځای جاوړ کاړ،
اسالم د دليل ویونکو له پاره ثبوت ،د دفاع کوونکو له پاره روښانه ګواه ،د رڼا خوښاوونکو
له پاره روښانه رڼا ،د هوښیارانو له پاره د پوهې سرچينه ،د پوهې اندازه کوونکاو لاه پااره
عقاال او اناادازه ،د حااق ل وونکااو لااه پاااره روښااانه نښااانه ،د عاازم او اراده کوونکااو لااه پاااره
روښنایي ،د عبرت کوونکو له پاره نصایحت او منناه ،د توکال کوونکاو لاه پااره اساانتیا او
نېکمرغي او د صبر کوونکو له پاره هم صبر دی.
اسالم روښانه او څرګنده الره ده ،الرې یې روښانې ،نښاانې یاې لاوړې ،څراغوناه ياې
روښانه او لګېدلي ،د جګړې میدانونه یاې ښاکلي او د ښاکلو لاه پااره دي .پاه پاای کاې
جګړې یې روښانه او بې پایه او جګړه کوونکي یې مخکښ او ګړنادي دي .د دې جګاړې
خپرونه حق ته تصدیق ،د صالحو اعمالو ښوونه ،پای یې مړینه ،د نړۍ د جګړې میادان،
د جګړو د وګړو یو ځای کېدل او جایزه یې جنت دی.
د جګړې د ډګر په وروستۍ پېاړۍ کاې ،ډېاری دغاو جګاړه کوونکاو لاه باده مرغاه د
شیطان الر غوره کړې او د الله  د رڼا له الرې بې الرې شوي او له دې امله دغه نننی
حالت راغلی چې په هغه کې د تیارې د مشعل الرویانو په چ کۍ سره هڅاه وکاړه څاو د
حق روښانه مشعل مړ کړي.
کله چې د امریکا عصري لوېديځ تمدن ،د تیاارو مشاعل لرونکاي چاې نااوړه ناړۍ د
حق له نړۍ سره جنګوي .د تیارې الرې جګړه کوونکي په بوسنیا کې د لېونو سپیانو پاه
څېر د پنځوس زرو مسلمانو ښځو عزت لوټ کړ .نارینه مسلمانان يې په یاوازې بناد کاې
اچولي ،څو له لوږې ومري ،اسالم خااورې د بموناو پاه اچولاو د منځناۍ پېاړۍ پاه څېار
جوړوي .کشمیرۍ ښځې له ډلاه يیاز لاوټ ساره ما شاوې دي .منځنای ختایځ چاې د
تمدنونو مور بلل کېږي .د دوی د اټومي بمونو سایمه جاوړه شاوې او پاه پاای کاې ټولاه
اسالمي نړۍ يې له افغانستان څخه تار تانزانیاا او لاه چاين څخاه تار لیبیاا پاورې د دې
شیطاني ځواکونو تر الس الندې راوستې ده او د حق جګاړه کاوونکي ناتواناه ښاکاري او
دغه حالت د رڼا د الرې هر یوه جګړه کوونکي ته د زړه درد جوړ شوی او په دې ساو او
فکر کې دي چې د دې حالت بدتر حالت سرچينه چېرته ده او حل الره يې څه ده؟

دغه درد د دې المل شو څو موږ هم ،د یوې کوچنۍ هڅې په توګه  ،په دې فکر کاې
شو چې د دې ستونزو د سرچينو پر وړانادې د جګاړه کوونکاو پار ليکاه کاې ودرېاږو او د
خپل الس په قلم ،د دې دردېدلي اسالمي ملت غږ هغو د رڼا الرې جګړه کوونکاو تاه لاږ
نوره رڼا د دوی په ناهموارو الرو چاې د دوی د الرې خناد شاوې دي واچاوو .هیلاه ده د
دې وړوکي کوښښ په موده کې ،الله  مونږ ته پوره ایماان راکاړي څاو وکاوالی شاو د
خپلو لیکنو له الرې مو له اسالمي امت او ځورېدلي ملت څخه لږترلاږه یاو څاه ساتونزې
لیرې کړې وي.

و من الله توفیق

په دې کتاب کې
لومړی فصل :د اسالمي تمدن پیل او پای
په ټولنه کې د دین اړتیا ،مخکې له اسالم څخه د ناړۍ څرنګاوالی ،د اساالم پیال ،د
اسالم او تبعید ستونزې ،د اسالم د پرمختګ چال ،یااجوا او مااجوا او د خازر قاوم ،لاه
نننۍ پوهې او تکنالوژۍ سره د اسالم مرسته ،صلیبي جګړې ،د شیطان پاالونکو ښاکاره
کېدل د صلیبیانو په منځ کې د فریمیسن پ ې ډلې پیدا کېدل ،د عصري غرباي تمادن
پیل ،د عصري تمدن اړیکه ،صهیونستان او له اسالم ساره د دوی دښامني ،د خالفات د
له منځاه وړلاو تاو يې ،دجاال او غرباي عصاري تمادن ،د لاومړۍ نړياوالې جګاړې او د
خالفت د له منځه وړلو تو يې.
دویم فصل :استعمار او استثمار
د عصري غربي تمدن له خاوا د اساالمي ناړۍ اساتعمار ،د بلشاویکانو د کمونېساتي
انقالب حقیقت ،د عصري غربي تمدن په زړه پورې والای ،پاه فلساطین کاې د یهودیاانو
حکومت جوړول ،د اسرايیلو حکومت د جوړولو له پاره چلونه ،د اسارايیلو جوړېادل او لاه
یاجوا او ماجوا ساره د دوی اړیکاې ،د ملګارو ملتوناو حقیقات ،لاه اساالمي ناړۍ ساره
فکري او فرهنګي جګړه ،د پرمختګ او نړيوال جوړولاو شایطاني تمادن ،ساېکولرېزم او د
هغه نړيوال کېدل ،د عصري غربي تمادن پاه واساطه د فحشاا نړياوال کاول ،رسانۍ پاه
حقیقت کې علمي انحصارول.
درېیم فصل :اقتصادي استعمار
د برېښنايي او کاغذي پولي سېستم حقيقت ،د پیساو تااری  ،د نړيوالاو پاانګو د غاال
کولو چلونه ،د برې ن او ووډز مجلس حقیقت ،د نړيوال پانګوال نظام لکه نړياوال باناک،
نړيوال سوداګریز سازمان او د پیسو نړیوال صندوق ،د س اک مارکېټ حقیقت او اوسني
اقتصادي سېستم ته د اسالم ځواب.
څلورم فصل :نورې ننګونې او حل الرې
ملت پالنه او د اسالمي اصولو مخالفت ،په اسالم کې قاوم پالناه او بنادیز ،تعصابونه،
ناپوهي او غربي توب ،د اسالم محاصره او حل الرې.

پنځم فصل :راتلونکې
له بېالبېلو ليدلوريو د تاری پای ،اسالم او د تااري پاای او اخرالزماان  ،نړيوالاه لویاه
رحااه د صهيونېسااتانو پااه واسااطه ،د نااړۍ لااه پاااره د اسااراييلو کااړنالرې او د دجااال
ماموریت ،اتومي جګړه او يا مالحم او د امام مهادي او د عیسای  راڅرګندېادل او د
مسلمان له پاره يوه زرينه پېړۍ.

تر لوستلو وړاندې
 سره له دې چې د دې کتاب منځپانګه د اسالمي موضاوعاتو پاه اړه ده،
خو دیني فتواګانې په کې شاملې نه دي او لیکونکی یې ځان د یو مفتاي پاه
علمي درجه کې نه ګڼي ،نو ځکه له دې کتاب څخه بایاد د یاوې دیناي فتاوا
په توګه کار وانه خیستل شي.
 د دې کتاااب پااه هاار اړخیاازو دینااي ،اقتصااادي ،ټااولنیزو او سیاسااي
تحلیلونو کې لیکواالنو ډېره هڅه او زیار کښلی دی ،خو بیا هم لاه لوساتونکو
غواړي چې د هرې موضوع په اړه څېړنه وکړي او تر هغې چې دې څېړنو قانع
کړی نه وي ،ویې نه مني.
 د دې کتاب هره موضوع باید د یو ځانګړي کتاب پاه بڼاه ولیکال شاي،
خو د کتاب د حجم د زیاتوالي د مخنیوي هڅه شوې چې د هرې موضوع پاه
هکله عمومي نظریه را واخیستل شي ،نو ځکه لاه درناو لوساتونکو څخاه د ال
زیاتې څېړنې هیله کېږي.
 دا کتاب په ساده او د پوهېدو وړ (عام فهماه) ژباه د لوساتونکو لاه پااره
لیکل شوی دی ،څو یې ډېری خلاک پاه خپال ژوناد کاې اغېازمن او حیااتي
موضوعات درک کړي.
 دې اثر ته د ډېرو خلکو د السرسي په پار ،د دې کتاب د ژبااړې ،چااپ،
تکثیر او خپرېدو حقونه نورو ژباو تاه محفاوه ناه دي او هار څاوک چاې دغاه
کتاب خپروي او خلکو ته يې رسوي مننه ترې کوو.
 لیکااوال د دې کتاااب پااه اړه هاار ډول علمااي نقااد سااتایي او ګااران
لوسااتونکي کااوالی شااي چااې ارزښاات لرونکااي او علمااي نقدونااه الناادې
برېښناليک ته راولېږي.

hzaheb@gmail.com
هدایت الله ذاهب
smt.mytham@gmail.com
سید میثم تمار
د (مبارزې) فېسبوک پاڼه
Facebook: Mubareza

د ژباړونکي سریزه
الحمدلله رب العالمین و الصالة و السالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین.
امابعد!
د ادم  له پیدایښته ،الله  خپلو بندګانو ته د الرښوونې مطالب د خپلو اساتازو
په وسیله را استولي دي .دوی یې لاه زیاانمنو شایانو مناع کاړي او د ګ اورو پار لاور یاې
هڅولي او پرې مامور کړي يې دي ،خو شایطان یاې پار وړانادې تال خپلاې هلاې ځلاې
جاري ساتلې دي .انسان یې تل له سمو الرو ،بدو ته کاږلی او په زړه کې یې وساواس او
اندېښنې ور اچولې دي.
زموږ خوږ پیغمبر  ته د خپل کتاب (قران) د نازلېدو پر مهال د (فمن زحزحه عن
النار و ادخل الجنه ،فقد فاز) ایت نازل شو .دې ایت سره د ژوند مفهوم او قاعده په خورا
څرګنده توګه رابرسېره شول .هر چا چې ځان د دوزخ له اوره وساته او جنت ته نناه ووت،
همدا بریالی دی ،نو اوس که چا د الله  او د هغاه د رساول  اوامارو او نواهیاو تاه
پام وکړ ،نو ښکاره خبره ده چې بریالي دي.
اسالفو دا کار تر ډېره پر ځان عملاي کاړی و ،ځکاه خاو د خپال اساالمي دښامن لاه
دسیسو او تو یو په امن وو .هغوی؛ هغه څه چې له اسالمي دښمن سره د کړنو او چلناد
په اړه ورته ویل شوي وو ،کټ مټ پر ځان عملي کول .هماغاه وخات شایطان او پلویاان
یې ورځ تر بلې د مسلمانانو د ایمانونو پر زیاتېدو او پیاوړي کېدو سره په شا کېدل .دوی
له اسالمي نړۍ کډه وکړه ،داسې کډه چې بېرته یې د دوی سیمو ته د راستنېدو تمه ناه
لرله .په کډوالو سیمو کې یې کار پیل کړ .هلته یې ځان ته نوي پیروان او مریادان پیادا
کړل .هغه مریدان په انساني جامه کې شیا ین وو.
هغوی له پخوا راهیسې د همداسې یوه رهبر او الرښود په تمه وو .له بلاې خاوا دلتاه
مسلمانان د خپل دښمن په کډه کېدو سره بې غوره شاوي وو .د خپلاو اساالفو پاه پلوناو
یې قدم نه اېښود .له مشرکینو سره يې د چلند په اړه د الله  د اوامرو پر تګالرې عمل

ونه کړ .د پیغمبر  له بهرني سیاست یې کار واناه خیسات .الهاي ساتراتیژيو تاه یاې
ارزښت ورنکړ ،ډېر مسایل یې بابېزه وګڼل تر دې چې په ننني سارګردانه برخلیاک اختاه
شول.
نن ورځ اسالمي نړۍ د شیطاني کفري نړۍ له دسیسو هره ورځ پاه اور کاې ساوځي،
ارامه ورځ ترې نه لري او باالخره دومره یې ورک کړي دي چاې د خپال رب  پاه سامه
توګه فردي عبادات او پالنه نشي کوالی.
اوس نو اسالمي نړۍ په رښتیا ویده ده ،ځکه خاو د کتااب اصالي لیکواالناو (هادایت
الله ذاهب او سید میثم تماار) کتااب تاه د ویښاتیا او بیادارۍ ناوم ورکاړی دی .داساې
مسایل یې پکې رانغاړلي چې که اسالمي امت ورته پام وکړي او د هڅاو پاه پایلاه کاې د
دوی د جوړو کړو دسیسو پر وړاندې سره یاو شاي ،ناو خامخاا یاې پایلاه راویښاوونکې او
مثبته وي.
د کتاب اصلي بڼه د اسالمي امت د ویښتیا په پار په پراخه توګاه وړیاا ووېشال شاوه.
برېښنایي بڼه یې هم تر ډېره په اسانۍ د خلکو السته ورتلی شي .نورو ژبو ته د ژبااړې او
خپراوي اجازه یې هم په اصلي متن کې ټول اسالمي امات تاه ورکاړې ده .ماا هام د یاو
اسالمي ناچيز مسوولیت په توګه دا کار وکړ.
ورور (م .الله یار) د کتاب د پي ډي اېف ترڅنګ د استاد د الرښوونو اجازه لیک هام
راکړ .په لومړي سر کې مې استاد ته د ګړندۍ ژباړې وعده ورکاړې وه .دا وعاده ماې پاه
خپل وخت ترسره نشوای کړی .دلته به په خبرو کاې لاه اساتاده بښانه وغاواړم ،ځکاه دا
کتاب باید له پښتون اسالمي امت سره ال ژر شریک شاوی وای ،څاو پښاتانه لوساتونکي
هم د فاسدې غربي نړۍ له رازونو او دسیسو خبر شي او پر وړاندې یې د مخنیاوي الرې
چارې وګوري ،خو د ځینو اړینو بوختیاوو له امله وځنډېد.
د کتاب د متن ځینې هغه کلمې چې پښتو بدیل یې نه الره ،کاټ ماټ لیکال شاوې
دي .هڅه مې کړې چې په روانه توګه یې وژباړم ،خو دا چې د ژباړو په برخه کې نوی یم
نو کېدای شي له ځینو پاراګرافونو په سم ډول مفهوم وانه خيستل شي ،له دې امله ماې
هم عذر ومنئ.
له ځینو هغو ملګرو مننه چې د ژباړې په برخه کې یاې راساره همکااري وکاړه .د اللاه
یار ورور ګوتې دې الله  بې درده لري .سره له دې چې په اېډېټ کې یې ډېر ځان ناه
دی ستړی کړی خو بیا هم د هغه ستړیا د ستاینې وړ ده .ماا د ژبااړې پار مهاال ځیناې
تېروتنې د الله یار د سمون په تمه پرېښې وې او ګړندی پرې تېر شاوی وم ،خاو وروساته

پوه شوم چې هغه هم ډېر سر نه دی پرې خوږولی .بیا يې هم که پاه ځیناو ځاایونو کاې
امالیي تېروتنه لرله نو هیله ده ومې بښئ.
په پای کې ماې لاه اساالمي لیکواالناو هیلاه ده چاې د دې کتااب پاه څېار ناور ګا
ویښوونکي کتابونه چې د غرب شوم پالنونه پکې رابرسېره شاوي وي ،اساالمي ژباو تاه را
وژباړي ،څاو اساالمي ناړۍ د فکاري ویښاتیا لاه مخاې د دې دسیساو د خالصاون الرې
چارې وپل ي.

په نړۍ کې د یو اسالمي نظام د رامنځ ته کېدو په هیله
وحیدالله اسالم
شهید اباد
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لومړی فصل
د اسالمي تمدن پیل او پای

د اسالم پیل
الله  اراده کړې چې پر ځمکه کې خپل خلیفه پیاداکړي او اللاه  پاه خپال لاوړ
حکمت سره دا نعمت (کرامت) حضرت ادم  او د هغاې اوالدې تاه ورکاړ .1د ادم 
تر پیدا کولو وروسته الله  مالیکو ته امر وکړ چې خلیفه ته سجده وکړي ،ټولاو مالیکاو
سجده وکړه؛ خو ابلیس چې پېری 1و ،د کبر له املاه ياې لاه ساجدې لاه کولاو سارغړونه
وکړه.1
د ابلیس تکبر له الهي رحمت څخه د هغه د شړلو المل شو .ابلیس له الله  څخاه
د محشر تر ورځې پورې د هغه د ژوندي پاتې کېدو او د بني ادم د بې الرې کولو فرصت
وغوښت او مهربان ذات الله  هغه ته تر ټاکلې مودې پورې وخت ورکړ.
ابلیس په جنت کې حضرت ادم  او د هغې مېرمن بي بي حوا ته وسوسه پياداکړه
څو هغې ونې ته نږدې شي چې ترې منع شوي وو .د پروردګار د امر نافرمااني لاه جنات
څخه د هغوی د وتلو المل شو او ځمکاې تاه را ولېاږل شاول .ادم  او باي باي حاوا د
ځمکې پر سر خپل لومړنی ژوند پیل کړ او الله  په هماغه وخت د ژوناد څرنګاوالي تاه

 .1اسراء سورۀ؛  07ایۀ؛ َولَ َق ْد كَ َّر ْمنَا بَ ِني ا َد َم ( ، )07ژباړه :په یقین سره مو د ادم اوالدې ته کرامت ورکړ.
 .1د الله ا په مخلوقاتو کې ځینې هغه نه محسوسېږي او په عادي او بیعي حواسو نه درک کېږي .یو یې پېری یا جن
دی .پېری چې په اصل کې د پ والي په معنا دی د انسان له سترګو پټ دی .قران د دې موجود شتون منلی او په کې د
(جن) په نامه سورت هم موجود دی .د قران کريم په ځینو ځایونو کې د جان په نامه هم یاد شوی دی.
ن ( )43ژباړه :کله
ن الْكَا ِفرِي َ
استَ ْكبَ َر َوكَا َن ِم َ
يس أَبَى َو ْ
 .1بقره سورۀ؛  43ایۀ؛ َوإِ ْذ قُلْنَا لِلْ َم َال ِئ َك ِة ْ
اس ُجدُوا ِال َد َم ف ََس َجدُوا إ َِّال إِبْلِ َ
مو چې پرښتو ته وویل :ادم ته سجده وکړئ ،نو له ابلیس پرته ټولو سجده وکړه ،ابليس سرغړونه او تکبر وکړ او له کافرانو
وشمېرل شو.

 ❐2وروستی خبرداری
په کتو ،په لسو صحیفو کې د ژوند د ریقې د څرنګوالي او درک له پاره الهي الرښوونې
ولېږلې.
د ادم  نسل د وخت په تېرېدو سره زیات شو او د ځمکې پر م خواره شول .اللاه
 په خپل لاوړ حکمات او مکااني ،زمااني او د ژوناد د ریقاې د تکامال ساره ،روښاانه
الرښوونې د پیغمبرانو په واسطه بني ادمو ته را استولې چې ورته دین ویل کېده .دیان د
هغو احکامو ،الرښوونو او عقایدو مجموعه ده چې بشریت ته سمه الره روښاانه کاوي څاو
له با ل څخه حق تفکیک کاړي .د بشاري تکامال څرنګاوالي تاه پاه پاام ساره دیان پاه
بېالبېلو زمانو کې د بېالبېلو پیغمبرانو په مرسته ،بني ادم ته نازلېده.
د بشري تاری مطالعه د دې کار شاهده ده چې کله بشري کاروانونو خپله الره ورکاه
کړې ده او یا له حرکته غورځېدلي دي ،الله  د هر کاروان اړتیاوو ته په کتو او د ژبنۍ،
احساسي ،فکري ،عقیدتي ،د نړۍ ليدنې ډول او نورو پاړکيو ( بقو) پاه نظار کاې نیولاو
سره هغوی ته پیغمبر لېږلی دی.
ټولنې د تمدنونو په تاریخي مزل کې د شیانو په څېر د ژوندانه تار بېالبېلاو فضااوو او
شرایطو الندې د بدلون په حال کې وي او د سرغړونې او کوږوالي خواته تللاي دي چاې
د دې موضوع بیان د یوې فرضیې په رحې او شرحې سره څېړو.
داسې ګڼو چې د تاری په اوږدو کې د ناړۍ ليادنې او تفکار درې ریقاو د بشار پاه
ژوندانه کې ډېر رول الره چاې
اخرت پاله او زاهده ټولنه
Aحالت
هغاااااه د  B ،Aاو  Cحالااااات
نوموو .په  Aحالت کاې ټولناه
دومااره اخاارت پااالونکې شااوې
ده چې دنیوي ژوناد یاې هېار
 Bحالت
په اعتدال کې ټولنه
کړی دی او تقوا کاوي .خپال
انساااني مسااوولیتونه د ځااان،
کاااورنۍ ،ټاااولنې ،ځمکاااې او
چاپېريال پر وړاندې هېروي.
ماده پاله او خشنه ټولنه
 Cحالت
دومااره چااې لااه ه اېڅ یااو
هنرونو ،صانایعو ،مسالکونو او
د ژوند له نورو موضوعاتو خبر نه وي او خپل جسم او روح یې عارفانه عباداتو ته ځانګړی
کړی وي .ټول ارزښتونه په اخالقو کې ل وي او ډېاری مهاال مظلاوم واقاع کېاږي .پاه C
حالت کې ،ټولنه د  Aله حالت څخه په پوره توګه راوتې ده ،اخرت یې هېر کړی دی.

لومړی فصل :د اسالمي تمدن پیل او پای❐3
الله  یې له خپل ژوندانه لرې کړی دی او په پوره توګه ماده پاالونکي وي چاې پاه
دې حالت کې ټولنه د خپلو اعمالو له پاره د هاېڅ ډول مساوولیت او د ځاواب ورکولاو د
حس احساس نه کوي او دا پااړکی ( بقاه) بياا معماوال پاه یاوې مصارف پاالونکې ،فارد
پالونکې ،بد پالونکې او کږې ټولنې بدلېږي.
 Bیو تعادلي حالت دی؛ د دې ټولنې پایله نیمګړې نه وي؛ ځکه چې له اخرت پالنې
پرته دنیا ته هم پام کوي .په داسې حال کې چې ظالم نه وي مظلوم هم نه واقع کېږي،
غالم کېږي نه او غالمي نه مني .دا ډول ټولنه په عمومي صورت سره عادالت محاوره وي
او په کې د بې عدالتۍ هر ډول کړنې او نظریې مردودې وي.
هرکله چې بشري کاروانونه (بشاري ټاولنې) د باې عادالتۍ ،اساتبداد او ظلام ښاکار
شوي دي ،الله  په خپل الهي رحمت سره یو پیغمبر را استولی دی چې پاه الرښاوونو
او پیغامونو کې یې د بې عدالتۍ ،ظلم او استبداد پر وړانادې پار ډېارې مباارزې تاکیاد
کړی دی.

بني اسراييل د فرعونیانو د حکمرانۍ پر مهال تار داساې ظلام او اساتبداد النادې وو
چې تل یې خپل اوالدونه وژل او یاا یاې تارې د کااري حیوانااتو پاه څېار ګ اه اخیساته.
خپلې مېرمنې او لوڼې یې د وینځو په توګه ساتلې 1.په همدې وخت کې الله  د بناي
اسراييلو د ژغورنې له پاره یو پياوړی او مبارز انسان (موسی  )د ظاالمو فرعونیاانو پار
وړاندې له سختې حربي (جهاادي) مباارزې لاه الرښاوونو ساره راولېاږه .د دې اولاوالعزم
پیغمبر پر الرښوونو کې ،ډېر تاکید د ظالمو پر وړاندې پر جګړه شوی دی.
د بني اسراییلو په ژغورنې او د دې قوم په بدلېدلو له یوې غالماې او مظلاومې ټاولنې
څخه یوې خپلواکې ټاولنې تاه  ،دوی د تاورات لاه الرښاوونو څخاه پاه ناسام درک او ان
تحریف سره ،د ظلم او استبداد پر وړاندې مباارزه یاو ډول تااوتریخوالی او وحشاي پالناه
وګڼله او په دې کار سره یې د تورات 1له پیغامونو بده ګ ه واخيساته او دهارې ټاولنې پار
وړاندې یې (که څه هم مستبده به نه وه) له تاوتریخوالي کار اخیساته ،پاه داساې حاال
کې چې دا مبارزه په تورات کې له ظالمانو او مستبدینو سره مقابلې تاه ځاانګړې شاوې
ده ،دې ناسم درک او د بني اسراییلو تحریفونو دا قوم د  Cډول ټولنې ته بدل کړ.
َاب يُ َذبِّ ُحو َن أَبْنَا َءكُ ْم َويَ ْستَ ْح ُيونَ نِ َسا َءكُ ْم َو ِفي َذلِ ُك ْم
ن ا ِل ِف ْر َع ْونَ يَ ُسو ُمونَ ُك ْم ُسو َء الْ َعذ ِ
 .1بقره سورۀ؛  34ایۀ؛ َوإِ ْذ نَ َّجيْنَاكُ ْم ِم ْ
بَ َال ٌء ِمنْ َربِّ ُك ْم َع ِظي ٌم ( )34او (په یاد کړئ) کله مو چې تاسو د فرعونیانو له منګلو ازاد کړئ ،هغوی تاسو سخت شکنجه

کولی ،ستاسو له اوالدونو یې سرونه غوڅول او ښځې یې ژوندۍ درته ښخولې او په دې کې د الله 
ازمایښت وو.
 .1تورات :هغه اسماني کتاب چې په موسی  نازل شوی دی.

له لوري ستر

 ❐4وروستی خبرداری
دا انحراف د یو داسې پیغمبر د رالېږلو له پاره دلیال شاو چاې پاه الرښاوونو کاې یاې
(انجیل) 1ډېر تاکید په دوساتۍ ،ساولې ،میناې ،ګاډ ژونداناه او د تااوتریخوالي پار ضاد
مبارزې ته بېل شوی دی .لکه څنګه چې د عیسی  په یو پیغام کې راغلاي دي« :لاه

شریرو سره مقاومت مه کوئ ،بلکې هر چا چې په ښي م څپېړه درکاړه ناو بال ما هام
1
ورته ور وګرځوئ».
په همدې توګه د شپږمې پېړۍ په وروستیو او د اوومې مېالدي پېړۍ پاه لومړیاو کاې
بشري کاروان په ټوله نړۍ کاې د کاوږوالي او انحطاا پار لاور پاه حرکات و .د بیازانس
امپراتوري (ختیځ روم) چې د روم د امپراتورۍ تر زوال وروسته په ختیځه اروپا کاې مانځ
ته راغلې ده او د بالکان ،ختیځې اروپا ،نننۍ ترکیې ،شام (ساوریه ،فلساطین او لبناان)
او د عراق په ځینو برخو کې يې د یوې پیاوړې امپراتورۍ په توګه د تااری پاه اوږدو کاې
واکمني کوله ،ځانونه یې د مسیحیت د دین او د مسیح عیسی  استازي ګڼل.
له دې دین څخه یې د ارستوکراسي 1د حکومت د دوام د یوې وسیلې پاه توګاه کاار
اخیست .دې امپراتورۍ د مسایحیت پااک دیان داساې تحریاف کاړی و چاې سیاساي،
اقتصادي او نورې ګ ې یې د کلیسا او اشرافیانو د حاکمیات د کلکاوالي لاه پااره تاامین
کړې وې چې په کې د خلکو له عامه حقونو سترګې پ ې شوې وې او د دین ټولاه پوهاه
او درک یې د دین په ټیکه دارانو او روحانیونو پورې منحصره کړې وه.
له بلې خوا غرباي اروپاا د روم د امپراتاورۍ تار زوال وروساته پاه شااهي او ډول ډول
مستبدو حکومتونو له هغه فیوډالي سیستم سره چې پار هغاوی حااکم و 4بادلون وکاړ او
دومره په جهالت کې ننوتل چې انساني ژوند یې هېر کړ .له هرو لسو تنو څخاه یاې نهاه
تنه هغه رعایا وو چې د اشرافو او نجیب زاده ګانو پر ځمکو یې کاار کااوه او د کاار تولیاد
یې ان د دوی د خوړو او اغوستلو له پاره هم بسنه نه کوله.
ډېر لږ خلک وو چې په میاشت کې له یو ځل څخه زیات ځان ووینځي ،حتاا شاتمن
خلک .په رعایاوو ژوند دومره سخت و چې ډېرو لږو خلکو په کې تر څلوېښاتو کلوناو ډېار
 .1انجیل :هغه اسماني کتاب چې په عیسی  نازل شوی دی.
 .1متی انجیل؛  44فصل؛ ۵مه ایه
 .1ارستوکراسي د ارستوس ) (Aristosله یوناني کلمې اخیستل شوی چې د بهترین او ښه په مانا دی او د یونان په
سیاسي فلسفه کې د هغو خلکو د حکومت په مانا دی چې د انساني کمال د اېډیال حالت ته له هر څه نږدې وي ،په
بل عبارت د حکومت یو ډول دی چې پکې په نسبي توګه د هېوادوالو یوه کوچنۍ برخه د سیاستونو په تدوین او د
عمومي مقاماتو په ټاکنه کې رول لري.
 .1فیوډالي :د عمده مالکانو ،اشرافو او فیوډالو حکومت ،ملوک الطوایفي حکومت ،څوک چې ډېر رعایا او امالک لري او
پرې پوره تسلط ولري؛ ستر مالک.
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عمر کاوه .کلیسا هم په یو شتمن او فیوډال سازمان بدله شوې وه او په عوامو خلکو ياې
دومره اغېز الره چې هغوی په زائدالوصف شور ساره د قدیساانو 1پااتې شاونو تاه عباادت
کاوه (د تومااس قادیس هاډوکي ،د پ اروس قادیس د وېښاتو یاوه ګېاډۍ او د اګوساتن
قدیس د لیکلو یاو پوساتکی) د بیعاي او فزیکاي الوهیات بېلګاې وې چاې روحااني او
معنوي قادرت شامېرل کېاده او عاوام پاه دې عقیاده وو چاې قدیساان معجاره کاوي (د
ناروغانو تداوي ،د سربازانو ساتنه او د ګنهګارانو بښنه) ان خلک په جګړو کاې د بریاا او
د بښنې غوښتلو له پاره د قدیسانو عبادت ځایونو ته د دعا له پاره ورتلل.
د فارس (ساساني) زردشتي امپراتوري د هغه وخت یاو لاه ساترو امپراتوریاو څخاه وه
چې هغوی هم د ارستوکراسۍ د حکومت په ډول سره ،د بیزانساي سایال پاه څېار ژوناد
کاوه او په کې عامو خلکو تر ټولو ټیټ سیاسي ،اقتصادي او ټاولنیز حقاوق لارل .د دغاه
دوو سیالو تر منځ یوازې د بېلتون وجه وه .ساسانیانو پر زردشت دیان عقیاده لرلاه او لاه
اور پالنې پرته یې نور زرګونه رواجوناه او کاږې او الحاادي عقیادې لرلاې ،ټولناه یاې پاه
څلورو روحانیونو ،بزګرو ،نظامیانو او بډایو ډلو ته وېشل شوې وه او قادرت او حاکمیات د
زردشتي روحانیونو په الس کې وو چې په عامو خلکو یې زرګونه غیار انسااني ظلموناه او
درانه مالیات وضع کاول .ساسااني مېرمناې د ناریناه وو د عاماه ملکیات پاه توګاه ګڼال
کېدې.
1
د هند په نیمه وچه کې د خلکو تر ټولو ستره ستونزه بقه پالنه ګڼل کېده ،انسانان
انسانان یې پر لوړو او ټی و بقو (برخو) وېشلي وو او له ټی و بقو څخه یې په ډېره باده
توګه ګ ه اخیسته.
هندویېزم د نړۍ د یو تر ټولو عجیب دین پاه توګاه و او هېڅکلاه یاو نړیاوال دیان ناه
ګڼل کېده؛ ځکه هندوان په دې عقیده دي چې یو هنادو ،هنادو پیادا کېاږي او د دیان
بدلون هندوانو ته د منلو نه و .هندوان د الحاد او شرک تر ټولو غیر منطقي عقاید لاري،
له غوا نیولې تر ونې او تاریخي څېرو پورې (لکه رام ،لکشمن ،کرشنا او نورو) تاه عباادت
کوي.
1
د سویولړۍ چې له  ۵۸۵څخه تر  ۸۵۸میالدي کلونو پاورې پاه چاین کاې حاکماه
وه ،د بودا د دین له نامه څخه په ګ ې اخیستو یې له چین څخه د وینو حمام جوړ کاړی
 .1هغه خلک چې په مسیحیت کې سپېڅلي ګڼل کېږي.
 .1بقه پالنه یا  :Casteismبقه پالنه تر اوسه هم په هندوستان کې روانه ده او دا چې په دې وروستیو کې ډېرو ټیټ
پوړیو خلکو اسالم راووړ ،د هند دولت ورته په تعلیمي او د دولتي دندو د جلب او جذب په سېستم کې ځانګړي حقوق په
پام کې ونیول.

 ❐6وروستی خبرداری
و .په چین کې یو دین چې تایویېزم 1نومېده تل له باودایېزم ساره پاه جګاړه و چاې دغاه
دین هم د بشري ټولنې غوښتنو ته سم ځواب نه وایه او له شک پرته پاه دې جګاړو کاې
عام خلک قرباني کېدل.
پااه داسااې حااال کااې چااې افریقااا د اروپااايي بېالبېلااو قومونااو (اواریااانو ،فرانکیااانو،
جرمنیااانو ،بلغاریااانو) لااه بربریاات څخااه ځورې اده ،هغااو یهودیااانو چااې ورتااه ډېاار شاامېر
پیغمبران رالېږل شوي وو او ځاان یاې د خادای ټاکال شاوی قاوم ګاڼاه ،غرباي اسایا او
شمالي افریقا خپله مستعمره ګڼله.
هغو یهودیانو چې نومونه یې تل له خیانت سره مترادف وو ،د موسی الهي دیان یاې
داسې تحریف کړ چې هر ډول ظلم او بې عدالتي یې له یهودیانو پرته پر نورو بانادې روا
ګڼله او د برترۍ په همدې ریقې سره يې په خپلو مستعمرو کې ظلم کاوه.
د عربو جزیره چې د بېالبېلو قومونو استوګنځی او تل له یو بال ساره د جناګ جګاړې
په حال کې وو ،ژوند يې په ډېر بد حالت کې و .هغوی د ابراهیم  د یو خدای پاالنې
دین په بت پالنې ،شیطان پالنې او مالیکو پالنې بدل کړی و او د کعبې کور یې چاې د
اسماعیل  او ابراهیم  په واسطه د یاو خادای ﷻ د عباادت لاه پااره راغلای و ،د
بتانو په مرکز بدل کړ .په دې سیمه کاې د قاومي جګاړو لاه املاه تال ویناه تویېدلاه او د
قومونو مشران چې معموال شتمن خلک وو ،د غریبو پر غالم کولو یې الس پورې کړی و.
لنډه دا چې په ټولو ځایونو کې بشري کاروانونه منحرف او یا هم له حرکات پااتې وو.
ظلم ټوله نړۍ نیولې وه ،له دینونو څخه د استعمار ،استثمار ،بې عدالتۍ او برتروالي پاه
توګه کار اخیستل کېده .نابرابري ،قومي او بقاتي ښه والی اوا ته رسېدلی و او بشاري
تمدنونه د زوال په حال کې وو .ملتونه په اوږده خوب ویده وو ،کارونه سره ګډوډ وو او پاه
هر ځای کې د جګړو اور لګېدلی و.

 .1 Sui Dynastyد سویانو لړۍ چې یوازې د  4۸کلنو له پاره د دریو امپراتوریو له خوا اداره کېده او په چین کې
حکومت لري.
 .1د تايویزم ) (Taoismیا دایویزم ) (Daoismفلسفي مکتب یا دین په اليوتسه حکیم پورې منسوب دي چې د کیهاني
له جوړښتي نظم (تایو) یا بیعي بهیرونو سره په همغږۍ کې په ژوند تاکید کوي.
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د اسالم تر راتګ وړاندې د ۶۰۰ميالدي کال نقشه

نړۍ ناپوهۍ ،تیارې او ګناه خیره کړې وه ،دوکه ډېره وه د بشر د ژوندانه د ونې پاڼې
زېړې شوې وې او په پای کې د خلکو زړونه وېرې نیولي وو ،له تورې پرته یې بله پناه نه
لرله .په داسې حال کې چې الله  په خپل ستر حکمت او بشري حاالتو او اوضاعو ته
په کتو سره ،د تېرو الرښوونو په لړۍ کې یو وار بیا او د وروستي ځل له پاره یوه الرښوونه
(قران) چې د خدای ﷻ د دین تکمیلوونکی و (اسالم) د حضرت محمد  په واسطه
چې په امانت ،رښتینولۍ ،حق ویلو ،نېکو اخالقو ،شرافت او سخاوت کې یې ساری نه
و ،د ټول بشریت له پاره ډالۍ کړ.

1

اسالم د پوره دین په توګه د ټول بشریت له پاره د خوښۍ یو زېاری شاو او د ناړۍ لاه
اوسني کړکېچن حالت څخه د راوتلو له پاره د نړۍ د خالق لاه لاوري را واساتول شاو .د
اسالم الرښوونې په داسې حاال کاې چاې د عیسای  د محبات ،ګاډ ژونداناه ،صابر،
ملګرتیا ،ورورلۍ او سولې څخه برخمنې دي ،د موسای  پاه څېار د باې عادالتۍ پار
وړاندې د سختې مباارزې او مقاومات ټينګاار هام کاوي .اساالم یاو علماي ،عملاي ،څاو
 .1اسالم هېڅکله دا ادعا نه ده کړې چې یو نوی دین دی بلکې د پخوانیو اسماني دینونو پوره کوونکی او تصدیق
کوونکی دی.

 ❐8وروستی خبرداری
بُعدي ،پوره او هر اړخیز دین دی چې الرښوونو یې د بشري ژوندانه ټاول اړخوناه ،زاویاې
او ابعاد په ښې ریقې سره تر څېړنې الندې نیولی دي .انسان یاې لاه ټاولنې څخاه لاه
یوازې کېدو ژغورلی دی .بې عدالتي یې د هر انسان پر وړاندې (که مسلمان او که غیار
مسلمان دی) منع کړې ده ،خپل عقاید یې پر غیار مسالمانانو بانادې تحمیال کاړي ناه
دي 1او ټولې الرښوونې یې د الهي عدالت پر محور راڅرخي.
قران کریم پېژندنه د ټول اسالم د الرښوونو او د اسالم د پیغمبر حضرت محماد 
د الرښوونو د پېژندلو وسیله ده.
قران کریم د تورات او انجیل تکمیلوونکی دی چې د انسان د ژوندانه ټاول اړخوناه د
فلسفې ،حکمت ،قصص ،عقایدو په قالب کاې لاه اخالقاي او روحاي احکاامو نیاولې تار
اقتصادي ،ټولنیزو ،فرهنګي ،حقوقي ،سیاسي ،ان د حمام ،معاشرت ،څښاک ،خاوراک،
ملګرتیا ،غیرت ،سخاوت او ګډ ژوندانه تر ادابو پورې ټول په ځان کې لري او کورونو ته د
کورني ژوند ،ګاونډیتوب او د خوب تر کوټې او کوروالي تر مسایلو پورې پاه کاې نغښاتي
دي.
د قران د الرښوونو تاکید یو اړخیز نه دی ،اسالمي قوې د عدالت د ترسره کېدو په پار
ټول اړخونه او لوري په نظر کې نیاولي دي او د عادالت پاه محاور کاې یاې د هار اړخیاز
پیوستون اساس اېښی دی .د بېلګې په توګه د نفساني غریزو او معنوي تمایالتو تر مانځ
عدل؛ پاه داساې حاال کاې چاې انساانانو تاه د لماونځ ،روژې ،تقاوا او ذکار امار کاوي،
جسماني ،شهواني ،مادي او نفساني اړتیاوې هم له یاده نه باسي .په یوه اسالمي ټولناه
کې عدالت له استثناء پرته د قومیت ،ژبې ،نژاد او سیاساي ،ټاولنیز او اقتصاادي حالات
پرته په ټولو د پلي کېدو او عملي کېدو وړ دی.
سوله او جګړه په اسالم کې مطلقې پدیدې نه دي ،تل یاې خپال پیاروان ساولې تاه
هڅولي دي او د سولې هرې غوښتنې ته یې لبیک ویلی دی؛ خو هېڅکله یې عادالت د
سولې او امنیت قرباني کړی نه دی او کلاه چاې د حاق او عادالت د تارازو پلاه کام وزناه
شوې ده ،نو د براق او بران (ښو او بدو) په تورو یې ترمنځ اندازه برابره کړې ده.
د اسالم تګالره د نړیوالې سولې د رامنځ ته کولو له پاره د انسان له با ن څخه پیال
او هغه یې له خپل ځان سره په سوله کې راوستی دی ،بیا یې ساوله پاه کاورنۍ کاې تار
رواا وروسته په ټولنه کې راوستې او په پای کې یې نړیواله کړې ده.
 .1بقره سورۀ؛ 6۵۸مه ایۀ؛ َال إِكْ َرا َه ِفي الدِّينِ  )6۸۵( ...ژباړه :په دین کې هېڅ اکراه او زور نشته (څوک دا حق نه لري
چې بل یو په زور سره د دین منلو ته مجبور کړي ،بلکې هر څوک په خپلواکه توګه له عقل څخه په کار اخیستو او د
څېړنې او مطالعې په پایله کې باید دین ومني).
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اسالم هېڅکله پر خلکو د ځان تپلو له پاره پر خلکو تاوره ناه ده را ایساتې ،بلکاې پاه
اسالمي هېوادونو کې د ټولو دینونو پیروان په سوله او امنیت کې ژوند کوي ،خو د تاری
په اوږدو کې د ځینو هغو خلکو له خوا چې د اسالمي دعوت له بنس ونو یاې ناسام درک
کړی و ځینې ښویېدنې ترسره شوې دي ،خاو د اساالم روح او روان لاه دا ډول ښاویېدنو
څخه پاک دی.
بشر له غالمۍ رنځېده ،قران د یو علمي او عملي الرښود پاه توګاه ،د دې ساتونزې د
حل له پاره یوه سېستماتیکه اوږدمهاله تګالره وړاندې کړه ،ان تر دې چې هر ایت یاې د
ازادۍ نارې وهي .د اسالم پاه اقتصاادي او سیاساي نظاام کاې د غالماۍ ځاای ناه دی
پاتې .د ازادۍ په رامنځ ته کېدو سره ،غالمان په ټولنه کې داسې مدغم شول چاې ان د
ولسواکۍ په عصري سېستم کې یې تصور ناشونی دی.
لکه څنګه چې حضرت بالل په ازادېدو سره د اسالمي ټولنې پر سردارانو بادل
شو .په عیني حال ،په شلمه پېړۍ کې د امریکا د غالم ساتنې سېستم په له منځاه وړلاو
کې کلونه تېر شول څو تور پوستان په ټولنه کې مدغم شي او ان تر اوسه هم دا ساتونزه
نه ده حل شوې او ال هم مدغم نه دي.
په اسالم کې تعصب ،قوم پالنه ،نژاد پالنه ،ملیت پالنه او اشارافیت ځاای ناه لاري او
اسالم په خپل قلمرو کې د دا ډول ناروغیو په له منځه وړلو سخت ټينګار کړی دی .لکاه
څنګه چې الله  فرمایي :اې خلکو! موږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښاځې څخاه پیادا

کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلاې وګرځاولئ چاې تاساې یاو او بال ساره وپېژنائ .پاه
حقیقت کې د الله  پر وړاندې له تاسې څخه تار ټولاو زیاات عزتمناد هغاه څاوک دی
چاې پااه تاس اې ک اې تاار ټولااو زی اات پرهېزګ اار وي .پااه باااوري ډول اللااه  پااه هاار څ اه
پوهېدونکی او باخبره دی.1
اسالم د ټولنې د بنسټ تشکیل له خلکو او اشخاصو پیلوي چاې محاور یاې وجادان،
مینه او ښه اخالق دي .لکه څرنګه چې الله  خپل خوږ پیغمبر ته خطاب کوي :او تاه
(اې پیغمبره!) د اخالقو لوړه مرتبه لرې 1.نیک اسالمي اخالق یاوازې تار انساانانو پاورې
منحصر نه دي؛ بلکې ټول مخلوقات پکې شامل دي .پیغمبر  وفرمایل :یو کاس پاه

الره روان و ،د الرې په منځ کې تږی شو ،یوه څااه ياې پیادا کاړه ،النادې الړ او اوباه یاې
وڅښلې ،پورته راغی ،ويې لیدل چې یو سپی له تندې مري ،سړي لاه ځاان ساره وویال:
ن َذكَ ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد
اس إِنَّا َ
خلَ ْقنَاكُ ْم ِم ْ
 .1الحجرات سورۀ؛ ۵4مه ایۀ؛ يَا أَيُّ َها النَّ ُ
خبِي ٌر ()۵4
اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم ِإ َّن اللَّ َه َع ِلي ٌم َ
خلُقٍ عَظيمٍ ()3
 .1القلم سورۀ؛ 3مه ایۀ؛ َو اِن ََّك لَ َعلي ُ
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دا سپی هم زما په څېر تږی دی .څاه ته وګرځېد او خپله پڼه (د پښو باوټ) یاې لاه اوباو
ډک کړل په غاښونو کې یې ونیوه او پورته شو او سپی یې موړ کړ .خادای تاه ياې شاکر
اداء کړ او خدای ﷻ بښنه ورته وکړه .ورته وویل شول :ای د الله  رسوله! ایا موږ ته د
چارپایانو پر ترحم هم اجر او ثواب شاته؟ ویاې فرمایال :هاو! د هار ژونادي موجاود پاه
1
مرستې سره اجر او ثواب شته.
محمد  یو نالوستی یتایم ،شاپون ،غریاب او د عیسای او موسای  یاو ترکیاب
دی؛ کله د بې عدالتیو پر وړاندې پر مبارزې او د الله  د کلمې د لاوړوالي لاه پااره لاه
تورې سره په وینو له یارانو مخکې وي او کله یې شافقت دوماره پاه لاوړه کچاه وي ،هغاه
څوک چې ایرې ورباندې اچوي ملګری ورته وایي او د ناروغۍ پوښتنې ته يې ورځي.
د مکې د فتحې پر مهال د قدرت په اوا کې ،هغو کسانو ته چې خپلاه د ده ،دیاارانو
او ملګرو په ازار او ځورولو یې الس پورې کړی و ،له خپل دیار څخه یې تبعید کاړي وو او
ان د ګران کاکا د سیدالشهدا (حضرت حمزه) سینه یې څيرلې وه او نورې څېرې چې د
ظلمونو ،تو یو او شکنجو ښکار شوې وې ،ورته وایي :ای قریشو! اندېښنه مه کوئ چې
له تاسو سره به څه وکړم او په پای کې د مهربانۍ او بښنې په توګه وایي چې :ځائ ټاول
ازاد یاست!
اسالم تر ټولو د پوره دین په توګه د بشري ژوندانه ټول اړخونه رانغاړي ان د ځمکې او
چاپېريال ساتنې مسایل هام پاه کاې دي .ډاک ار ویلېناګ ،دیان پاه لناډه توګاه داساې
تعریف کړی دی :دین د خالق او انسان ترمنځ د ځمکې د کُرې د ساتنې له پااره تاړون
دی .1اسالم هم لاه دې تعریاف وتلای ناه دی ،ځکاه چاې د اساالم ټاولې الرښاوونې پاه
خاورینه کُره کې د بشر د ارامه ژوندانه او د انسانانو او ټولو مخلوقاتو له پااره د دې کارې
د ساتنې او جوړونې له پاره نازل شاوی دی .اللاه  بناي ادم تاه پاه ځمکاه کاې خپال
خلیفه وایي ،لکه څنګه چې فرمایي :او کله چې ستا پروردګاار پرښاتو تاه وویال( :زه پاه

ځمکه کې خلیفه ګمارم ،پرښتو وویل :ایا داسې څوک ګمارې چې په ځمکه کاې فسااد
وکړي او وینې تویې کړي ،په داسې حال کې چې موږ په پاکۍ ساره ساتا ساتاینه کاوو،
1
ویې فرمایل :زه پر هغه څه پوه یم چې تاسو پرې نه پوهېږئ).

 .1صحیح بخاري؛ حدیث  ۵۸۸4او صحیح مسلم؛ حدیث 6633
2. Willing Daun; Money the Twelfth and Final Religion; p 12-13
ن يُف ِ
اْلَ ْر ِ
 .1بقره سورۀ؛ 47مه ایۀ؛ َوإِ ْذ ق َ
ْس ُد ِفي َها َويَ ْس ِف ُك
َال َربُّ َك لِلْ َم َال ِئ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل ِفي ْ
ض َ
خ ِليفَة قَالُوا أَت َ ْج َع ُل ِفي َها َم ْ
ِّس ل ََك ق َ
َال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َال ت َ ْعلَ ُمو َن ()47
ال ِّد َما َء َونَ ْح ُ
ن ن َُس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َونُ َقد ُ
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اسالم په مکه کې
محمد  له پیغمبر کېدو وړاندې ،کله چې د عربو جزیره د بت پالنې ،الحاادي او
شرکي عقایدو ،اشرافیت او قومي او نژادي جنګونو او تجمالتو په مستۍ کاې ډوباه وه او
دومره ناپوهي پرې حاکمه وه چې خپلې لوڼې یې ژوندۍ ښخولې ،ځاان یاې لاه دا ډول
ټولو اعمالو او افکاارو لارې وسااته او خپلاې ډېارې شاپې یاې د خپال یاوازیني معباود د
عبادت له پاره په حرا غاار کاې تېرولاې .اساالم لاه بعثات وړانادې حااکمو شارایطو تاه د
جاهلیت د وخت خطاب کړی دی.

په اسالم کې د جاهلیت زمانه
هغې ټولنې ته ویل کېږي چې فساد ،بې عدالتي ،ظلم او نهلېزم  Nihilismیا د پو
پالنې عقيدې په کې حاکمې وي .د  ۸۵7میالدي کال په روژه کې د حارا 1پاه غاار کاې
یوه پېښه وشوه ،د بشریت د تاری جریان یې بدل کړ .یاوه شاپه چاې محماد  د رب
العلمین درګاه ته په زاریو بوخت و ،الله  هغه تاه د جبرايیال  پاه واساطه د بشاري
ټولنې د رهبرۍ له پاره ماموریت بیان کړ .د بعثت په دریاوو لومړیاو کلوناو کاې د اساالم
دعوت یوازې د پیغمبر  تر خپلوانو پورې منحصر و او له عامه بلنې څخه ځان سااتل
کېده.
بيبااي خدیجااه د محمااد  لااومړۍ مېاارمن ،د سااوداګرۍ شااریکه او د ژونااد
همرازه او لومړنۍ څوک وه چې د هغه نبوت یې ومانه او اسالم یې راووړ او بیاا ورپساې د
هغه د کاکا زوی حضرت علی او بیا د هغه نږدې ملګاری حضارت اباو بکار صادیق 
هم پر اسالم مشرف شول.
د بلنې پاه عامېادو ساره د اساالم د پیرواناو شامېر زیاات شاو او پاه عاین حاال کاې
مخالفتونه هام پیال شاول د اساالم الرښاوونې د مکاې د قوموناو د مشارانو ،ساوداګرو او
اشرافو له پاره د هضم وړ نه وې؛ ځکه چې د هغوی سیاسي ،اقتصادي او ټاولنیز تسالط
یې له ګواښ سره م کاوه.

 .1د حرا غار د ثبیر په غره کې د حضرت محمد د بعثت ځای و .د غار خوله شمال لور ته ده او په کې شاوخوا

پنځه تنه ناست کسان ځایېدلی شي او لوړوالی یې هم د انسان د ونې په اندازې دی .د حرا غار د حضرت محمد 
د عبادت ځای و د کال ځینې ورځې په ځانګړې توګه د روژې مبارکه میاشت یې په کې عبادت کاوه.
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هغوی ډېر کلونه پر ټولنه له سیاسي ،ټولنیز او اقتصادي مطلاق تسالط څخاه خوناد
اخیست .د دې تسلط د له منځه وړلو له امله یې ځان ناخوندي احساساوه او لاه داساې
اسالم سره چې د دې تسلطونو پر خالف یې پر عدالت ټينګار کاوه ،دښامني پيال کاړه.
ابوالحکم چې وروسته د محمد  له خوا په ابوجهل ونومول شو ،ابوسافیان ،امیاه او د
مکې څو تنو نورو مشرانو د مسلمانانو پاه ځورولاو الس پاورې کاړ او د اساالم د مخکښاو
مسلمانانو څو تنه یې په شهادت ورسول.
بالل  چې د محمد  له لیدنې وړاندې یې د ایمان نور په زړه کې ځلېده او
د هغه ایات لېوال و چې لږ لږ یې غوږ ته رسېدلی و او اسالم ته د را اوښتو له پااره یاې د
خپل ارباب له امر څخه سرغړونه وکړه او په زړورتیا سره یې اسالم راوړل ښکاره کړل ،څاو
ورځې یې په لوږې او تندې سره ګرم او سوځېدونکي لمر ته شکنجه کړ؛ خو د ایمان نور
یې داسې زړه او روح نیولی و چې هېڅ درد هغه له احد احد ویلو څخه را ونه ګرځاوه.
محمد  او د هغه یارانو ته د مشرکینو له خاوا ازار او ځوروناه هغاوی لاه مقدساې
دندې (رسالت) څخه را ونه ګرځول او تل یې د الله  لور ته پرتاه لاه کاومې وېارې او د
مشرکینو د تهمت له شرم څخه پرته دعوت ته دوام ورکاوه .یوه ورځ یې د صفا په غره کې

د (یا مباحاه) په کلمې سره چې عربان يې د خبرداري پر ځای کاروي ،د ټولو پاام ځاان
ته را واړوه.
هلته یې له خپل ممتااز شخصایت او پاه امانات دارۍ او رښاتینولۍ ياې د پخاوانۍ
سابقې له مخې خلکو ته په داسې حال کاې چاې غروناو یاې اواز منعکسااوه وویال :اې
خلکو! که تاسو ته ووایم چې د دې غره شاته ستاسو دښمنانو موضع نیولې او ستاسو پار
مالونو او ځانونو د تېري اراده لري ،باور کوئ؟ ټولو ومنله او ویې ویال :هاو! ځکاه چاې
موږ تر اوسه له تاسې دروغ نه دي اورېدلي .ويې فرمايل :ای د قریش ډلې! خپال ځاان
له اوره وساتئ! زه تاسو ته د خدای پر وړاندې څه نشم کوالی ،زه تاسو له ساخت عذاباه
وېروم ،زه د هماغه نندارچي په څېر یم چې دښمن له لرې ویني او بیاا سمدساتي خپال
قوم ته د نجات له پاره ورځغلي او په یو ځانګړي شاعار ساره هغاوی تاه د دې دښامن پاه
هکله خبر ورکوي 1،خو مشرکینو بیا هم انکار وکړ او د حضرت محمد  ویناوو تاه ياې
پام ونکړ ،له دې سربېره یې د حضرت محمد  د درانه شخصیت او د هغه پااک دیان
(اسالم) د تخریب له پاره هڅې او دښمني پیل کړه.

 .1بري تاری ؛  4ټوک ۵۵07 ،م  ،السیره الحلبیه؛ لومړی ټوک؛  4۵۵م
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د محمد  د تعهد پر وړاندې يې د حق پیغام رسولو (اسالم) له پااره لاه زور څخاه
کار اخیستل مایوسوونکي وو؛ ځکه نو مشرکینو له بېالبېلو الرو چاارو کاار واخیسات او د
زر ،ښځې او سیاسي حاکمیت وړاندیز یې وکړ؛ خو د حضرت محمد  ستر شخصیت
له دا ډول دنیوی شیانو څخه لوړ و او باالخره یې خپل وروستی کار د محماد  د تاره
په وینا ترسره کړ؛ خو محمد  خپل تره ته په خطاب کې داسې وفرمایل( :اې کاکاا!

که لمر راته په یوه الس او سپوږمۍ راته په بل الس کاې کېاږدې ،تار مرګاه باه لاه خپال
1
رسالته الس وانخلم).
د مکې د اغېزمن ،قدرتمناد او مشار شخصایت او د وراره لاه سرساخت مالتاړي کاکاا
ابو الب او د اقتصادي مالتړې او همرازې بي بي خدیجې تر مرګ وروسته د مشرکینو د
فشار او ځورونې په زیاتېدو سره حضرت محمد  له یاارانو ساره مادینې تاه د هجارت
کولو اراده وکړه او په هجرت سره يې د اسالم د جنتارۍ تااری چاې د هجاري تااری پاه
نامه یادېږي ،پیل وکړ.

په مدینه کې اسالم او د جګړې پیل
د یثرب (اوسنۍ مدینې) مېلمه پالنې د مکې څو کلنه ځورونه ،نا ارامي او همدارنګاه
د سوزنده او وچې صحرا او اوږدې الرې ستړیا په خوښیو واړوله .هغاه پیغمبار  چاې
تر دې وړاندې یې تل د مسلمانانو په عقیده جاوړونې 1فکار کااوه ،اوس یاې لاه عقیادې
جوړونې پرته د اسالمي دولت پر جوړولو پیل وکړ.
انحضرت  په لومړي قدم کې د دولت جوړونې له پاره ،د یو مرکز جوړولاو چاارې
پيل کړې چې په کې مشورو د یویشتمې پېاړۍ پارلماا غلاي کاوي ،شااګرد یاې اوسانی
اکاډمېسن حیراناوي او د عبادتونو سېستم په کې هندي زاهدان پاه تعجاب کاوي چاې
نن ورځ د مسجد النبوي په نوم پېژندل کېږي.
حضرت محمد  په پیل کې ،د لومړني اساسي قانون په جوړولو چاې د عصاري او
کتبي اساسي قانون په توګاه ګڼال کېاږي ،د دساتور المادینې پار ناوم جاوړ کاړ .د دې

 .1ابن هشام؛ السیرة النبویه؛ لومړی ټوک؛  6۸۸-6۸۵مخونه
 .1اسالم ،تر هر څه وار د مخه د شخص په اصالحاتو پیل کوي او د هغه عقیده پوره کوي ،ځکه چې همدا عقیده ده چې
هغه له مهمل او کمزوري فکر څخه ژغوري او د مخلوقاتو له تلپاتې نړۍ او پیاوړتیا سره یې تړي او همدا عقیده د دې
المل ګرځي چې خپل فاني عمر د نه پناه کېدونکي ژوند د السته راوړلو له پاره تېر کړي او د هر ډول بې عدالتۍ پر
وړاندې په زړورتیا سره ودرېږي.
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اساسي قانون له مخې ،غیر مسلمانانو له مسلمانانو سره په یوې ټولنه کې ژوناد کااوه او
له مساوي حقونو څخه برخمن وو .ځینې ازادۍ چې په دې قانون کې راغلې دي:
 الهي امنیت د ټولو خلکو له پاره مساوي دی.
 غیر مسلمانان له مسالمانانو ساره یاو ډول سیاساي او فرهنګاي حقوناه
لري ،هغوی له خپل دین څخه د پیروۍ حق هم لري.
 غیر مسلمانان د امت پر وړاندې په جنګوناو کاې شاریکېږي .د دې دوو
تر منځ باید د خیانت هېڅ ډول حس موجود نه وي.
 غیر مسلمانان د مسلمانانو په جګړو کې په شریکېدو مجبور دي.
د دې اساسي قانون د پلي کېدو پایلې د فاضلې مدینې (د ارمان ښار) منځته کېدل
و .فاضااله مدینااه هغااه ښااار دی چااې ارستوکراسااي ،فیااوډالېزم ،سوساایالېزم ،فاش اېزم،
لېبرالېزم او فکري بشري مکتبونه په کې نه ځایېدل او هرڅاه د الهاي عادالت پار محاور
څرخېدل؛ غالم په کې سردار کېده او اشراف زاده ګانو په کې وهل خوړل ،د هغاو قبیلاو
دښمنان چې کلونه کلونه یو د بل وینو ته تږي ناست وو ،په ورورولۍ او خوشالۍ یاې یاو
بل ته غېږې خالصې کړې.
ښاااریانو یااې د خااوږ اذان د غااږ پااه اورېادو سااره ،خپاال مالونااه پااه عااام محضاار کااې
پرېښودل او له کوچنۍ وېرې پرته یې د یوازیني معبود عبادت کاوه .هغاو پاانګوالو چاې
کلونه کلونه یې په عیش او عشرت کې ژوند کړی و ،په صدقه او بخشش کې یې خوښاي
ولیده او خپلې شتمنۍ یې د الله  په الره کې مصرفولې .حاکم یې له عامو خلکو سره
توپیر نه الره .اقتصادي وضعه یې له هغوی سره برابره او ان کله کله به راښکته هم وه.
د الله  د امر پر وړاندې هېڅ ولسواکي نه وه او په پای کې یو داسې ښار و ،خیالي
او ارماني چې افال ون او ارسطو یې تصور نشو کوالی او د بشریت تااری یاې سااری ناه
الره.
هو! د محمد  فاضله مدینه او اسالمي دولت داسې و.
د محمد  مدینه یوازې تر اخالقیاتو پورې تړلې نه وه؛ بلکاې د بال هار دولات پاه
څېر له امرالله سره سم يې د قدرت پر جوړولو الس پورې کړ .1د مدینې فاضاله او اساالم

ن ِربَا ِ الْ َخيْلِ ت ُ ْر ِه ُبو َن ِب ِه َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َوا َ
ن ِمنْ
خرِي َ
ن قُ َّو ٍة َو ِم ْ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْ
 .1سورۀ االنفال؛ ۸7مه ایۀ؛ َوأَ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ْ
ي ٍء ِفي َسبِيلِ اللَّ ِه يُ َو َّف ِإلَيْ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تُظْلَ ُمونَ ( )۸7ژباړه :او تاسې تر
دُونِ ِه ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم اللَّ ُه يَ ْعلَ ُم ُه ْم َو َما تُنْ ِفقُوا ِم ْ
ن شَ ْ
خپلې وسې وسې ډېر زیات اقت او تیار زین کړي اسونه ،د هغوی د مقابلې له پاره برابر کړئ ،څو په دې وسیله د الله
 پر دښمنانو ،پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ ،چې تاسې یې نه پېژنئ خو الله  یې پېژني .د
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د قدرت بنسټ یوازې پاه اقتصااد ،وسالې او پاوځ ناه دی (دا د قادرت مهام اجازاء دي)،
بلکې د قدرت بنساټ پاه ایماان ،ارزښاتونو ،علام ،ازادۍ ،یاووالي ،نظام او رهبارۍ کاې
نغښتی دی.
له همدې امله ده چې مسلمانانو ته تر هغې د جنګ اجازه ونه شوه چې د سیاسي او
عمومي ازادیو ،فردي او داخلي ازادیو څخه بارخمن شاوي ناه وو .مسالمانان د قادرت د
بنس ونو تر جوړېدو وروسته د جنګ (جهاد) اجازه ترالساه کاړه او همادا وه چاې ناوی پار
پښو درېدلي پاوځ لاه کمازورو او کوچنیاو وسالو ساره د حضارت محماد  تار مشارۍ
الندې ،د قریشو ستر پوځ په ګونډو کړ.

د اسالم د خالفت پیل او له خزر قوم سره ټکر
د حضرت محمد  په رحلت سره د اسالمي ټولنې مشري حضارت اباوبکر صادیق
ته وسپارل شوه او هغه امپراتوري چې د اسالم ستر پیغمبر یې وعده کاړې وه ،تار
اسالمي خالفت الندې يې په پراختیا پیل وکړ .د ځیناو داخلاي ساتونزو لاه راڅرګندېادو
سره سره لکه د دروغجنو پیغمبرانو او مرتدینو راپیدا کېدل او د مسالمانانو قبیلاو بغااوت
بیا هم اسالمي خالفت د فارس (ساسانیانو د امپراتورۍ) او بیزانس (ختیځ روم) پر لور د
پرمختګ په حال کې و.
د مسلمانانو دویم خلیفه حضرت عمر  ،د بیت المقدس په نیولاو ساره اساالمي
خالفت د ختيځ اروپا تر سرحدونو او په ننني ایران کې د فارس د زردشتي امپراتورۍ پاه
رانړولو سره را ورساوه.
د مسلمانانو د درېیم خلیفه (حضرت عثمان  )د خالفت پار مهاال د مسالمانانو
تر منځ د دوو لومړنیو خلیفه ګاانو پاه پرتلاه جنجالوناه زیاات شاول او د حضارت عثماان
شهادت د اسالمي امت تر منځ د لومړنۍ فتنې د رامنځ ته کېدو المل شو .د اسالم
د پیغمبر مېرمن حضرت عایشه  ،له حضرت علي کرم الله وجهه سره چاې د محماد
 د تره زوی و او د اسالم د څلورم خلیفه په توګه ټاکل شوی و ،پاه جمال جناګ کاې
پرخالف شوه چې د مبارک  د امت تر منځ د لومړنۍ فتنې المل شوه.
نن ورځ باید مسلمانان په دې جنګ کې د رفینو د سموالي او ناسموالي پاه اړه لاه
قضاوتونو ډډه وکړي او قضاوت دې یوازیني قاضي ته پرېږدي؛ ځکه چې د دې مخالفات
الله  په الره کې چې تاسې هر څه ولګوئ ،د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او تاسې سره
به هېڅکله ظلم ونه شي.
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په اړه قضاوتونو د اسالم د ننني امت وضعیت ته کومه ګ ه نه ده کړې ،بلکاې د اساالمي
امت د پارچه پارچه کېدو المل شوي او د دښمن ژرنادې تاه اوباه اچاول دي؛ ناو لاه دې
امله باید اسالمي امت ځان د دواړو لوريو د حقانیت پر اثبات بوخت نه کړي.
د حضرت علي په شهادت سره د قدرت واګي معاویه په الس کې واخیسته چاې
ولیعهد په توګاه یاې د
خپاال زوی (یزیااد اباان
معاویه) په ټاکلو ساره
يې د اساالم پاه تااری
کې دویماه لویاه فتناه
منځته راوسته.
د رسااول اللااه 
لمساای حضاارت امااام
حسین پوهېده چې له
خلیفااه کېاادو سااره د
وینې اړیکه اړه نه لري
او بیعااات د اساااالمي
خالفت بنسټ دی؛ نو
د یزید ابن معاویاه پار
وکاړ
وړاندې یاې قیاام
د اموریانو په واسطه جوړه شوې سکه
چااې د کااربال غمجنااه
پېښه وشوه .سره له دې چې امام حسین  د اسالمي راشده خالفت د بیاارغونې لاه
پاره خپل ځان ،کورنۍ او یاران قربان کړل؛ خو تر اوسه اساالمي خالفات پاه ښاه شاکل
سره پر پښو ونه درېد او د کربال له پېښې وروسته اسالمي امت د اماام حساین د پااڅون
په ناسم درک سره پر خپلمنځي اختالفاتو الس پورې کړ او د اسالمي امت تر مانځ د یاو
ستر درځ د جوړېدو المل شو.
د یزید تر حکومت وروسته ،نظام یو ډول په یو شاهي حکومت بدل شو .د امویاانو پار
مهال د خالفت اصلي معنا له منځه تللې وه ،د امویانو کورنۍ د اشرافیت ژوند کااوه ،ناه
د حضرت عمرله عدالته څه خبره وه او نه هم د حضرت علي  له حکمته ،پرته
د عمر ابن عبدالعزیز د خالفت له دورې څخه چې د هغه عدالت تاری لیکونکي حیاران
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کړل؛ خو له بلې خوا د امویانو پر مهال پاه هنار ،معماارۍ ،د منساوجاتو صانعت ،فلازي
صنعت او مالدارۍ کې ډېر پرمختګونه وشول چې سترګې ترې پ ېدای نه شي.
امویانو همدارنګه د اسالم د امپراتورۍ په پراختیا الس پاورې کاړی و .د ختایځ روم د
بیزانس امپراتورۍ په شړلو سره د اسالم قوي او ستر پوځ له یوې بلې ډلې سره چې خزر
نومېده ،م شوه.
خو له بده مرغه چې د غارب ډېریاو تااریخي کتاابونو او ان د اساالمي معاصار تااری
کتابونو یې په اړه هېڅ یادونه نه ده کړې .آرتر کوستلر د کوپن هاګن له پوهنتون څخه د
سنینګ جایزې ګ ونکی ،د اروپایي فرهنګونو په مطالعاتو کې د ارزښات لرونکاې برخاې
له پاره په خپل کتاب (دیارلسمې قبیلې) کې د خزر د تاری پاه اړه داساې لیکاي :لکاه

څنګه چې ورو ورو څرګندېږي ،د خزرانو د امپراتورۍ کیسه یو تر ټولاو باې رحماناه چال
دی چې تاری تر اوسه ترسره کړی دی 1.خزران ،هغه قبیله چې د قفقااز پاه غروناو کاې
یې ژوند کاوه او په بشري تاری کې د یاوه جاال تااری درلاودونکي وو چاې د ناړۍ ساتر
تاري ليکونکي یې د پیدایښت ،ژوند او له منځه تلو په اړه مغشوش دي.
په نوموړي کتاب 1کې د خزرانو ځانګړتیاوې داسې په ګوته شوې دي:
 په بدو څېرو او د وحشي حیواناتو په خویونو سره ،وحشي انسانان.
 د ښځو په څېر وېښته (اوږده وېښته) یې لرل او ډېرو یاې لاویې او بادې
څېرې لرلې.
 خزران دوه ډوله دي :تور پوستي خزران چې له هندیانو سره ورته والای
لري او سپین پوستي خزران چې ډېر ښکلي دي.
دا امپراتوري چې لومړی د کُن په امپراتورۍ پېژندل کېده ،د خزر قوم په راتاګ ساره
د خاازر پااه نااوم ونومااول شااوه .خزرانااو د ژونااد عجیااب اارز ،رواجونااه او فرهنااګ الره،
پادشاهان یې له څو ټاکل شوو کسانو څخه پرته بل چا نشو لیدلی .له هېڅ پېژندل شوو
دینونو يې پیروي نه کوله .په ځینو غونډو کې باه یاې انساانان قربااني کاول .پاه داساې
حال کاې چاې دوی پاه سایمه کاې تار ټولاو شاتمنه امپراتاوري ګڼال کېاده ،هاېڅ ډول
صادرات او صنایع يې نه لرل ،بلکې تر ټولو ستره ساوداګري یاې د غالماانو پېار او پلاور،
جنسي سوداګري او د سوداګریزو کاروانونو غال کول وو.

1. Arthur Koestler; The Thirteenth Tribe; p 5
2. Ibid; p 6
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د یهودیت په تاری کې د لومړي ځل لاه پااره غیار ساامي 1خلاک پاه ډېار مرماوز او
ماهرانه توګه هغه دین ته چې پیروان یې تر یو ځانګړي نژاد پورې تړلي بولي (یهودیت)،
ته واوښتل.
خاازران نااه یااوازې یهودیااان
شاااول ،بلکاااې یاااو شااامېر یاااې
عیسویان شول او ډېر لاږ شامېر
یې مسلمانان هم شول .هغاوی
دیاان د خپلااو عقیاادو لااه پاااره
ټاکلی نه و ،بلکې اصالي هادف
یې په نړۍ کې سیاسي نفوذ و.
د یهااودو دیاان پااه دوولسااو
اسراييلي قبیلو پاورې تاړاو لاري
او غیر اسراييلي نژادونه یې دې
دین ته نشي داخلېادی .همادا
الماال دی چااې ارتاار کوسااتلر د
خزر یهودیاان پاه یهودیات کاې
دیارلسمه قبیله ګڼي.
د خزري عسکر د شپږ مخیز ستوري نښان چې د
ابن فضالن چې دې سایمې
اوسني اسرايیل د بیرغ نښه هم ده.
تاااه یاااې د عباساااي خلیفاااه د
استازي په توګه سفر کړی و ،په خپل کتاب (د ابن فضالن یونلیک) کې خپلې د ساترګو
لیدلې خا رې په دې توګه را اخلي:

د خزر د پادشاه عادت دا دی چې پنځاه ویشات ښاځې بایاد ولاري ،هاره یاوه یاې د
ګاونډیو پادشاهانو لوڼې وي او که یې خوښه وي او کنه په نکاح کوي یې .هغه لاه ځاان
سره د خوب کولو له پاره شپېته وینځې هم لري .د هغه د واکمناۍ دوره څلوېښات کالاه
ده او که یوه ورځ هم پرې واوښته ،عام وګړي او خپال ناږدې خپلاوان ياې وژناي او وایاي
چې:

 .1سامي قومونه نن ورځ عربو په ځانګړې توګه اسراییلیانو (عبرانیانو) ته کارول کېږي .د سامي ژبو تر ټولو ژوندۍ نمونې
هم عربي ،عبربي او اشوري دي .نن ورځ که څوک د یهودیانو حقیقتونه را برسېره کړي ،سامي ضد ورته ویل کېږي.
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د دې کس عقل کم شوی دی ،د پادشاه تر خښولو وروسته د هغه چا څټ هم وهاي
چې د ده په دفن کولو کې موجود وو څو دا معلومه نشي چې قبر یې په کومه کوټه کاې
دی.
کله چې یې د خپلو عسکرو ټولګی کوم خواته لېږه په هېڅ وجې باید شاتګ ونکاړي،
که یې ماتې خوړه ،هر یو یې چې بېرته راګرځېده ،وژل کېده؛ خو که د لښکر مشر مااتې
وخوري؛ نو هغه یې راغوښته او د هغه لوڼې او ښاځې یاې د هغاوی پار وړانادې ناورو تاه
1
وربښلې.
خزران او د هغوی پاچايان یهودیان دي .موږ باید پوه شو چې په موسوي (په موسای
 پورې تړلي) قبیلاوي حاکمیات کاې خازر حااکمې قبیلاې او ملات تاه ویال کېاږي.
بلغاریان او نور ګاونډیان یې د (شاه) تر واکمنۍ الندې وو او شاه ته یې د خدای په څېر
1
عبادت کاوه ،ځینې په دې نظر دي چې خزران یاجوا او ماجوا دي.
د یاجوا او ماجوا په اړه بدبختانه ډېارې افساانې جاوړې شاوې دي روایاات او دروغ
جوړ شوي چې تر ډېره یې مسلمانان هم اغېزمن کاړي دي ،ځیناې یاې ډېار کاوچني او
ځینې یې ډېر لاوی او ځیناې یاې عجیاب او غریاب موجاودات ګڼاي .یااجوا او مااجوا
عادي انسانان دي او له نورو انسانانو سره په جسمي ،فزیکي او بیولوژیکي شکل او کاړو
وړو کې توپیر نه لري .لکه څنګه چې د ابن قتاده په روایات کاې راغلاي دي :یااجوا او
ماجوا د یافث بن نوح 1له نسل څخه دوه قبیلې دي .او په بل روایات کاې لاه اباوهریره
 څخه نقل دي چې :هغوی هم د نورو انساانانو پاه څېار د ادم  پاه نسال کاې
شامل دي 1.ابن کثیر په خپل مشهور کتاب (الدایه و النهایاه) کاې لیکاي :د یااجوا او

ماجوا په اړه بېالبېل اقوال چې ځینې يې وایي ډېارې لاوړې وناې لاري او ځیناې وایاي
ونې یې ډېرې لنډې دي ،ناسم او بې دلیلاه دي ،بلکاې هغاوی د ناوح  لاه اوالدې
1
څخه دي او د بني ادمو په څېر شکلي او جسماني ځانګړنې لري.
په قران مجید کې د یاجوا او ماجوا په اړه دوه ځله یادونه شوې ده ،یو وار په کهاف
سورت کې چې د ذوالقرنین له داستان سره داسې پیلیږي:

 .۵ذوالقرنین داسې ځای ته رسېږي چې فکر کوي لمر په خ یناو او تاورو
 .1ابن فضالن؛ د ابن فضالن سفرنامه؛  ۵6۸ -۵۵۵مخونه
2. The Thirteenth Tribe; Arthur Koestler; p 16
 .1فتح الباري؛ شپږم ټوک؛ 640م
 .1هماغه سرچینه
 .1حافظ عمادالدین ابن کثیر؛ الدایه و النهایه؛ شپږم ټوک؛  ۵۵7م
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اوبو کې ډوبېږي.
 .6وړاندې تر دې چې ذوالقرنین یاجوا او ماجوا ته ورساېږي وایاي :کاه
هر چا ظلم وکړ نو عذاب به ورکړم ،یعنې هغه ظالمانو ته عاذاب ورکااوه او ناه
یې بښل.
 .4د الرې په اوږدو کې یاجوا او ماجوا تاه رساېږي چاې د دوو دېوالوناو
تر منځ پراته دي او داسې خلک دي چې په هېڅ ژبه نه پوهېږي.
 .3هغه خلک ذوالقرنین ته د یاجوا او ماجوا د فساد کیسې کوي.
 .۵ذوالقاارنین د دوو غرونااو تاار ماانځ د اوسااپنیز دېاوال پار جوړولااو سااره د
یاجوا او ماجوا د تګ راتګ الره بنادوي او وایاي :تار هغاې چاې د اللاه 
وعده نه وي را رسېدلې له دې ځایه نشي راوتلی.
1
 .۸یاجوا او ماجوا د ځمکې پر م مفسدین دي.
د قراني حقایقو له مخې ،د یاجوجو او ماجوجو جغرافیوي موقعیت د تورو اوبو (تاورې
بحیرې) په شاوخوا کې دی .د تورې بحیرې په شااوخوا کاې هغاه دوه دېوالوناه چاې پاه
قران او نبوي احادیثو کې یې ځانګړنې یادې شوې دي ،د قفقااز غروناه دي .پاه دې اړه
ابن خلدون داسې لیکي :د اووم اقلیم په نوو برخو ،په لویدیځه برخاه کاې ت ُارک قبیلاې

ژوند کوي چې ورته قفقاز وایي او په ختیځه خوا کې یاې یااجوا او مااجوا دي او د دې
دوو فاصلو تر منځ د قاف غر دی او د غره په منځ کې د سکندر دېوال دی چې قران هم
1
ورته اشاره کړې ده.
ذوالقرنین به ټولو ظالمانو ته عذاب ورکاوه ،خو یاجوا او ماجوجو ته یې عذاب ورنکړ.
د یاجوجو او ماجوجو قبیله ډېره پیاوړې وه؛ ځکه چې ذوالقرنین یې هم په عذاب ورکولو
ناتوانه شول او یو اوسپنیز او مسي دېوال یې د هغوی پر وړاندې جوړ کړ.
په دې سیمو کې ځینې قبایل د ساونتي په څېر اوسېدل چې د نړۍ لاه مروجاو ژباو
څخه يې ژبه بدله وه او ان تر اوسه یې ژبه په لیکلې بڼه رسم او خط ناه لاري .د قفقااز د
غرونو تر منځ یو تنګی دی چې د داریال جورا ) (Darial Gorgeپه نوم یاادېږي چاې د
اوسپنې او مسو میدګي هلته پیدا شوي دي .لکه څنګه چې موالنا ابوالکالم ازاد لیکي:

دا دېوال د خزر او تورې بحیرې تر منځ واقع دی او یو داساې ځاای دی چاې د قفقااز د
غرونو لړۍ ،د یو بیعي دېوال په څېر د جنوب او شمال تر منځ الره پرې کاوي او د دې
 .1سوره کهف؛ له  ۸4څخه تر  4۸پورې ایاتونه
 .1ابن خلدون؛ شپږم اقلیم؛ سریزه (د ابن خلدون دا وینا په قصص القران کې موالنا محمد حفظ الرحمن په ۵۵7م
کې نقل کړې ده)
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غرونو په منځ کې یوازې په یو تنګي کې یوه الره موجوده ده ،دا الره په اوس وخت کې د
داریال تنګي په نامه یادېږي او د کیوکز او تفلیس په برخو کې واقع ده.
اوس هم په دې برخو کې د اوسپنیز دېوال پاتې شوني شته دي او له شک پرته به د
کوروش دېوال وي .د ذوالقرنین د دېوال پاه اړه ویال کېاږي چاې ډېاره اوساپنه پاه کاې
کارېدلې او د دوو غرونو تر منځ هم جوړ شاوی دی .د داریاال معبار او تنګای هام د دوو
لوړو غرونو تر منځ واقع دی او دا دېوال هم چې ډېره اوساپنه پاه کاې لیادل کېاږي ،پاه
همدې دره کې موجود دی .په دې اړه له ارمني کتابونو څخه د ښه مادرک او شااهد پاه
1
توګه کار اخیستل کېدای شي؛ ځکه چې له پېښو څخه له نږدې بلد دي.
د اسالم امپراتورۍ د امویانو د قدرت پر مهال غوښتل چې امپراتوري پراخه کړي او د
قفقاز له غرونو تېر شي چې د خزرانو له سخت مقاومت سره مخام شول .له دې دېاوال
څخه د تېرېدو له پاره د اسالم امپراتورۍ په څو سختو حملاو الس پاورې کاړ؛ خاو تال د
خزرانو له مقاومت سره م شول او له سختو جګړو وروسته یې ماتې ومنله .د مسالمانانو
د نه ماتېدونکي پوځ له ماتې څخه د دې قوم پیاوړتیا په ډاګه کېدای شي.
د عمر بن عبدالعزیز تار خالفات وروساته چاې پاه دویام عمار مشاهور و ،د امویاانو د
امپراتورۍ له یو سخت بحراني حالت سره م شوه .قوي اختالفات زیاات شاول ،د دیان
علماء له سیاست لرې وساتل شول او مخالفت یې وشو او تر ټولو مهمه دا چې عباسیانو
د اموي حکومت پر وړانادې مخالفات کااوه او غوښاتل یاې چاې خلیفاه بایاد د حضارت
محمد  له کورنۍ څخه وي .په  034میالدي کال عباسیان په عراق کې د امویانو د
وروستي خلیفه (منصور) په ماتې بریالي شول او د امویانو خالفت پای وموند.

عباسیان ،صلیبي جګړې او د فرېمېسنانو
) (FREEMASONSمنځته راتګ
د عباسیانو د لومړي خلیفاه ابوالعبااس السافاح پاه خلیفاه کېادو ساره ،پالزمېناه لاه
دمشق څخه کوفې ته او باالخره بغداد ته ولېږدول شاوه .عباسایانو هام د خپلاو پخوانیاو
سیاالنو (امویانو) ،په څېر د اسالمي خالفت اصل (بیعت) ته پاملرنه ونکړه او سلطنتي او
ميراثي لړۍ یې پیاوړې کړه.

 .1موالنا ابوالکالم ازاد؛ ذوالقرنین او ستر کوروش؛ د باستاني پاریزي ژباړه؛  06م
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له ځینو تېروتنو سره سره بیاهم اسالمي او غیر اساالمي ماخرخین د عباسایانو دوره د
اسالم زرینه دوره ګڼي ،ځکه چې په دې موده کې د علم ،هنر ،فلسافې ،شاعر ،بابات،
ریاضیاتو ،ساینس ،ستورو ،معمارۍ او نورو بېالبېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول.
عباسیان د رسول الله  د علم په اړه له ویناوو څخه ډېار اغېازمن وو .د بېلګاې پاه
توګه ویل به یې چې د یو عالم د قلم رناګ د شاهید لاه ویناې څخاه پااک دی 1او یقیناا
عالمان د پیغمبرانو وارثان دي 1.همدا المل و چې په بغداد کې یو علمي مرکز جوړ شاو.
په دې ځای کې به مسلمان او غیر مسلمان عالمان سره یو ځای کېدل او د ټاولې ناړۍ
پوهه به یې راټولوله.
د مسلمانانو د هماغه مهال پوهنتونونه د نړۍ په کچه پیاوړي پوهنتونونه وو .په هغاه
وخت کې باه مسالمانانو لاه هارې ممکناه زاویاې او ریقاې ساره علام ،کاه لاه اساالمي
اساساتو سره په ټکر کې هم و ،تر څېړنې الندې نیوه .هغاه وخات د فکار ،تعقال او علام
وخت و .هغه وخت علماء یوازې مالیانو ته نه ویل کېده .علمااء پرتاه لاه دې چاې دیناي
علم به یې الره ،له نورو علومو سره به یې هم بلدتیا لرله .هغه چا چې یوازې په دین کاې
یې څېړنه کوله فقهاء ورته ويل کېده.
هغه وخت علماوو په هر ایت او حدیث لکه څنګه چې اللاه  او د هغاه رساول 
ویلی و ،فکر او سو کاوه 1.لکه چې د یو حدیث په مفهوم کې راغلي دي:
الله  له عالا پرتاه نااروغي پیادا کاړې ناه ده 1.علمااوو د همادې حادیث پاه اړه د
هماغه وخت د ټولو ناروغیو د عالا په څېړنه پیل وکړ.
د نن ورځ عصري بي علم د هماغه وخت د اسالمي علماوو د فکر او څېړنو پایله ده.
په هغه وخت کې اسالمي عالمان یاوازې د مسالمانانو اساتادان ناه وو بلکاې د اروپایاانو
استادان هم وو .اسالمي علماوو د ساینس په بشپړتیا کې عمده او ستر رول لوباولی دی
چې له دې ډلې (الرازي ،البیروني ،ابن الهاثم ،الجبرتي ،التواساي ،خاوارزمي او ناور) د
خپل وخت تر ټولو پیاوړي ساینس پوهان وو.
د ب په برخه کې د ابن سینا په څېر اغېزناک او ګ ور شخصیت بې جوړې و؛ ځکاه
چې د اوسني ب بنسټ یې کېښود .د هغه وخت د سترګو مسلمانو ډاک رانو ،د سترګو
 .1جامع البیان العلم؛ لومړی ټوک؛  ۵۵7حدیث
 .1سنن ابو داوود؛  4۸3۵حدیث؛ سنن ترمذي  ،6۸۸6سنن احمد بن حنبل؛ 6۵0۸4
 .1د قران په ډېرو ایتونو کې الله  انسانان د فکر نه کولو په المل نیولي دي او د (افال تعقلون)( ،افال تتفکرون) او
(افال یتدبرون القران) ،سره یې په بېالبېلو مباحثو کې فکر او سو کولو ته رابللي دي.
 .1صحیح بخاري؛  ۵۸0۸حدیث
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د عملیات له پاره نرمې او پرمختللې الې کشف کاړې وې .همدارنګاه اساالمي علمااوو د
انسان د سترګې د مطالعې له مخې د نور له فزیک سره ډېره مرسته وکړه.
اسالمي علماء په الجبر او ریاضياتو کې له ډېرو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چاې د
باینري اعدادو ) (Binary Codeد رازونو په پراختیاا ساره د سااعت ،ابیاارۍ سېساتمونو
(هایاادروفزیک) او میخااانیکي سېسااتمونو پااه کشاافولو کااې مهمااه ونااډه واخلااي .کاارن
ارمسترانګ د لویدیځې نړۍ مشاهور دیان پاوه داساې لیکاي :د هغاه وخات د اساالمي
1
علماوو ساینسي کشفیات د پخواني تاری له ټولو کشفیاتو څخه زیات دي.
د دیني مطالعو په برخه کاې د نعماان ابان ثابات (اماام ابوحنیفاه) ،اماام احماد بان
حنبل ،محمد بن ادریس شافعي ،امام مالک ابن انس او امام جعفر صادق  په څېار
پیاوړو دیناي علمااوو او مجتهادینو د دیان پاه بېالبېلاو برخاو څېړناې وکاړې او بېالبېلاې
فتواګانې او اجتهادونه یې صادر کړل چې نان ورځ یاې د اساالم ساتر مذهبوناه تشاکیل
کړي دي.
د دوی پر خالف د عباسیانو دوره له دې ټولو پرمختګونو سره سره ،بیا هم له بحرانونو
او کمزوریو خالي نه وه .اقتصادي حالت م پاه کمزوتیاا و او د خالفات د ټاولې سااحې
کن رول ورته یو ستونزمن کار و .د هسپانیې په څېر ځیناو سارحدي والیتوناو تارې ځاان
بېلول پیل کړل او هارون الرشید د دې ستونزې د حل له پاره غوښتل چاې امپراتاوري د
خپلو دوو زامنو تر منځ ووېشي چې دا کار یې تر مارګ وروساته د دواړو زامناو تار مانځ د
کورنيو جګړو المل شو .د لسمې پېړۍ په وروستیو لسیزو کې اساماعیلیه ډلاې پاه مصار
کې بغاوت وکړ او د فا میانو امپراتوري یې جوړه کړه چې تار دوه ساوه کلوناو پاورې یاې
دوام وکړ.
له بلې خوا سلجوقیان چې د تصوف د مکتب ډېر تاږي وو او د نظاام الملاک فارساي
په واسطه اداره کېدل ،د سلجوقیانو په نوم یې یوه نوې امپراتوري جوړه کړه چاې جناوب
لور ته تار یمان ،ختایځ تاه تار اماو ساینده او لویادیځ تاه یاې تار ساوریې اداماه لرلاه .د
سلجوقیانو په حکومت کې اسالمي ټولناه د اساالمي شاریعت لاه مخاې اداره کېاده .پاه
داسې حال کې چې مسلمانان پر خپلو داخلي جګړو او خپلمنځي اختالفاتو اخته شول
او یو خالفت یې په څو سیاسي واحدونو بدل شو.

1. Karen Armstrong (2002(; Islam: A Short History; p 56
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د نړۍ بلې خواته (غربي اروپا کې) د کاتولیک کلیساوو پاپانو د خپلو داخلاي جګاړو
د له منځه وړلو له پاره ،مسلمانان د مسیحیت د دین یوازیني دښمنان ور وپېژندل چاې
وروسته دا کار د مسلمانانو په ستر سردرد واوښت.
د مسیحیت دین د یوې عقیادتي اختالفوناو د لاړۍ پار بنساټ پاه شارقي مسایحیت
(ارتودوکس) او غربي مسیحیت (کاتولیک) وېشل شوی و چې یو بل ته یې د دښمن پاه
سااترګه کتاال .د روم د امپراتااورۍ تاار زوال وروسااته ارتااودوکس مساایحیت د ختاایځ روم
امپراتوري ) (Byzantineجوړه کړه او غربي مسیحیان يې په ملاک الطاوایفۍ ،فیاوډالۍ
او جهالت کې اوسېدل.
د غربي اروپا وګړو تر ټولو بد ژوند الره .د فیوډال اقلیت ،د خلکو لاه اکثریات څخاه د
جنګي حیواناتو په توګه کار اخیست او داخلي جګړې یاې د خپلاې اعاشاې او اباا ې د
ترالسه کولو له پاره کاروبار ګرځولې وې .له دې حالت څخه کلیسا ساتړې شاوې وه او د
جګړې د مهار کېدو له پاره یې یو الهي اوربند اعالن کړ.
د پوهانو تر منځ د شنبې ،یکشنبې ،دوشنبې او ټولو هغو ورځو په اوږدو کاې چاې د
کلیسا له خوا ورته د تقدس په خا ر رسمي رخصتي ورکړل شوې وي ،جګړه منعه شاوه.
د خلکو زیاتوالی ،له علم څخه لرې والای او د اغېزمنتیاا نشاتوالی د فقار او بیچاارګۍ د
زیاتوالي المل شو او کشیشان هم په فیوډالي نجیبانو بدل شوي وو چې د الهاي اوربناد
د له منځه تلو المل شول.
تر دې وروسته جګړې او بې وزلۍ نورې هام ډېارې شاوې ،کلیساا د یاوې بلاې حال
الرې په فکر کې شوه .د جنګ د لوري د بدلولو له پاره یې د مسلمانانو په راپرځولو پیال
وکاړ ،کلیساا خپلاو خلکاو تاه مساالمانان د حضارت عیسای  د زېږېادو د پااک ځااای
(اورشلیم) د ځمکې غاصبین ،بد ملت او وینه تویوونکو هیوالګانو په توګه ور وپېژندل.
په  ۵74۵زېږدیز کال کې دویم اوربانس پاپ د کلیسا له مشرانو څخه د فرانساې پاه
جنوب کې یوه شورا جوړه کړه .هغه هلته خپلو مخا بینو ته د تاری تر ټولو حیراناوونکې
وینا وکړه .نوموړي په دروغو سره د مسلمانو قومونو د بریااوو او تااوتریخوالو یاو باد انځاور
1
وړاندې کړ چې په کې بیت المقدس د دې وینه تویوونکو تر پښو الندې شوی و.
ملعون نژاد د بیت المقدس په ځمکه په بېرحمۍ سره حمله وکاړه ،اور یاې ور پاورې
کړ او خلک یې ترې وویستل .هغوی له ځانه سره خپلو هېوادونو تاه یاو څاه بنادیان هام
یوړل او یو څه یې په وحشیانه توګه تر شکنجو او ځورونو وروسته له تېغه تېر کړل .هغوی

 .1تیموتي لوی بیئل؛ صلیبي جګړې؛ د سهیل سمي ژباړه؛  36م
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محرابونه ،په خپلو ناپاکه وجودونو سره تر مردارولو وروسته وران کړل 1.په  ۵744م کاال
صلیبیان د بیت المقدس شاوخوا سیمو ته په رسېدو او محاصره کولو بریالي شاول چاې
د همدې کال په وروستیو کې یې په دې ښار ،وروستۍ حمله پیل کړه او بیت المقادس
د صلیبیانو الس ته ورغی.
صلیبیانو ښار ته له ننوتو سره سم د حیواناتو په څېار لیاونی حالات غاوره کاړ .د غا
اخیستنې له پاره یې د مسلمان په وژلو او ډول ډول ظلمونو الس پورې کړ .صلیبیانو هر
مسلمان او یهودي له ښځې او ماشوم سره پاه خاورا باې رحماۍ وواژه .د بیات المقادس
الرې یې له وینو ډکې کړې او هېڅ یو داسې صلیبي به مو نه و لیدلی چې پاه ویناو یاې
کالي تر ځنګنونو لړل شوي نه وي.
تاری پوهاان پاه دې بااور دي چاې کاه مسالمانان پاه خپلاو داخلاي باې نظمیاو او
کشمکشاااونو اختاااه ناااه وای ،ناااو د
صلیبیانو غیر متمدنه ،وحشي ،جاهله
او نااااامنظم پااااوځ بااااه هېڅکلااااه د
مسااالمانانو پاااه مااااتولو او پاااه بیااات
المقاادس کااې پااه عااام وژنااه بریااالی
شوی ناه و .پاه بیات المقادس کاې د
معبااااااد د قهرمانااااااانو (Knight
) Templarsپه نوم ډله راپیدا شوه .د
ډېرو سرچینو په باور د معبد قهرمانان
یا د سالیمان د معباد فقیار قهرماناان
پااه نااوم ډلااه ،پااه ۵۵۵۸م کااال جااوړه
شوه ،خو داسې شاواهد شاته چاې دا
ډله څلور کالاه وړانادې هام موجاوده
1
وه.
له ۵۵6۸میالدي کال راهیسې دا
ډله په غیر معماول ډول پراخاه شاوې
شاوې
ده ،نه یوازې یې ګمارناه زیاتاه
د بافومت مجسمه چې شیطاني
ده ،بلکااې ملکیتااي او مااالي مرسااتې
عابدان ورته د شیطان په توګه عبادت
کوي

1. Frederick A.; Medieval History; Pop Orobanche II speach
2. Desmond Seward; The Monks of War; p 37
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يې هم السته راوړې دي .د یوه کال په موده کې پاه فرانساې ،انګليساتان ،هساپانیې او
پرتګال کې د ځمکو خاوندان شول .د یوې لسیزې په اوږدو کې یاې ملکیتوناه ای االیې،
اتریش ،جرمني ،هنګري او قسطنطينیې (اوساني اساتانبول) تاه ورساېدل .پاه ۵۵4۵م
کال اروګان ) (Oregonپادشاه د خپلې واکمنۍ درېیمه برخه ور وسپارله.
د دوولسمې پېړۍ پاه منځنیاو وختوناو کاې معبادیان پاه مسایحیت کاې د یاوازیني
پیاوړي او شتمن سازمان په توګه پېژندل کېدل ،البته د پاپانو په کچه نه وو .د معبادیانو
اړیکې هغو حاکمانو سره چې په کې یې ځمکې لرلې ضاد او نقیضاې وې ،د بېلګاې پاه
توګه په فرانسه کې یې اړیکې تل خچنې وې .له بلې خوا په هسپانیه کې بیاا دا اړیکاې
په پرلپسې توګه ښې وې او په انګليستان کې هم معبیان د شاهي کورنۍ له مالتړ څخه
برخمن وو .د صلیبیانو تر منځ به ډېرې لږې پرېکړې وې چاې معبادیانو پاه کاې رول ناه
الره .تاریخي شواهد ښیي چې معبدي قهرمانان په ژوره توګه د اروپا د شاهي حکومتونو
1
په نننیو او بهرنیو چارو کې الس الره.
معبدیانو یو ځانګړی نظم الره او غړي یې په بېالبېلو درجو کې وو چاې تار ټولاو ساتر
یې د اعظم استاد ) (Grand Masterپه نامه یادېده .مااریون ملاول لیکاي :معبادیانو د

دوو اعظماو اساتادانو ) (Hugues de Payens & Richard de hastingsتار مشارۍ
الندې د تورات په السوهنه پیل وکړ 1.تورات هغه کتااب دی چاې د اللاه  لاه خاوا پاه
موسی  نازل شوی دی .مخکې هم د بني اسراييلو له خوا په کې السوهنه شاوی وه،
خو د معبدیانو السوهنه یوه پیاوړې اقتصادي ،سیاسي او جیو پاولی یکي ریښاه لاري ،د
بېلګې په توګه د غیر یهودو له پاره د سود حاللول او د بین النهارین (د فارات لاه سایند
څخه د نیل تر سیند پورې) سیمه د بني اسراييلو د حکومت حق ګڼل.
معبدیانو د ډېرې شمتنۍ ،بشري قوې ،نظاامي او دیپلومااتیکو مهاارتونو پاه راټولولاو
سره نظامي او سیاسي اغېزمنتیا السته راوړه ،خو د دوی اقتصادي پیاوړتیا له سیاسي او
نظامي هغې څخه کمه ناه وه .ډېاری ماورخین پاه دې عقیاده دي چاې اوسانی عصاري
تکاملي اقتصادي سېتسم د یهودو د سود خوړلو او په ځانګړې توګاه د معبادیانو د کړناو
پایله ده.
په داسې حال کې چې په مسیحیت کې سود خوړل حرام دي او په هغې وخات کاې
هم دا کار حرام ګڼل کېده ،خو معبدیان ترې مستثناء وو او په ډېاره لویاه کچاه ياې پاور

1. Reichard Leigh & Michael Baigent; The Temple and the Lodge; Ch. 2
2. Marion Melville; Life of Templers; p 93
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وړاندې کاوه چې بیا به یې د هغې سود راټوالوه  .1ان تر دې چاې د انګليساتان شااهي
کورنۍ هم د معبدیانو پوروړې وه.
د انګليسانو شاه (جان) لاه معبادیانو څخاه ډېار پاور اخیساتی و .همدارنګاه درېایم
هنري پادشاه له معبدیانو څخه دومره پوروړی و چې د انګليستان ټول نظاامي لګښاتونه
یې له هغې څخه ورکول او د انګليس ملکه هم شخصا د معبدیانو پاوروړې وه؛ د اوساني
سویسي بانک په څېر به معبدیانو اوږدمهالې پیسې راټولولې چې پیسې باه د مالاک تار
مرګ وروسته (هغه چې خپله یې له معبد نه امانت اخیستې وي) بېرتاه د معباد کېادې.
دیماند سیوارد لیکي :د معبدیانو په څېر هېڅ یو سازمان د سرمایه دارۍ )(Capitalism

له پرمختګ سره مرسته نه ده کړې .1د پام وړ ټکای دا دی چاې د معبادیانو ټاول اعظام
1
استادان خزران وو.
د فرانسې پادشاه (پنځم فیلیپ) چې په لویل فیلیپ هم مشهور و ،د معبدیانو د ورځ
تر ورځې اقتصادي او سیاسي قدرت له زیاتېادو څخاه ياې د ګاواښ احسااس کااوه او د
دې ډلې د وژنې او نیولاو فرماان یاې صاادر کاړ .تار فرانساې وروساته څاو ناورو اروپاایي
هېوادونو هم د معبدیانو د نیولو امر صادر کړ ،خو دا کاار ساکاټلېنډ ونکاړ ،ځکاه چاې د
فرانسې دښمن و او خپلې دروازې یې د معبدیانو پرم پرانیساتې .د فرانساې د پادشااه
له ستر قدرت سره سره بیا هام هغاه پاه دې وناه توانېاد چاې د معبادیانو ساتر اساتادان
ونیسي او د هغوی خزانې السته راوړي .معبادیانو پاه مرماوزه توګاه لاه خپلاو خزاناو ساره
سکاټلېنډ ته پناه یوړه.
فیلیپ د نیول شوو معبدیانو په شکنجه کولو الس پورې کړ چې د معبدیانو په عجیبو
رازونو یې اعتراف وکړ .په اعترافونو کې مهم دا وو چې معبدیان د بافومت )(Baphomet
یو شیطاني قدرت عبادت کوي 1.معبدیان په داسې عباداتو تورن وو چې لاه املاه ياې د
ماشومانو وژل ،د جنین د سقط له پاره تدریس ،د نابالغو د شاونډو ښاکلول او همجانس
بازي وه.

1. Eleanor Ferris; The Financial Relations of the Knights Templars to the English Crown; pp 15-16
2. Desmond Seward; The Monks of War; p 213
3. Lev Gumilev; The Ethnosphere; p 423
 .1بافومت یا وزه (مندز) د عبادت کوونکو په وینا یې هماغه ستر مار دی چې حوا ته یې دوکه ورکړه ،ابلیس ،شیطان،
لوسیفر یا د بافومت وزه .بافومت (الوی) د پ و علومو له پل ونکو او شیطان پالونکو سره په اړیکه کې بیا ژوندی شو .هغه
انځور چې موږ یې په اصلي رسنیو کې وینو د (الیفانس الوي) کابالیست په واسطه په نولسمې پېړۍ کې تحسین شوې
ده دنده یې له جادو څخه د رازونو را برسېره کول وو.
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دې مسیحي عسکرو به هغه څوک چې د مسیحیت لاه پااره جنګېادل او ځانوناه یاې
قربانول ،د مسیحیت په بې احتراماۍ او رد یاې تورناول او ان پاه صالیب یاې الړې ورتاه
توکولې 1.معبدیانو په سکاټلېنډ کې د فریمسن ) (Freemasonsپه نوم یوه بلاه پ اه ډلاه
جوړه کړه .که څاه هام پاه دې اړه کاافي شاواهد نشاته چاې د فریمسانیانو ډلاه دې تار
معبدیانو پخوا موجوده نه وه ،خو د فرېمېسنیانو نوی نظام په پاوره توګاه د معبادیانو یاوه
السته راوړنه ګڼل کېږي.
له معبدي قهرمانانو ساره د فرېمېسانیانو لاومړی ځال اړیکاه د جرمناي تبعاې باارون
کارل ګوتلیب په واسطه افشا شوه چې د فرېمېسنرۍ لوړې درجې تاه رساېدلي وو او پاه
۵036م کې د فرېمېسن له ډلې سره یو ځای شوي وو .هغه وایي :د لومړي ځل له پااره
1
معبدیانو د فرېمېسنري نوی شکل جوړ کړ.
د فرېمېسنیانو ډله د معاصرې پېړۍ یوه ګرمه موضوع ده .د بېالبېلو دینونو عالماان،
څېړونکي ،لیکوال او تو یه جوړوونکي د فرېمېسنیانو پاه اړه بېالبېال نظریاات او اندوناه
لري .په دې کتاب کې د هغوی د ښه پېژندلو له پاره هڅه شوې چاې دا ډلاه د دوی لاه
خپلو ادرسونو څخه وڅېړي.
والتر لسلي هغه څوک چې د غربي لوژ یارک شایر یو مهم غاړی دی پاه خپال کتااب
(د مېسنری مانا) کې دا ډله خلکو ته ورپېژندلې ده .د هغاه پاه ویناا مېسانري پاه خپال
ذات کې یو دین نه دی ،بلکې د
دینااااي پروسااااو یااااو سااااخت او
ډراماټیاااک شاااکل دی ،چاااې د
نړۍ د هر دین د سېساتم ځاای
نیااولی شااي .فرېمېساانري څااو
درجې لري چې په لومړۍ درجه
کې نور ورکوونکي (شایطان) تاه
د رسااېدلو لااه پاااره د نفااس پااه
تزکیې تاکید شوی چې دا تزکیه
د ژوند رازونو ته د رسېدو له پااره
د فریمیسنانو نښان چې یوه سترګه (د دجال
ده .د فرېمېساانري پااټ رازونااه د
سترګه) شیطاني نور او هرم په کې دي
ژوند د رازونو په څېار ډېار پاټ او
1. Richard Leigh & Michael Baigent; The Temple and the Lodge; Ch. 3
2. Rene Le Froestier; Freemasonry Templars and Occultists; pp 109,135,136
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پوښلي ساتل کېږي.
د فرېمېسنري بنس یز اصول وایي چې د دې ژوند تر ټولو ساتر ساازونه د صاهیون د
سندرې پر وړاندې هېڅ ګڼل کېاږي .کباالېزم 1د مېسانري یاو بال عماده سېساتم ګڼال
کېږي .د مېسنري تر ټولو ستره درجه اعظم مېسن دی چې هېڅکله تېروتنه ناه کاوي او
په ځمکه کې د اسماني پادشاهۍ خاوند دی .سالیمان ساتر مېسان دی چاې اساماني
پادشاهي یې خپله وه او په خپلاو عبااداتو کاې وایاي چاې هغاوی زماوږ خادای ونیاوه او
پوهېږو چاې چېرتاه یاې یاووړ .د فرېمېسانري ټاولې کاړنالرې پاه بیات المقادس کاې د
اسماني پادشاهۍ په جوړولو تاکید کوي.
د صلیبیانو په لباس کې خزري معبدیان چې په دې پاوه شاول ،د بیات المقادس د
ازادولو لاه پااره د متفرقاو مسالمانانو هڅاې ناکاامې دي ،پاه بیات المقادس کاې یاې د
پادشاهۍ پر جوړولو پیل وکړ .په دې جریان کې ،عمادالدین زنګي چې د مسلمانانو لاه
بحراني حالت څخه رنځېده ،د وضعیت په دقیقې مطالعې سره د حل الرې په فکار کاې
شو .هغه په دې عقیده و چې د مسلمانانو یاوازینۍ کمزورتیاا داخلاي اختالفاات دي ناو
ځکه یې وغوښتل چې مسلمانان دې یو وار بیا د یوه امت په توګه متحد شي.
د عمادالدین له ډېرو هلو ځلو سره سره ،مسلمانان د هغه په ژوندانه کې په یوه اتفاق
نشول .د هغه زوی نورالدین زنګي هم د خپل پاالر الر ونیاوه .د فا میاانو امپراتاوري پاه
رانسکورېدو وه او صلیبیانو وغوښتل له چانسه ګ ه واخلي او مصار هام تار خپلاې ولکاې
الندې راولي .نورالدین زنګي پر مصر د صلیبیانو له حملې خبر شو .لاه خپال پاوځ ساره
یې د فا میانو مرستې ته ور ودانګال او لاه هغاو عقيادتي اختالفااتو ساره ساره چاې لاه
فا میانو سره یې لرل ،د صلیبیانو حمله يې خنثی کړه.
د هغه له دې کار سره فا میان له هغوی سره مدغم شول او د صلیبیانو پار وړانادې
سره متحد شول .د نور الدین زنګي تر مرګ وروسته د هغې وراره صاالح الادین ایاوبي د
مصر امیر شو .صالح الدین یو زړور او دیندار شخصایت و او د تااری لاه ساترو مسالمانو
جنګیالیو شمېرل کېږي.
1

 .1د صهیون غر د بیت المقدس په ښار کې یو غر دی چې د پخواني ښار له دېوالونو بهر واقع دی .د صهیون غر په
تاریخي توګه له اقصی مسجد سره اړیکه لري .دا کلمه کله کله د ټول مقدس هېواد له پاره هم کارېږي.
 .1کباال له یهودي عباراتو سرچینه اخیستې او پیروان یې معموال د عرفاني مسایلو د تفسیر او توصیف له پاره له یهودي
متنونو ګ ه اخلي .د کباال الرښوونې د یهودي پ و عباراتو د مانا د پوهېدو له پاره لکه تورات او د ربیانو د لیکنو لکه تلمود
له پاره کارېدلې او د یهودي عبادت پ ه مانا یې بیانوله .د کباال پیروان په دې باور دي چې کباال د نړۍ د دینونو تر راتګ
وړاندې کارې ده او له پخوانیو دینونو څخه دی.
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ایوبي یو داسې څوک و چې هېڅکله یې په قصر کې ژوناد ونکاړ او تال یاې پاه یاوې
ساده جونګړې کې د ژوند شپې تېرې کړې .د خپل نیکه د ارمان د پوره کولو له پاره یاې
مسلمانان سره یو ځای کړل او د بیت المقدس د فتحې له پاره یې یو ستر پوځ برابار کاړ
چې په پای کې په ۵۵0۸ميالدي کال لاه صالیبیانو څخاه د بیات المقادس پاه ازادولاو
بریالی شو.
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مغولیان
په لرې ختیځ کې چنګېزخان د امپراتورۍ په جوړولو الس پورې کړی و او مسالمانان
باید یوې بلې سترې جګړې ته تیار شوي وای .چنګېز د یو تکاړه جنګاي رهبار پاه توګاه،
ډېر ژر په دې وتوانېد چې مغولیان سره راټول کړي او د جنګي ماشاین پاه څېار یاې پاه
یوې ورانوونکې قوې بدل کړي.
هر ښار به چې د چنګېز پر وړاندې مقاومت ښوده ،تر فتحې وروسته به یې ښاار وران
او ټول اوسېدونکي به يې وژل .کله چې محمد؛ د خوارزم پادشاه غوښاتل پاه ایاران او د
امو د سیند په څلورو غاړو خالفت جوړ کړي د مغولیانو له خوا تر ساختې حملاې النادې
ونیول شو او لومړی ایران او بیا اذربایجان او باالخره سوریې تاه پاه تېښاته اړ شاو .د دې
سيمو خاورې او وينې د مغولیانو له خاوا ساره ياو شاان شاوې او د مغولیاانو تار واکمناۍ
الندې شوې .تر ۵64۵م کال وروسته ،د مسلمانانو ښارونو په ترتیب سره پر یو بل پساې
سقو کاوه ،تر دې چې د اسالمي خالفت پالزمېنه بغداد يې هم له السه ووت.
د مغولو پر وړاندې لومړی کس چې غبرګون یې وښود د مملوک په ناوم ترکای باایبر
سلطان و .مملوکیانو د ایوبي امپراتورۍ پر وړاندې چاې د صاالح الادین ایاوبي لاه خاوا
جوړه شوې وه ،کودتا وکړه او په نږدې ختیځ کې یې د مملوک امپراتوري جوړه کړه.
مغولیانو د ډېرو اسالمي هېوادونو او د نړۍ د ختیځو سایمو تار نیولاو وروساته ،خپال
ستر حکومت چې د چنګېز د څلورو زامنو له خوا اداره کېده ،په څلورو حکومتونو ووېشه.
مغولیان په څوارلسمه پېړۍ کې په اسالم مشرف شول؛ خو له مسلمانېدو ساره ساره یاې
بیاا هام د اسااالمي حکومتاولۍ ریقاه عملااي نکاړه او د مغاولي قوانینااو پار بنساټ یااې
حکومت مخکې وړه.
په پنځلمسې پېړۍ کې مغولیانو پرېکړه وکړه چې اساالمي علمااوو تاه ناور د اجتهااد
حق ورنکړي او د اجتهاد د دروازو په تړلو سره ان په نوو مساایلو کاې هام ،مسالمانان لاه
پخوانیو علماوو څخه په پیروي کولو مکلف شول .د مغولیانو السوهنې اسالمي تمدن تاه
سااخته ضااربه ورکااړه .مغولیااانو د مساالمانانو سااتر کتابتونونااه او ښااارونه وران کااړل او
اقتصادي سېستم یې له بحران سره م کړ .اسالمي تدریسي سېستم یې پاه پاوره توګاه
بدل کړ.
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د مغولیانو د سترې امپراتورۍ د زوال پر مهال ،هغه حاکم چاې د وخات یاوه پیااوړې
څېره وه ،د تاری مزل یې بدل کړ 1.د ګوډ تیمور په نوم ترک قوماه شاخص ،د جغتاای د
حکومت پر مهال په سمرقند ښار کې زېږېادلی و او د مغاولېزم د نظریاې تاږی ساړی و.
تیمور ځان د مغول له نسل څخه ګاڼه او غوښتل یې هغه سیمې چې مغولاو اداره کاولې
او له السه یې وتلې دي ،بېرته ترالسه کړي .تیماور ظااهرا د اساالم سرساخت مالتاړی و،
خو یوازینی هدف یې د فساد له منځه وړل وو او د دې کار له پاره یې لاه هاېڅ ډول باې
رحمۍ الس نه دی اخیستی.
هغه د چنګېز په څېر ناه ماتېادونکی ښاکارېده .پاه ۵4۸0م کاال یاې ایاران او باین
النهرین فتح کړل .په ۵44۵ميالدي کال یې روسیه فتحه کاړه او پاه  ۵44۸م کاال یاې
هندوستان ته پښه ورسېده ،هلته یې هنادي بنادیان ووژل او ډهلای یاې وران کاړ او پاه
پای کې یې چین هم ونیو چې هلته ووژل شو.
عثمانیان چې د ګوډ تیمور له خوا یې ماتې خوړلې وه ،د هغه تر مرګ وروسته یاو وار
بیا راپورته شول او پر وړاندې تګ یې پیل وکړ چې د عثماني امپراتورۍ په رامنځته کولو
بریالي شول.

عثمانیان او غربي عصري تمدن
د ګوډ تیمور له مرګ سره د هغه د امپراتورۍ زوال پیل شو او د اسالم قلمرو پاه دریاو
امپراتوریو تجزیه شو :په ایران کې د صافویانو امپراتاوري ،پاه هندوساتان کاې د مغولاو
امپراتوري او انتالیا ،سوریه ،شمالي افریقا او عربو په جزیره کې د عثمانیاانو امپراتاوري.
دې دورې ته تاری پوهان د نړۍ د قدرت له مخې د اسالم د بریا دوره وایي .که څه هام
دریواړو امپراتوریو په ځینو چارو (عدالت ،مساوات او ټولنیزو چارو) کې اساالمي قاوانین
نه پلي کول او دریاواړو امپراتوریاو د خالفات لاه اصال څخاه مطلقاې شااهي تاه بادلون
ورکااړی و .پااه دې ماانځ کااې عثمانیااانو خپاال حکوماات تااه د خالفاات نااوم ورکااړی و او د
اسالمي شریعت قوانین یې نافذ کړي و ،په داسې حال کې چې صفویانو د شعیه فقهاې
پر بنسټ حکومت کاوه او مغولیان د تصوف د مکتب پیروان وو.
عثمانیانو ډېر نظامي پرمختګونه وکړل چې له دې جملې د مسلمانانو پخوانی ارماان
یعني د قسطنطينیې د فتحې پوره کېدل وو .دا فتحاه د سالطان محماد لاه خاوا ترساره
شوه او د همدې سترې فتحاې لاه املاه ورتاه سالطان محماد فااتح وایاي .د پنځلسامې
1. Karen Armstrong (2002); Islam; Islam: A Short History; 2002; p 106
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میالدي پېړۍ په وروساتیو کاې اساالم د ناړۍ تار ټولاو پیااوړی قادرت ګڼال کېاده چاې
فتوحات یې په ختیځه اروپا کې تر روسیې او په افریقاا کاې د شامالي افریقاا تار دښاتو
پورې رسېدل .ټوله نړۍ اسالمي ښکارېده او مسالمانان یاو ناه ماتېادونکی قادرت ګڼال
کېده.
په فارس کې صفویانو د خپلې خوښې له مخې خپل شاهي قادرت سااته .د کاربال د
ویرجنې پېښې د ماتم نمانځنې مراسمو په دې وخت کې یوه بله بڼه ځانته غوره کړه .پاه
داسې حال چې ترانه ویونکو به په غمجنې او احساساتي بڼې سره د کربال داستان وایه،
د خلکو مخونه به له اوښکو النده وو او سینه او سر به یې واهه تر دې چې د دې کاار لاه
پاره یې له ځنځیر لرونکو چړو او تورو هم کار اخیسات .پاه دې مراسامو کاې د صافویانو
ډېری د امام حسین د اصلي پیغاام د هېرولاو المال شاول او دا مراسام پاه یاو ډول
عبادتي مراسمو واوښتل.
د صفویانو او عثمانیانو دوو امپراتوریو مذهبي تعصباتو تاه لمان ووهلاه او لکاه څنګاه
چې په صفوي امپراتورۍ کې سنیان ځورېدل ،همدغسې به شعیه ګان هام پاه عثمااني
امپراتورۍ کې ازارېدل.
دا تعصبات دومره ډېر شول چې صفویانو به ځینو صحابه کرامو ته کنځلی کاول رواا
کړل .د شاه اسماعیل صفوي له خوا د سنیانو (اهل تسنن) پر وړاندې د جهااد اعاالن د
بابرشاه د پاڅون او د هند مرکزیت ته د مغولیانو د امپراتورۍ د راتګ سبب شو.
له عثمانیانو سره د صفویانو اړیکې چندان جوړې نه وې؛ خو د غربي اروپا اړیکاې لاه
عثمانیانو سره عادي او په ځینو ځایونو کې بیخي ښې ښکارېدې .سالطان محماد فااتح
چې د غرب د فرهنګ او تاری لېوال و ،لومړنی عثماني پادشاه و چې له غارب ساره یاې
فرهنګي اړیکې پیل کړې.

هغه خپل کتاابتون د جغرافیاې ،اب ،تااری او فلسافې لاه کتاابونو څخاه چاې لاه
بېالبېلو ژبو ژباړل شوي وو ،ډک کړ 1 .د عثمانیانو پر مهاال د نسااجۍ ،قاالینو ،کاشاي،
مرمرو او چرم صنعت ډېر پرمختګ کړی و او دا په کې وړاندې تللي وو چې اروپایان باه د
دا ډول صنایعو د زده کړو له پاره استانبول ته راتلل او د عثمانیانو مهم صاادرات باه یاې
اروپا ته همدا صنایع وو.
له اسالمي هېوادونو څخه د صلیبیانو تر ماتې وروسته ،اروپا یاو وار بیاا پاه اقتصاادي
تنګي کې پاتې شوه او دا چې له اسالمي سرچینو څخه یاې تماه پارې شاوې وه ،د ناورو
1 .Pro. Dr. Mohamed El Gomati & Pro. Dr. Gunsel Renda; The Ottoman Empire and Europe:
Cultural Encounter; p 2
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ځمکو د نیولو په فکر کې شول .انګليسانو په هغه وخت کې ځان غوره وګاڼه او ځان یاې
د ځمکې پرم تار ټولاو متمادن خلاک وشامېرل ،تار دې چاې اولیاور کرماول (Oliver
) Cromwellخدای هم یو انګليسي کس اعالن کړ.1
انګليس له ښه سمندري قدرت څخه برخمن و او په سمندري څېړنې یې پیال وکاړ.
د انګليسانو بېړۍ د کروستوفر کولمبس په مشرۍ د مایاها (اوسانۍ امریکاا) ځمکاو تاه
ورسېدې .د غرب وهلو ډېری مخرخینو د ادعا پرخالف ،امریکا ته د کولمبس رسېدل د یو
نوي ځای د موندلو هڅاه ناه وه ،بلکاې د یاو ظالماناه اساتعمار پیال و چاې د میلیونوناو
امریکایانو د ټول وژنې المل شو.
امریکا ته د کولمبس تر رسېدو وړاندې مسلمانانو لاه امریکاا ساره ښاې ساوداګریزې
اړیکې لرلې او ځینې اصیل امریکایان په اسالم هم مشرف شوي وو .یو چیناایي ساند د

سنګ د اسنادو ) (Sung Documentپه نوم د مسلمانانو بېړۍ چلوونکو سامندري سافر
د مو-الن-پی (امریکا) ځمکې ته ثبت کړی دی.1
امریکا ته د کولمبس رسېدل چې خلاک یاې د دې هېاواد کاشاف باولي ،د خلکاو د
سرچینو د نیولو له پاره یوه سریزه وه چې د هماغه وخت اروپایانو په پرتلاه یاې ښاه ژوناد
الره .هغه وخت به چې اروپایانو په هر هېواد حمله کوله ،وینه تویاول ،عاماه وژناه ،ظلام،
غال او بربادي به یې کوله ،چې له امریکا یې هم ورته چلند وکړ .ستنرد لیکاي :اروپاایي

ملېشې جنوب شرق (امریکا) ته سفر کاوه او هر چېرې چې تلل ټول وژنې او نااروغۍ (د
ناااروغيو د خپااراوي لااه الرې یااې وژنااې کااولې) انتقااالول 1.امریکااا تااه پااه رس اېدو سااره
سمدستي انګليسانو د امریکا اصیل خلک تقریبا ټول ووژل .ورو ورو يې ځای د اروپایانو
سپین پوستو د هندي نژاد د سور پوستو او ناورو باومي قبیلاو ونیاو .ساره لاه دې چاې د

اصیلو امریکایانو د قربانیانو دقیق ارقام مشخص نه دي؛ خو اټکل کېږي چې امریکاا تاه
د کولمبس له رسېدو څخه د سلو او یو سلو پنځوسو کلونو تار مانځ لاه  ۸7څخاه تار 4۵
1
سلنې پورې اصلي امریکایان ورک شوي دي.
د ځینو اسالمي مشرانو له تېروتنو سره سره بیا هم مسلمانانو له یو زر کلن او پیااوړي
تمدن څخه خوند اخیست او غربي اروپا له فیاوډالېزم ،د کلیساا لاه ظلام او د وخات پاه
1. David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World; p 98
2. Abdus Sattar Ghazali; Chronology of Islam in America 1178-2011; p 2
3. David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World; p 102
4. Nanthan Nunn and Nancy Qian; Journal of Economic Perspectives; p 165 (The Columbian
)Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas
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تیارو کې رنځېده .اروپایان د ستړو شوو حاکمو نظامونو د بې عدالتیو تر پېړیو پېړیو زغم
وروسته د اسالمي پیاوړي تمدن په لیدو سره د بدلون غوښتونکي وو .په عین حاال کاې
د فرېمېسن پ ه ټولنه هم د پراختیا په حال کې وه او ختیځه اروپا کاې تار ټولاو اغېزمناه
ډله ګڼل کېده .انګليسي مخرخ مورس رابرټس لیکي :له  ۵0۵7م کال څخاه تار ۵۸47

م کال پورې پ ې ټولنې په پراخه توګه په غربي اروپا کې موجودې وې او هڅه یاې کولاه
چې مهمې پېښې په واک کې ولري 1.د دې پ و ټولنو ځینو غړو خپلاې خاا رې لیکلاې
دي .د بېلګې په توګه؛ ګیاچینو پراټي لیکي :موږ ډېر ژر سره بلد شوو (پ ې ډلې سره یاو
ځای شوې) او یوه سیاسي رهبري مو جوړه کړه چې په مرساته یاې ټاولې هغاه سیاساي
پېښې چې په راتلونکو څو کلونو کې به د اروپا په لویاه وچاه کاې جاوړېږي اړیکاې ساره
ولري (سترې سیاسي پېښې مو مهار کولې).1
په ۵00۸م کال د فرېمېسنري په لوړو کړیو کې یوه ډله جوړه شاوه چاې د روڼ انادو
) (Illuminatiپه نوم پېژندل کېده؛ د دې ډلې الندې بقې هم د نورو سیاسي ډلاو پاه
څېر د مشرانو له اجنډاګانو بې خبره وو او له هغوی څخه یې د لښکر د توروالي په توګاه
1
کار اخیست.
د امریکا د لویې وچې خلک چې د انګليس د استعمار تر واکمناۍ النادې یاې ژوناد
کاوه ،له بې عدالتۍ ،ظلم ،نژاد پاالنې ،غالماۍ او ارستوکراساۍ څخاه رنځېادل او کارار
کرار د انګليس د شاهي ضد احساس م پر وړاندې تلل .په امریکا کې مستعمرو پار یاو
بل پسې د خپلواکۍ اعالن کاوه او انګليس هم غبرګون ښودلو ته تیار شاو تار دې چاې
له دې مستعمرو سره یې سوداګریزې اړیکې بندې کاړې او د دې مساتعمرو ساوداګریزو
بېړیو ته د دښمن د بېړۍ په سترګه کتل کېدل.
د امریکا د انقالب له پیلېدو سره انګليس د پوځ له کمښت سره م شو او له اروپایي
قدرتونو څخه یې د کرایي پوځ (هغه مهال په غرب کاې د نظامیاانو کرایاه کاول رواا وو)
غوښتنه وکړه .له جرمني څخه د پوځ په کرایه کولو سره ،ان هغاه خلاک چاې د انګلايس
شاهي حکومت ته وفادار وو ،د انګليس د استعمار پر ضد او له انقالبیوناو ساره یاو ځاای
شول .امریکایانو د انګليس د پوځ پار وړانادې ،د جنارال جاورا واشانګ ن تار قومانادې
الندې له انقالبیونو څخه یاو پاوځ تیاار کاړ .دا پاوځ د بوسا ن پار نیولاو بریاالی شاو او د
انګليس دې ماتې د امریکا خلک د خپلواکۍ پر لور هیله من کړل.
1. Jim Morris Roberts; The Mythology of the Secret Societies; p 347
2. Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Societies; p 7
3. Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Societies; p 5
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د  ۵00۸م کااال پااه لومړیااو کااې د ساام قضاااوت ) (Common Senseپااه نااوم یااوه
کوچنۍ رساله د انقالبیونو له لوري چااپ شاوه چاې پاه کاې د امریکاياان خپلاواکۍ تاه
هڅول شوي وو .دې رسالې ډېر ژر شهرت ترالسه کړ او شاوخوا پنځه لکه نسخې وپلورل
شوه او په همدې کال د ټولو مستعمرو د ازادۍ د اعالن او د امریکاا د متحاده االیااتو د
جوړېدو المل شوه.
په فرانسه کې د  ۵0۸4م کال په جوالی میاشت کې  ۸777تنو پارسیانو چې ښځې
او نارینه په کې وو په یوه دولتي زندان چې باس ېل نومېاده حملاه وکاړه .شپاړلسام شااه
لویس چې قصر ته ورسېد؛ له پېښې خبر شو ،چیغې يې وکړې او ويې پوښتل ،ایاا دا یاو
پاڅون دی؟ یو حیرانوونکی ځواب یې واورېد :نه ،دا یو انقالب دی.
د یاس ېل د زندان په ماتې سره ،خلکو په ټوله فرانسه کې انقالب پیل کړ .شپاړلسام
شاه لویس هم وېرېدلی و او خلکو هم د بهرنیانو له حملې وېره لرله .نو لاه همادې املاه
پادشاه په واک کې پاتې شو او په بادل کاې یاې هغاه اصاالحات چاې د خلکاو لاه خاوا
غوښتل شوي وو او بشري حقونه په کې شامل وو ،پادشاه ته وړاندې شول ،خو د پادشاه
له خوا رد شول.
انقالبیون په کلیسا کې د اصالحاتو غوښاتونکي وو او کلیساا یاې لاه سیاسات څخاه
لرې غوښته .نو له دې امله کلیسا هم د انقالبیونو پر وړانادې لاه پادشااه ساره یاو ځاای
شوه .په  ۵04۵م کال ملي شورا ) (Natianal Assemblyنوی اساساي قاانون تصاویب
کړ چې په کې د پادشاه صالحیتونه راکم شوي وو .ځینې نورو اروپايي پادشاهانو لکاه د
جرمني او اتریش په څېر د ګواښ احساس وکاړ او او د شپاړلسام لاویس د بېرتاه مطلقاه
واک د ترالسه کولو له پاره ورسره یو ځای شول .د جګړې په پیل کې انقالبي فرانساویانو
ماتې وخوړه او د کمون پاریس ) (Paris Communeپه نوم ياې یاوه بلاه ډلاه جاوړه کاړه
چې دې ډلې شپاړلسم لویس بندي کړ.
هغوی شاهي مجلس د شاهي سېستم په منحلولو مجباور کاړ او ویاې غوښاتل چاې
یوازې سړي باه د دولات او حکومتاولۍ د سېساتم پاه جوړولاو کاې وناډه اخلاي .کماون
پاریس د قانون جوړونې مجلس په الس کې واخیسات او د ښااري بشاري حقوناو قاانون
یې تصویب کړ چې ځینې مادې یې په الندې توګه دي:
 د بیان ازادي د هر چا حق دی او هار څاوک کاوالی شاي پاه خپلواکاه
توګه لیکل او ویل وکړي.
 د هرې سیاسي ډلې موخه باید د بشر د حقونو لاه پااره لاه قاانون ساره
سمه وي .په دې حقونو کې ازادي ،د مالکیت ،امنیت او د ظلم پر وړانادې د
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مبارزې حقونه شامل دي.
 په ازادۍ کې ټول هغه کارونه شامل دي چې نورو خلکو ته په کې زیان
ونه رسېږي.
کمون پاریس چې د واک خاوند شوی و ،په افرا ي شکل له پادشاه او پلویاانو څخاه
يې د غ اخیستنې په ل ه کې و او په  ۵046م کال یې پادشاه اعدام کاړ .د پادشااه تار
اعدام وروسته د اتریش ،جرمني ،هسپانیې ،پرتګال ،انګليس او روسي اتحاد په فرانساې
حمله وکړه .فرانسویانو له دې حملې څخه د مخنیوي له پاره د عامه امنیت د کمې ې په
نوم یوه  ۵6کسیزه ډله جوړه کړه چې له فرانسې څخاه پاه دفااع بریاالۍ شاوه .د بهرنیاو
وېرو د له منځه تلو وروسته کمون پاریس د نننیاو بلاواګرو پاه ټکولاو پیال وکاړ .هغاوی د
کلیسا ډېر غړي ووژل او په هغو ښارونو کې يې ټول وژناه وکاړه چاې بلاوا پاه کاې وه .یاو
جرمني شاهد له دې ټول وژنې خپله خا ره داسې لیکلې :ډېار کوروناه یاې وساوځول،
ټولې کلیساوې او ودانۍ یې ورانې کړې.
کله چې زه یو وژونکي ځای ته ورسېدم ،نو د خلکو وینې چې څو ساعته مخکاې وژل
شوي وو ،په سړکونو روانې وې ،ما د کمون پاریس ډلاې تاه وویال :دا باه ښاه وي چاې د

ټولو انسانانو وینې له سړکونو پاکې کړو ،یوه وویل :ولې یې پاکې کړو؟ دا د ارستوکراتانو
1
او بلواګرو وینې دي ،سپیان یې باید وڅښي.
تاریخي واقعیتونه ښیي ،په داسې حاال کاې چاې دا انقالبوناه (د فرانساې او امریکاا
انقااالب) د ټااولنې لااه منځااه راپیاال شااوي وو؛ خااو ډېاارو مشاارانو او مخکښااانو یااې لااه
فرېمېسنانو سره اړیکه لرله او د دې انقالبونو پایله چې وروساته یاې باې خادای تاوب او
غربي سیکولرتوب راووړ ،د فرېمېسنانو پالنونه وو .فرېمېسنري د امریکا په ځوانو متحاده
ایاالتو او د اتلسمې پېړۍ په اروپا کې مهم رول ولوباوه1.ځکه چاې د فرانساې د انقاالب
1
په لومړیو نظریو کې د ځینو فرېمېسنانو السوهنه څرګنده وه.
فرېمېسنانو په فرانساې اکتفاا ونکاړه او پاه ټولاه اروپاا او ناړۍ کاې د خپلاو نظریاو د
پراختیا او خپراوي غوښتونکي وو.کرن لويیس لیکاي :د نولسامې پېاړۍ پاه لومړیاو کاې
1
هسپانوي پ و ټولنو پادشاه اووم فردیناند د اساسي قانون پر تعدیل اړ کړ.

1. Charles Downer Hazen; The French Rebolution and Napoleon; p 340
2. Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Societies; p 2
3. Ibid; p 6
4. Richard Clogg; The Struggle for Greed independence; essay
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ویل کېږي چې د امریکا د متحده ایاالتو له بنسټ اېښودونکو څخه شاپږ تناه چاې د
امریکا لومړنی جمهور رییس جنرال جورا واشنګ ن هام پاه کاې و ،د فرېمېسان د پ اې
ډلې غړي وو.
د اتلسمې پېړۍ په تاریخي مزل کې د ډېرو تاریخي کتاابونو پار خاالف ،دلتاه ناه لاه
کوم حکومت ،سیاسي حرکت او ناه هام کاومې اېاډیالوژۍ یادوناه کېاږي ،بلکاې لاه یاو
اروپاايي یهاود څخاه چاې میار راتثچالیاډ ) (Mayer Amschel Rothschildناومېږي او
وروسته یې کورنۍ د نړۍ سیاسي اقتصادي تااری تاه بادلون ورکاړ یادوناه کېاږي .میار
راتثچایلډ یو عادي صراف و خو ځان غوښتونکی خوی یاې الره ،د جرمناي د فرانکفاورټ
په کوڅو کې پر سوداګرۍ بوخت و .له صرافۍ پرته یې د هغه وخت د ناورو یهودیاانو پاه
څېر سود هم کاوه .د هغه وخت یهودیان په اروپا کې له ښه ټولنیز موقاف بارخمن ناه وو
او میر راتثچایلډ درک کړې وه چې د خپلې سوداګرۍ د پراختیا له پااره سیاساي قادرت
ته هم اړتیا لري.
د هغه وخت شاهانو د ځانګړي
مصروفیت د ناه لرلاو او ساتړیا لاه
املااه د سااکو لااه کلکسااایونونو د
جوړولو او عتیقاه اثاارو ساره میناه
لرله .میر راتثچایلډ لاه موقاع ګ اه
واخيسااااته او د فرانکفااااورت لااااه
پادشاه او د هغه وخات د ناړۍ لاه
شااتمن مشاار و لاایم سااره یااې د
اړیکو جوړولو له پاره د عتیقه اثارو
په سوداګرۍ پیل وکاړ او د عتیقاه
اثااارو د یااوې ښااې مجمااوعې پااه
موندلو او د فرانکفورت شااه وېلایم
ته په وړاندې کولو سره یې له هغه
سره دوستانه اړیکې جوړې کاړې.
دی لاااومړنی یهاااودي و چاااې پاااه
د مېسنانو په واسطه د جورج واشنګټن د
فرانکفااورټ کااې يااې لااه کااومې
یادګار مېسني ودانۍ
سااتونزې پرتااه سااوداګري کولااه.
کارل ورنر لیکي :د نولسمې پېړۍ
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په لومړیو کې د پادشاه وېلیم او میر راتثچایلډ یهودي تر غیر معمولي او عجیبې ملګرتیاا
1
بل څه نشم لیکلی.
د وخت تېرېدو میر راتثچایلډ ته موقع برابره کړه څو ډېرې پیسې ياې راټاولې کاړي او
دومره یې پیدا کړې چې د فرانکفورټ د باازار ټاولې پیساې یاې پاه جېاب کاې وې 1او د
زامنو په رالوېدو سره یاې د ساوداګرۍ فکار پراخاه شاو .میار راتثچایلاډ او زامناو یاې پاه
ځانګړې توګه د کورنۍ نابغه نتن رانتثچایلاد ) (Nathan Mayer Rothschildډېار ژر د
شاهي کورنیو او بانکوالو تر منځ د دالالنو په توګه مقرر شو.
د وخت په تېرېدو سره دا کورنۍ دومره مسالکي شاوه چاې د شااهانو او باانکوالو تار
منځ د معاملو پر مهال شاهان نه پوهېادل چاې دوی لاه باانکوالو ساره څاه ډول معاملاه
لري .دې پ ې معاملې بانکوال خفه کړل او هڅه یاې وکاړه چاې د راتثچایلاډ کاورنۍ لاه
ځانه ليرې کړي ،خو پرې ناوخته وه او دا کورنۍ د هغه سیاساي او اقتصاادي قادرت لاه
مخې چاې ترالساه کاړی یاې و ،ټولاه لوباه یاې بارعکس کاړه او ډېار ژر زیاات بانکوناه د
راتثچایلډ د کاورنۍ الساته ورغلال او د راتثچایلاډ کاورنۍ پاه اروپاا کاې د یاوې شاتمنې
کورنۍ په توګه رابرسیره شوه.
دا چااې دا کااورنۍ څااه وخاات او څنګااه لااه فرېمېساانانو سااره یااو ځااای شااوه ،دقیااق
معلومات نشته ،خو اوس د فرېمسنرۍ د هرم د قادرت د غاړو ) (Illuminatiپاه تار ټولاو
لوړ ټکي کې ګڼل کېږي.
په نولسمه پېړۍ کې اروپا کرار کرار پیاوړې شوه او د اسالمي نړۍ خپال یاووالی ياې
له السه ورکړ او کمزورې شوه .انګليس د ګ ه اخیستنې د اقتصادي سیاسات د لرلاو لاه
امله ،په صنعت باندې پانګه اچونه پیل کړه .پاه صانعتي ساکتور پانګوناه د ځیناو مهماو
کشفیاتو المل شوه چاې تار ټولاو مهماه هغاه یاې د بخاار ماشاین و .د انګلايس او ناورو
اروپایانو پرخالف ،مسلمانان په داخلي کشمکشونو ،د قدرت د ساتنې له پااره پار هڅاو،
او د قدرت ،علم او اقتصاد پار انحصاار بوخات وو چاې دا کاار یاې د اساالم لاه اصاولو د
لرېوالي او د غربي نوي په پښو درېدلي تمدن په پرتله د وروسته والي المل شو.
د فرانسې انقالب او تر هغې وروساته ځیناې جریاناات د ځیناو ناوو تااریخي پېښاو د
منځته راتګ المل شول چې بشریت په خاوا تار دې تجرباه کاړي ناه وو .ازادۍ یاو ناوی
تعریف غوره کړ (یانې هر کار چې کولی شې خو چې بل ته زیاان وناه رساوې) .د ازادۍ
تر ټولو ریشخند تعریف همادا دی؛ ځکاه چاې دا ضارر یاوازې فزیکاي ضارر و او دا لناډ
1. Karl S. Woerner; Five men of Frankfort; p 25
2. Ibid; p 42
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مهاله دی .د بېلګې په توګه :یو متاهل مېړه او ښځه له مجرد بل ساړي او ښاځې ساره د
اړیکااو لااه خپلااواکۍ باارخمن دي ،پااه داسااې حااال کااې چااې دا کااار فزیکااي ضاارر او
لنډمهالیتوب نه لري؛ خو د کورنۍ د اساسي بنس ونو د له منځه تلو ،د کاورنۍ میناې د
کمېدلو سبب کېږي او په ټوله کې کورنی سېستم له منځه وړي او په پای کاې د کاورني
سېستم په خرابېدو سره ،ټولنه بې ارزښته او بې الرې کېږي.
سېکولرېزم ) (Secularismیوه بله پدیده ده چې دین له سیاست څخه لرې سااتي او
په شخص پورې یې تړي .نور یوازینی خدای حکمروا نه ګڼاي او بشاري قاوانین د الهاي
قوانینو ځایناستي بولي چې پایله یې بې خدایاه سیاساي سېساتمونه او ټاولنې دي .پاه
سیکولر (بې خدایه) ټولنو کې باید د قدرت او نفوذ هارم تاه د رساېدو لاه پااره لاه دیناي
باورونو او عقایدو تېر شي او دیني عقاید او دین فقیرانو او الندې خلکو تاه پااتې کېاږي.
په دې حالت کې له دین څخه د خلکو اخیستنه بدلون کوي او له دیني بااورونو او دیان
سره پاتې کېدل او وفا ورته لرل د وروسته پاتې کېادو ،فقار او ټیاټ پااتې پاه ناوم دي او
دین په ټولنه کې خپل ارزښت له السه ورکوي.
ملتپالنه د نوي غربي په پښو درېدلي تمدن یوه بله پایلاه ده .پاه ملات پالناه کاې د
خدای ﷻ ځمکه د ملتونو په ځمکو بدلېږي چې د ملتونو ګ و په کې د بشریت پار ګ او
غوره والي ورکاول کېاږي .دا پدیادې او ځیناې ناورې الحاادي پدیادې د عصاري غرباي
تمدن د رامنځ ته کېدو باعث شوې چې د روسیې یاو تکاړه عاالم الکسااندر دوګاین او د
اسالم تکړه عالم شی عمران نظر حسین یې شاهي دجال ګڼي.

کله چې د دینونو اصل ته ورګرځو؛ نو په ډېر ساده توب ساره ویناو چاې پساامدرنیته
(نړیوال کېدل ،پسالېبرالېزم او پسا صنعتي ټولنې) ،شاهي د سیح ضاد یاا دجاال دي.
د متفکر مغز دجال د غرب د باې خدایاه تمادن رامنځتاه کېاده وو او لکاه څنګاه چاې د
دجال د دوو سترګو تر منځ د کافر کلمه لیکل شوې ده ،همداسې د دې تمدن په څېاره
1
کې کفر حک شوی دی.

1

د دجال مطالعه د اسالمي موضوعاتو او وروستۍ زمانې یوه مهمه موضوع ده چې لاه
بده مرغه اسالمي علمااوو ورتاه ډېاره پاملرناه ناه ده کاړې او ډېاری مسالمانان پاه خپلاو
ذهنونو کې له دجال څخه ناسم انځور لري .د حضرت محمد  د وینا له مخې ،هاېڅ

1. Alexander Dugin; The fouth Political theory; ch 1
2. Imran N. Hosein; An Islamic View of Gog and Magog in the modern world; p 78, 79
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یو پیغمبر نه دی مبعوث شوی ،مګر دا چې خپل قوم یې د دجاال لاه فتناې څخاه خبار
1
کړی نه وي.
دجال ته په مسیحیت کې د  Anti-Christیا د مسیح ضد ،په یهودیت کاې د Erev
 ،Ravپه اسالم کې د مسیح الدجال یا دروغجن مسیح او ان په هنادویېزم کاې د کاالي
یوګام نوم کارول شوی دی .دجال په نړۍ کې د څلوېښتو ورځو له پاره فتناه کاوي چاې

یوه ورځ به یې زموږ د عادي یو کال ،یوه ورځ یې د یوې میاشاتې او یاوه ورځ یاې د یاوې
اونۍ او  40ورځو په څېر وي 1.معاصرو فزیک پوهانو ،مادي نړۍ پاه دریاو مکااني او یاو
زماني بُعد (اوږدوالي ،پلنوالي او لوړوالي) کې تعریف کړې ده.
د انش ین د نسبیت د تیورۍ او په دې تیاورۍ بانادې د فزیاک د علمااوو لاه څېړناې
څخه وروسته ساینس پوهان په دې باور دي چې په ځمکاه کاې لاه اسامان ساره وخات
توپیر کوي او سره یو شان نه دي او الله  هم په قران کاې یاادوي چاې زماوږ یاوه ورځ
ستاسو (د ځمکې مودې) د زرو کلونو په څېر ده .الله  اووه بقې اسامان پیادا کاړی
دی او په هره بقه کې یې وخت او ځای ځانګړي تعریفونه لري چې د ځمکني وخت او
ځای له تعریفونو سره توپیر لري .زموږ په مادي ناړۍ کاې وخات او ځاای د یاو بال پاوره
کوونکي دي .نو له دې امله هغه څه چې زموږ په وخت کې په فزیکي توګه نه وي ،زماوږ
په ځای یا مکان کې هم په فزیکي توګه موجود نه دی.
دا چې په حدیث کې ،د دجال درې لومړۍ ورځې زموږ په زماني سېستم کې یاادې
شوې نه دي ،کوالی شو ووایو چې دجال په لومړیو دریو ورځو کې زماوږ پاه ماادي ناړۍ
کې په فزیکي توګه نه وي او یوازې په پاتې اووه دېرش ورځاو کاې چاې زماوږ (مکااني او
زماني) د ورځو په څېر وي ،هغه لیدلی شو .په لومړیو دریو ورځو کې چې دجال زموږ پاه
مکاني او زماني سېستم کې موجود نه وي ،خپلې فتنې د خپلو پیروانو په مرسته خپروي
او پیروان یې د شیطانانو په مرسته په تماس کې وي.
خدای ا فرماایي :ووایاه ،د خلکاو پروردګاار ،شااه او معباود تاه د پ اوونکي وسوساه

اچوونکي له شر څخه پناه وړم چې د خلکو په زړونو کې وسوسه کوي ،کاه انساان دی او
که جنیات دي 1.الله  د خپل کتاب په پای کې موږ ته د شیطاني جنیااتو او شایطان
صفته انسانانو له وسوساو څخاه خبارداری راکاوي؛ ناو همادا المال دی چاې شایطان د
 .1صحیح بخاري؛ نهم ټوک؛  ۸۸کتاب؛  ۵3۵حدیث
 .1صحیح مسلم؛  370۵حدیث
اس (َ )۵م ِل ِ
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اس ()5
ِفي ُ
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انسانانو په وسوسه کولو قادر دی .په حدیث کې راغلي دي چاې د دجاال پار مهاال باه
شیطانان زیات (پرمختګ) وکړي 1.ډېوېډ کاریکو په هغه کتاب کاې چاې د فرېمېسانانو
اړیکه یې له شیطانانو سره په اثبات رسولې ده ،داسې لیکي :له ۵407م کاال راهیساې
له  ۵۵7داسې کسانو سره م شوی یم چې د شیطانانو په واسطه نیول شوي وو او ټاول
د فرېمېسنرۍ په لوژونو کې کاري شالید (سابقه) لري 1.کلاه چاې دجاال لاومړۍ درې
ورځې تېرې کړي بیا په مادي نړۍ کې راڅرګندېږي .خپل ځان به مسیح عیسی خلکاو
ته ور وپېژني.
لااه دې املااه حضاارت محمااد  هغااه مساایح الاادجال نومااولی دی .شاای عمااران
حسین په دې باور دی چې دجال به په لومړیو دریاو ورځاو کاې د هارې ورځاې لاه پااره

ځانګړی عملیاتي مرکز ټاکي چې په لومړۍ ورځ لویه امپراتوري (ورځ د کال په څېار) یاا
انګليستان د دجال په استازیتوب زموږ په مادي نړۍ کې د هغه تر راتګ پورې پاه فتناه
پیدا کولو او د نړۍ پر تیارولو عمل کوي 1.په اخره زمانه کې د درې واړو اسماني دینوناو
پیروان د مسیح عیسی  په تمه دي.
په داسې حال کاې چاې اساالم او مسایحیت د عیسای  بیاا راتاګ تاه د نړیاوال
حکومت د عادل د راوساتو لاه پااره پاه تماه دي .یهودیات ،عیسای  دروغ ګڼاي او د
داسې مسیحا په تمه دي چې تر اوسه راغلی نه دی او د هغه په راتګ ساره باه د تاورات
له وعدو سره سم د یهودیت زرینه دوره پیلېږي او د یهودیت نړیوال حکومت چې له بیت
المقدس او د سلیمان  له عبادت ځای څخه کن رولېده ،تاسیس شي.
یهودیانو د عیسی  په دروغ ګڼلو سره د دجال په واسطه خپلې دوکې ته الر برابره
کړه او دجال کوالی شي خپل ځان ورته د هغوی مسیح معرفاي کاړي او د دې یهودیاانو
په مرسته خپلې حیلې او فتنې خپرې کړي او ځان په هغوی د مسیح په توګاه ومناي .دا
حالت حضرت محمد  په ډېره ښه توګه اټکال کاړی دی :د دجاال ډېاری پیاروان باه
1
یهودیان وي.
د دجال په لومړۍ ورځ (د برتانیې د امپراتاورۍ پار مهاال) پاه ساویلي افریقاا کاې د
دجال د پیروانو له پاره یوه مهمه پېښه وشوه چې دجالي قدرت یې نور هم زیات کاړ .پاه
جنوبي افریقا کې یو ماشوم لوبې کولې چاې پښاه یاې لاه یاوې ځلېادونکې تیاږې ساره
 .1کنز االعمال؛ لسم ټوک؛  6۵3م
2. David L. Carrico; The Egyptian-Masonic-Satanic Connection; p 136
3. Imran N. Hosein; Surah Al – Kahf and Modern age; p 74
 .1صحیح مسلم؛  0743حدیث
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ولګېده .دې ماشوم دا تیږه کورنۍ ته یوړه .کورنۍ یې د قوم مشر او هغه بااالخره دولتاي
چارواکو ته وښوده او د سویلي افریقا دولت تر یو لړ څېړنو وروسته درک کړه چې دا ډباره
الماس ده .د دومره سترو الماسو پیدا کېدل د الماسو د يو ستر نړیوال کان (کمبرلي) د
پیدا کېدو او کشفېدو له پاره یوه زمینه برابره کړه .د دې ستر کاان را ایساتنه پاه ډېار لاږ
وخت کې د راتثچایلډ د کورنۍ اړوند کمپنیو له خوا انحصار شوه.
مشهور مرغلرپېژندونکی جينز ) (Janseلیکي :د کمبرلي کاان پاه را ایساتنه کاې تار
1
ټولو سترې کمپنې فرانسوي کمپنۍ وې چې د راتثچایلډ د کورنۍ له خوا اداره کېدې.
حضرت محمد  فرمایلي دي :ځمکه باه خپلاې خزاناې دجاال تاه رابرساېره کاړي .د

کمبرلي د الماسو کان د ځمکې له خزانو څخه یوه خزانه وه چاې د دجاال د پیرواناو لاه
پاره را وویستل شوه 1.په ۵4۵3م کال د  ۵بېرلو په اندازه المااس لاه دې ځاای څخاه د
راتثچایلډ د کورنۍ له خاوا را وویساتل شاول او د هغاوی الس تاه ناه باورېادونکې پانګاه
ورغله .که د شی عمران حسین ،الکساندر دوګین ،داک ر رحیم پور ازغدي ،شی ډاکتار
محمد انصاري او نورو علماوو د ادعاګانو له مخې که غربي عصري تمدن د دجال تمدن
وګڼو ،نو د نړیوال حکومات جوړولاو تیااری ،بیات المقادس د دې حکومات د پالزمېناې
کېدو او د سلیمان عبادت ځای چې د اقصی مسجد په شاوخوا کې د شااهي تخات پاه
څېر دی ،دا اجنډاوې هم په همدې توګه دي.
یهودیان لومړني کسان دي چې د دجال د دوکې په جال کې لوېادلي او هغاه یاې د
رښتیني مسیح په توګه منلی دی او هغه ته کار کاول یاې رښاتیني مسایح تاه کاار کاول
ګڼلي دي .د دروغجن مسیح د اجنډاوو د عملي کولو او هغه ته د نړۍ د تیارولو له پااره
باید یهودیان د یووالي دین په ځانګړې توګه اسالم کمزوری او باالخره له منځه یوسي .د
هغه وخت دوه سترې امپراتورۍ وې چې د یوازیني خدای ﷻ عبادت یې کاوه ،یوه یاې
د ارتودوکس مسیحي امپراتوري (تزار) او بله یې د اسالم ستره امپراتاوري (عثمااني) وه.
دا دواړه امپراتورۍ د دجالي هېواد د اجنډاوو او په پاکاه ځمکاه کاې د یهاودي دولات د
راوستلو تر ټولو ستر خنډ او دېوال ګڼل کېدې .د دجال پیروانو د دومره سترو اجنډاوو د
عملي کولو له پاره یوازې په یهودیانو اکتفا ونکړه ،نو ځکه یې د صهیونېزم په ناوم یاو بال
حرکت پیل کړ چې د فرېمېسنرۍ یوه بله نسخه ده.
د لومړي ځل له پاره یې د بشریت په تاری کې د یهاودي-مسایحي اتحااد جاوړ کاړ
چاې لاه دې وړانادې ناشاونې ښااکارېده .لیکاوال او خبریاال ډنماارکي االصاله اروپااایي
1. A.J. A. (Bram) Janse; Gems & Gemology; p 237
 .1صحیح مسلم؛  073۵حدیث
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یهودي هرزل تئودور له پنځوسو ډلو یهاودو څخاه د یهاودو علمااوو او مفکریناو یاو 477
کسیز کنفرانس جوړ کړ .دا کنفرانس په پوره پ ه توګه د سویس هېواد په باال ښاار کاې
په ۵۸40م کال وشو.
تئودور هرزل د سیاسي وضعې بدلونونو ته په پام ساره د غارب پاه ګ اه او ختایځ پاه
زیان د یو یهودي هېواد د جوړېدو خبرې وکړې او دا مسئله يې تر جادي څېړناې النادې
ونیوه او په هماغه کال یې د یهودو د دولت په نوم یو کتاب ولیکه چې په کې د یهودو له
قوم څخه غوښتل شوي وو چې تاسو هم باید د نورو ټولو ملیتونو په څېر چې د ځاان لاه
پاره یو دولت او هېواد لري ،دولت او هېواد ولرئ چې باید د یهودو دولت د فلساطین پار
ځمکه جوړ شي.
د صهیونېزم حرکات ،لکاه څنګاه چاې لاه ناوم یاې څرګنادېږي همکاار ساازمان یاې
فرېمېسنريو و او یوازې یوه موخه یې لرله چې د صهیون تپه چېرته چاې د سالیمان 
عبادت ځای و ونیسي او له دې عبادتځای څخه د دجال د نړیوال حکومت د جوړولو له
پاره کار واخلي.
په دې حرکت کې یوازې یهودیان ناه وو بلکاې ډېار قادرت لرونکاي مسایحیان او ان
ځیني مسلمان ښودونکي اشخاص هم شامل وو .دا یهودي-مسیحي اتحااد د قرانکاریم
وړاندوېينه هم کړې ده .مسلمانان یې له دې اتحااد ساره د دوساتۍ او همکاارۍ ناه پاه
کلکه منع کړي دي او هغه څوک چې دوستۍ ته یې تن ورکاوي د محماد  لاه امات
څخه بهر کېږي 1.په رسمي بڼه (د صهیونېزم نظریه له کلونو راهیسې د دې دجالیانو پاه
زړونو کې موجوده ده) د صهیونېزم د حرکت پيل کېدل د فرعون د جسد لاه پیادا کېادو
سره برابر دي چې دا د الله  له لوري دې فرعونیانو ته یوه خبرتیاا او نښاه ده .اللاه 
فرمایي :اوس به نو موږ یوازې ستا جوثه (مړی) وژغورو ،څو د هغو کسانو له پاره چاې پاه
1
تا پسې دي ،یو عبرت وي او له شک پرته زموږ له نښو څخه ډېر خلک بې خبره دي.
نو له دې امله قرانکریم د فرعون د جسد په اړه یوه حیرانوونکې وړاندوېینه کړې ده او
د هغه پیدا کېدل یې د الله  یوه خبرتیایي نښاه ګڼلاې ده .دا کشاف د یهودیاانو او د
صهیونېزم د حرکت له پاره یوه خبرتیا ده چې د فرعون د جسد لاه پیادا کېادو ساره سام
صا َرى أَ ْولِيَا َء بَعْضُ ُه ْم أَ ْولِيَا ُء بَ ْع ٍ
ن يَتَ َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم
ض َو َم ْ
 .1المائده سورۀ؛ ۵۵مه ایۀ؛ يَا أَيُّ َها ال َِّذي َ
ن ا َمنُوا َال تَتَّ ِخذُوا الْيَ ُهو َد َوالنَّ َ
ن ( )۵۵ژباړه :اې مخمنانو! یهودیان او عیسویان خپل ملګري مه نیسئ ،دوی په
فَ ِإنَّ ُه ِمنْ ُه ْم إِ َّن اللَّ َه َال يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمي َ
خپلو منځو کې سره ملګري دي او که له تاسې څخه څوک هغوی خپل ملګري نیسي ،نو بیا هغه هم په هماغو کې
شمېرل کېږي .په دې کې شک نشته چې الله  ظالمان له خپلې الرښوونې څخه بې برخې کوي.
ن النَّ ِ
 .1سوره یونس؛ ایه 46؛ فَالْ َي ْو َم نُنَ ِّج َ
ن ايَاتِنَا لَغَا ِفلُو َن ﴿﴾31
ن َ
اس َع ْ
خلْف ََك ايَة َوإِ َّن كَ ِثيرا ِّم َ
يك ِب َب َدنِ َك لِتَكُونَ لِ َم ْ
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خپره شوه .دا څرګنده ده چې د صهیونېزم د حرکت په جوړېدو کې د دجال متفکر مغاز
و.
مفهوم دا دی چې یهودیان د دجال په واسطه رهبري شوي دي او د داسې الرې پاه
اوږدو کې حرکت کوي چې له الهي مجاازاتو او برباادیو ساره ما کېاږي او د فرعاون پاه
برخلیک به اخته کېږي .د فرعون د جسد پیدا کېدل د فرعونیانو له پااره سارچپه شامېر
1
او د اخرالزمان ښودونکی دی.
د یهودو د دولت د پروژې د ترسره کولو له پاره تئاودور هارزل د باودیجې پاه راټولولاو
الس پورې کړ چې د راتثچایلډ د کورنۍ او نورو سترو یهودیانو له خوا د سترې پانګې پاه
راټولولو بریالی شاو .هارزل پاه دې پاانګې ساره وغوښاتل څاو وروساتی عثمااني خلیفاه
عبدالحمید واخلي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو له استوګنې سره موافقه وکاړي.
عبدالحمید د هرزل دې وړاندیز ته د تو ئې په سترګه وکتل او په بیت المقدس کې یې
د یهودیانو له ټولیزې استوګنې سره هوکړه ونکړه.
د عثمانیانو په څېر د روسیې تزاریان هام د اروپاایي یهودیاانو د دجاالي اجناډاوو پار
وړاندې ګواښ ګڼل کېاده؛ ناو ځکاه یاې د دې دوو امپراتوریاو د لاه منځاه وړلاو لاه پااره
نړیااوال پالنونااه ونیااول .پااه روساایه کااې صهیونېسااتانو د والدیمیاار لېن اېن پااه مشاارۍ د
بلشویک ) (Bolshevikپه نوم د کمونېساتي انقاالب نظریاې پاه روزناې الس پاورې کاړ.

لېنېن د مور له خوا یهود و او یهودیانو د هغه په لومړني سیاسي دفتر بانادې واک الره او
د بلشویک په انقالب کې دویم مهم سړی چې لیئون تروتسکي نومېاده ،ډېاره هڅاه یاې
کوله چې د یهودو په ګ ه خپل هویت او لېوالتیا پ ه کړي.1
صهیونېستان په عثماني قلمرو کې هم د نفوذ په فکر کې وو او خپلو السپوڅو ته یاې
په دې ځمکو کې روزنه ورکوله .په ترکیه کې یې مصطفی کمال (اتااترک) او د عرباو پاه
جزیره کې یې د حجاز حکمران شریف حسین او عبدالعزیز ابن سعود وټاکل ،خو دا دوه
امپراتورۍ دومره هم کمزورې نه وې چې د څاو تناو او یاا یاو عاادي سیاساي حرکات پاه
بغاوت سره له منځه الړې شي .د دې دوو امپراتوریو د کمزورتیا له پاره دوی باید په یوې
سترې جګړې کې برخه اخیستې وای؛ نو له همادې املاه صهیونېساتانو لاومړۍ نړیوالاه
جګړه پيل کړه.
په ۵4۵3م کال صهونېستانو د اتریش – مجارستان ولیعهد فرانیس فردیناند وواژه او
په دې کار یې روسیه تورنه کاړه .ډاکتار هناري مکاو وایاي :د پ او فرېمېساني الساتو پاه
1. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; p 101-103
2. Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 53, 96
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واسطه د اتریش د ولیعهد (فردیناند) وژل کېدل چې وروسته په لومړۍ نړیاوالې جګاړې
واوښاات د  677۵م کااال د سااپ مبر یوولساامې تااه ورتااه یااوه پااالن شااوې پېښااه وه .1د
فردیناند په وژل کېدو سره اتریش – مجارستان له روسیې سره جګړه اعالن کړه .جرمناي
له اتریش  -مجارستان سره مالتړ وکړ او انګليس د جرمني په مخالفت کې واقع شاو .پاه
دې منځ کې هغه قدرت چې نه یې غوښتل په دې جګړه کې ښاکېل شاي ،د عثمانیاانو
امپراتوري وه؛ خو انګليسانو له روسیې سره د یوې پ ې هوکړې له مخې پاه قساطنطنیې
باندې د حکومت کولو وعده ورکړې وه او د روس سامندري قاواوې د عثمانیاانو اوباو تاه
ننوتې چې د عثمانیانو غبرګون په جګړه کې د ښکېلتیا المل شو .میلیم ولفاورټ لیکاي:

د جرمني او روسیې ترمنځ د دیپلوماتیک کړکې په لړ کې ،په ترکیې باندې د جرمناې د
حملې پر مهال کومه سیمه چې روسیې تر خپلې ولکاې النادې غوښاته ،فرانساې هام د
بالکان د لومړۍ جګړې په څېر په دې تاکید کاوه چې روسیه دې د جرمناي پار وړانادې
جدي اقدامات وکړي.د بېلګاې پاه توګاه سازونوف (د روسایې د بانادنیو چاارو وزیار) پاه
بېالبېلو ځاایونو کاې ویلاي وو ،کاه روسایې لاه جرمناي ساره د جګاړې خطار منلای و ،د
روسیې په پلویتوب به د انګليس مالتړ تضامین شاوی و 1.پاه دې جګاړه کاې جرمناي د
لومړي ځل له پاره له داسې وسلو کار واخیست چې ساری یې تر دې وړاندې نه و لیدل
شوی او نړۍ ترې بې خبره وه ،د سمندري قواوو په مرسته یې انګليس محاصره کړ.
د انګليس محاصره او بې چاره کېدل هغه څاه وو چاې صهیونېساتانو او د راتثچایلاډ
کورنۍ ورته انتظار کاوه .صهیونېستان انګليسانو ته په دې شر ورغلل چې په فلسطین
کې د یهودو د دولت له جوړېدو سره مرسته کوي؛ نو دوی به یې په بدل کې د جګاړې د
مالتړ له پاره امریکا راولي.
انګليس دې وړاندیز ته لبیک ووایاه او سمدالساه هغاه اعالمیاه چاې د راتثچایلاډ پاه
عنوان لیکل شوې وه او په کې په فلسطین کاې د یهاودو د دولات د جوړېادو لاه پااره د
انګليس هر اړخیازې مرساتې یاادې شاوې وې ،السالیک شاوه .دا چاې صهیونېساتانو د
امریکا په سیاست کې ډېر درلود ،نو په اساانۍ ساره یاې وکاوالی شاول چاې امریکاا پاه
جګړه کې د انګليسانو مالتاړ تاه راولاي او لاه وعادې ساره سام انګلايس د محاصارې لاه
ګواښه وژغورل شو.

1. Henry Makow PhD; Illuminati; p 185
2. William C. Wohlroth; The Peception of Power: Russia in the Pre-1914 Balance; p 367
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صهیونېستان په لومړۍ نړیوالې جګړې کاې د امریکاا د ننوتاو تار شاا وو .هغاوی پاه
جنګ کې د امریکا د ننوتو په بدل کې ،له ترکاانو څخاه د فلساطین د نیولاو تبادلاه ،1د
انګليس جاسوسانو شریف حسین ته د عربو پادشااهي او اووه ملیوناه پوناډه منلاي وو او
شریف حسین له خالفت سره بغاوت وکړ او د ازادۍ اعالن یې وکړ چې په  ۵4۵۸م کال
یې وکوالی شول د جدې او مکې واک ترالسه کړي او په پای کې په ۵4۵4م کال یاې د
مدینې ښار ونیو او بیا ورپسې حجاز هم د شریف حسین السته ورغی.
دویم شخص عبدالعزیز بان ساعود و چاې اوالده یاې اوس هام د ساعودي عربساتان
شاهان دي ،هغه وخت یې په سیاست کې دومره اغېز نه الره ،نو له دې امله یاې د ډېارو
لږو پیسو پر وړاندې (میاشتني معاش  ۵777پونډه س رلنګه) په انګليساانو وپلاوره او لاه
خالفته یې سرغړونه وکړه.
په ۵4۵4م کال اسالمي خالفت د له منځه تلو په حال کې و او د انګليس پوځ بیات
المقدس ونیو چې دا د صهیونېستانو له پاره د خوښاۍ یاوه ساتره ورځ وه .همادا کاال و
چې د یونان پوځ د ترکیې انتالیا ونیوه دا چې ترکانو د دوی پاه اړه د یونانیاانو لاه کیناې
وېره لرله ،نو ډېر ووېرېدل ،همدا وه چې انګليسانو ورته خپل وړانادیز وکاړ او ځاان یاې د
ترکیې مالتړي وښود.
مصطفی کمال د ټولو قهرمانانو د قهرمان په توګه راڅرګناد شاو او یاو کاال ناه و تېار
شوی چې مصطفی کمال په ترکیه کې جمهوري اعالن کړه او خلیفه د عیسویت د پااپ
په څير په ترکیه کې هم له سیاسي او اجرایي قادرت څخاه پااتې شاو چاې پاه  ۵463م
کال د ترکیې جمهوریت په پوره توګه خالفت له منځه یووړ .اسالمي نړۍ هم د اروپاا پاه
څېر په سیکولر او ملت پالونکو هېوادونو واوښته او نور په اسالم کاې د یاوه امات پاه ناوم
څه پاتې نه وو.

1. Henry Makow PhD; Illuminati; p 8
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دویم فصل
استعمار او استثمار

د لویدیځ راتګ
صهیونېساتانو د قاادرت لرونکااو مساالمانانو د یاووالي ،یااو موټیتااوب او خالفاات تاارمنځ
اړیکې په ښه توګه درک کوالی شوای؛ نو ځکه یې په داسې رحو چې د اساالمي ناړۍ
د مسلمانانو له ذهنونو څخه د خالفت فکر او خیال وباسي ،کار وکړ.
یا هم په بل عبارت ،د اسالمي نړۍ د سېکولر کولو او د ختیځ د بې خدایاه ژوناد پاه
ریقې سره يې د اسالمي ژوند پر بدلون پیل وکړ.
هغه انقالبي لمناه چاې د برېتاانیې د مزدوراناو پاه مرساته د ملات پاالنې پاه ناوم لاه
وارداتي پدیدو سره په حجاز کې د عثماني خالفات پار وړانادې پیال شاوې وه ،ساوریې،
لبنان ،عراق او فلسطین ته وغزول شوه او په کرار کرار برېتانوي او فرانسوي ځواکوناو پاه
ښکاره توګه بېلېدونکو مرستو ته ور ودانګل او عثمانیان یې د دغو ځمکاو پرېښاودو تاه اړ
شول .په ۵4۵4زېږدیز کال د برېتانیې ځواکونه د جنرال النبي تر مشرۍ الندې د بیات
المقدس په نیولو بریالي شول او نوموړي برېتانوي جنارال ،بیات المقادس تاه لاه ننوتاو
سره سم داسې څه وویل چاې د هار هوښایار مسالمان فکار یاې وخوځااوه ،هغاه وویال:

باالخره نن صلیبې جګړې پای ته ورسېدې.

1

جنرال النبي دا خبرې له دې امله کولې چې پوهېده؛ له خالفت پرته د اسالم قادرت
د بې غاښه پړانګ په څېر دی.
د عربو په جزیره کې د برېتانوي سیاسات او د عثمانیاانو مااتې ،پاه فلساطین کاې د
یهودو د دولت له جوړېدو سره ستراتیژیکه اړیکه لرله .کله چې برېتانیه له عرباو ساره لاه
عثماني ترکانو څخه د ازادۍ د اعالن په خبرو اتارو بوختاه وه ،د روسایې د بهرنیاو چاارو
وزیر د برېتانیې او فرانسې د شومو نقشو خبار عرباو تاه ورسااوه چاې د ساایکس پیکااټ

1. Imran N. Hosein; The Caliphate The Hejaz and The Saudi-Wahhabi Nation-State; p 17
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) (Sykes-Picotد لیکل شوي تړون له مخې په کوچنیو هېوادونو د منځني ختیځ تجزیه
کېدل او نورې تو يې په کې شاملې وي.
د برېتانیې او اعرابو تړون داسې و چې له عثماني ترکانو څخه د اعراباو تار خپلاواکۍ
وروسااته بااه د اعرابااو پار مشاارۍ د عربااو پااه جزیااره کااې یااو نااوی خالفاات راځااي؛ خااو د
صهیونېستانو بادارانو او برېتانیې هېڅکله په اسالمي نړۍ کې د خالفت پاه ناوم څاه ناه
غوښتل.
له دې امله د برېتانیې مزدور شریف حسین چې په خپل نوم یې خالفت اعالن کړی
و ،تر دې اعالن څو میاشتې وروسته د یو برېتانوي مزدور په واساطه چاې عبادالعزیز بان
سعود نومېده ،د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري سره سره یې بیا هام لاه خپلاو
صهیونېستو بادارانو سرغړونه ونکړه ،له حجازه وشړل شو او د سعود کورنۍ د برېتانیې په
مرسته د سعودي عربستان مطلقه شاهي جوړه کړه.
باالخره په اسالمي ښارونو کې د نوو ملت پالونکو هېوادونو په جوړېدو او په ترکیه کې
د عثمانیانو له ماتې او په کې د خپل انګرېزي مزدور مصطفی کمال اتاترک پاه مرساتې
د سېکولر جمهوریت په جوړېدو سره د صهیونېستانو هماغه ارمان چې اسالمي نړۍ دې
کمزورې او ټوټه ټوټه وي ،پوره شو او په فلسطین کې د یهودو د دولات د جوړېادو زمیناه
برابره شوه.

اسالمي علماوو د خالفت له منځه تلل او د نورو کوچنیو ملي دولتوناو جوړېادل چاې
بنسټ یاې د غارب د عصاري تمادن سیاساي فکروناه وو ،غیار اساالمي وګڼال .د االزهار
پوهنتون علماوو د نوو شاهي او جمهوري هېوادونو جوړېدو ته بدعت ووایه او پرېکړه یاې
وکړه چې د اسالمي نړۍ له ګوټ ګوټ څخه علماء په یو کنفرانس کې د همدې مسئلې
له پاره سره راټول کړي.
ياد کنفرانس د خالفت د یو وار بیا را ژونه دي کېادو پاه پاار د دې پوهنتاون پاه انګاړ
کې په ۵46۸زېږدیز کال جاوړ شاو .لاه مصار ،لیبیاا ،تاونس ،ماراکش ،ساویلي افریقاا،
اندونیزیا ،یمن ،حجاز ،فلسطین ،عراق او پولنډ څخاه اساالمي علمااء دې کنفارانس تاه
رابلاال شااوي وو چاې اجناډا یااې د خالفاات لااه تعریفااه نیاولې ان د خالفاات د اړتیااوو ،د
رامنځته کېدو الرو چارو او په هماغه وخات کاې لاه اساالمي شاریعت ساره سام د بېرتاه
جوړېدو په اړه وه.
په دې کنفرانس کې د ځینو مهمو اسالمي هېوادونو لکه ترکیې ،فارس ،افغانساتان،
نجد ،د روسیې مسلمانو ډلو او هندو چین څخه علماوو ګډون نه الره .یااد کنفارانس پاه
دریو کمې و ووېشل شو چې د درېیمې کمې ې د منفي نظریې له املاه باې پاایلې پااتې
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شو او دې منفي پایلې ته شی الزواهري د اسالم جنازه وویله 1.هغه یوازینۍ پرېکړه چې
ټولو کمې و پرې هوکړه وکړه په همدې اړه د یو بل کنفرانس جوړېدل وو.
د ال سعود کورنۍ پوهېده چې اسالمي نړۍ به هغوی هېڅکله د خلیفه په توګه وناه
مني؛ نو ځکه یې وغوښتل چې په مکاه کاې د اساالمي ناړۍ د ناساتې پاه ناوم د الزهار
کنفرانس جوړ کړي .د االزهر د کنفرانس پرخالف په دې کنفرانس کې له فاارس پرتاه د
ډېرو اسالمي هېوادونو استازي حاضر وو ،خو د تمې پر خالف کار وشو او هغه دا چاې د
اسالمي خالفت د تشکیل په اړه په کې هېڅ بحث ونشو او د ال سعود کورنۍ په یاو ډول
د سعودي عربستان نوي شااهي دولات تاه قاانوني رناګ ورکاړ او د همادې کنفارانس د
وعدې پر خالف یې تار دې دماه د اساالمي علمااوو بال هاېڅ کنفارانس جاوړ ناه کاړ .د
خالفت د جوړېدو خوب همداساې د خاوب پاه توګاه پااتې شاو چاې تار اوساه پاورې پاه
اسالمي نړۍ کې داراالسالم جوړ نشو.
تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته ،برېتانیې وغوښاتل هغاه وعاده چاې پاه سمالساي
اعالمیه کې یې صهیونېستانو او د راتثچایلډ له کورنۍ سره په فلساطین کاې د یهاودو د
دولت د جوړېدو له پاره کړې وه ،پوره کړي .لاومړی یاې د فلساطین د خلکاو سرشامېرنه
(نفوس شمېرل) پیل کړل او معلومه یې کړه چاې فلساطین تاه د یهاودو دیارش کلوناو د
هجرت په پایله کې یوازې شپږ سلنه خلک یهودیان دي.
البته د یهودو په دومره لږوالاي او کمزورتیاا ساره دوی نشاوای کاوالی چاې د خپلاې
خپلواکۍ نقشه عملي کړي؛ ځکه پاتې څلور نوي سلنه وګاړي یاې د داساې شاوم رژیام
سرسخت مخالفین وو چې په عادي توګه نشوای اداره کېدی.

دوی خپلااو موخااو تااه د رساېدو لااه پاااره د یهااودو د کاډوالۍ د نقشاې پااه پراختیاا ،د
بنس یزو اقتصادي سرچینو پاه ترالساه کولاو او صهیونېساتانو تاه د دغاه هېاواد د مهماو
څوکیو د السته ورتللو پاه فکار کاې شاول 1.برېتاانیې فلساطین تاه د یهودیاانو د انتقاال
پرېکړه وکړه او یهودي کډوال چې ډېاری یاې اروپاایي یهاودي ځواناان وو ،لاه انګلېساي
قواوو سره مل د سینا صحرا ته واستول شول او هلته یې استوګنه پیل کړه .لناډه دا چاې
د پرمختګ او یووالي ګوند په هوکړې چې یوه ملت پاله ترکۍ ډلاه ) (Pan-Turkismوه،
په بیت المقدس او یافا دښته کې یې لومړنیو یهودیاانو تاه د اوساېدو اجاازه ورکاړه او لاه
دې الرې له مسالمانانو ساره د همادې ملات پاالې ډلاې پاه واساطه چاې ځانوناه یاې د
عثمانیانو وارثین ګڼل ،یو ستر خیانت وشو.
1. Imran N. Hosein; The Caliphate The Hejaz and The Saudi-Wahhabi Nation-State; p 52
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د عربو مشهور لیکوال عبدالله التل لیکي :د انګلېستان قوانیناو د انتاداب 1پاه دوره
کې فلسطین ته د کډوالۍ له پاره یهودیان دومره خپلواک کړي وو چې په المان ،پولېنډ
او امریکا کې د خپلو ښارونو له وتو مخکې ورته د فلسطین د ګرځېدو اجاازه (پاساپورت)
ورکول کېده .په مقابل کې هغه عربان چې د اردن له ختایځ او ساوریې څخاه فلساطین
ته راغلي وو او کلونه کلوناه یاې هلتاه ژوناد کاړی و ،پاردي وګڼال شاول .لاه بلاې خاوا،
انګلېستان خپل ټول ځواکونه له یهودیانو څخه د مالتړ په الره کې د یهودیانو په اختیاار
کې ورکړل او د اردن په ختیځ کې یې د فلسطینیانو د ټکولو او د هغوی پر وړاندې يې د
هر ډول بلوا د مخنیوي له پاره یوه پیاوړې نظامي اډه جوړه کړه څو د اسرايیلو دولات لاه
هر ډول مزاحمت پرته جوړ شي! په واقعیت کې انګلېستان له اعرابو سره شاوو وعادو تاه
1
وفا نه لرله.
په ۵467زېږدیز کال د انګلېستان دولت اعالن وکړ چې تار دې وروساته د فلساطین
نظامي حکومت په یو مدني حکومات واوښات او یهودیاانو چاې د دا ډول ورځاې انتظاار
ويست ،سمدستي یې د متفقینو د کنفرانس د مشرانو په السالیک یاو تاړون وکاړ چاې د

۵467زېږدیز کال د نوومبر د میاشتې په 6۵مه نې ه په سان ریمو کې ترساره شاوی و او
په دې کنفرانس کې ،فلسطین باید په اداري – سیاسي موقعیت کې وي ،څاو یهودیاان
په کې په پوره خپلواکۍ سره خپل ملت پاله هېواد جوړ کړي.
د انتداب حکومت هم فلسطین ته د یهودیانو په هجرت کولو کې مرساته وکاړه او پاه
دې اړه ورته داسې توصیه شوې وه چې د یهودي کډوالو اړوندو چاارو تاه د رساېدنې پاه
موخه یوه کابینه جوړه شي څو د دوی د کډوالۍ چارې وڅاري او له بلې خوا کاډوالو تاه
مناسب کار او استوګنه برابره کړي او وکوالی شي چې په لومړۍ درجاه کاې د شارکتونو
امتیازات یهودیانو ته ورکړي څو له دې الرې د همداساې یاوه هېاواد د تاسایس لاه پااره
1
هڅې وکړي.
دا تړون په  ۵466زېږدیاز کاال ملګارو ملتوناو تصاویب کاړ .انګلېساتان سام دالساې
یهودي هربرت سموویل فلسطین ته د انګلېستان د ساامي اساتازي پاه توګاه واساتوه او

 .1انتداب :له ناتوانه هېواد څخه د پیاوړي هېواد مالتړ او قیمومیت د خپلواکۍ تر رسېدو پورې چې په وروستیو کې د
ملګرو ملتونو سازمان هغه د وصایت او نظارت پر نظام بدل کړ.
 .1عبدالله التل؛ خطر الیهودیة العالمیه علی االسالم و المسیحیه؛  634م
3. Cynthia Day Wallace. Foundations of The International Legal Rights of The Jewish People and The
State of Israel. PP. 2-6
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سموویل په فلسطین کې د خپل ماموریت په موده کې پر داسې اقداماتو الس پورې کاړ
چې ځينې یې په الندې توګه دي:
 شپږ سوه زره مهاجرو ته استوګنه ورکول
 یهودو ته د مهمو پوستونو ورکول
 په زور د عربو د ځمکو اخیستل او یهودو ته یې ورکول
 یهودو ته د بهرنۍ سوداګرۍ د امتیاز منحصرول
 پر عربو د وسلو ګرځولو ممانعت
 یهودو ته د وسلو د اخیستلو په موخه ډېرې اسانتیاوې برابرول
په روسیه کې د بلشاویک سوسیالېساتانو د تازار ،مسایحي امپراتاوري ړنګاه کاړه او د
ډارویني او مارکسېس ي نظریو پار بنساټ یاې د شاوروي جمهوریتوناو د یاووالي خادای
ناباوره ،ظالمه او بې رحمه امپراتوري جوړه کړه چې د راتثچایلډ د کورنۍ پاه مرساته یاې
مالي مالتړ کېده .د نیویارک د امریکایي مجلاې ) (American New York Journalلاه

مخې د ۵434زېږدیز کال د فبرورۍ په درېیماه نې اه د جیکاب (د راتثچایلاډ د کمپنیاو
شریک) لمسي ،جان سچف د بلشویکیانو د بریا له پاره شل ميلیوناه ډالار مصارف کاړي
1
وو.
شیف (د راکه فلر د کورنۍ یو غړی چې د راتثچایلډ د کورنۍ پاه څېار د فرېمېسان د
نړیوالې مافیا یو پیااوړی غاړی و) د تازار د امپراتاورۍ د ړنګولاو لاه پااره ياې روسايې تاه
ملیونونه ډالره واستول 1.هغه پ ه ډله چې د راتثچایلډ له خاوا اداره کېاده ،د بلشاویک د
انقالب له مهمو مالتړو شمېرل کېده 1.د ډېرياو مخرخیناو د نظریاو پارخالف ،د بلشاویک
انقالب یو تاریخي تصادف نه و ،بلکې له سنتونو او دینونو سره د مبارزې له پاره له سترو
نړیوالو پالنونو څخه جاوړ تصاادف و؛ ځکاه چاې پاه لومړیاو کاې د بلشاویکیانو مباارزه د
ارتودوکس له کلیسا سره پیل شوه او تر اسالمي هېوادونو او مسجدونو را ورسېده.
د مارکس او ډاروین خدای نابااوره نظریاې د مرخېړیاو پاه څېار پاه رسانیو ،کتاابونو،
علمي مجلو ،کنفرانسونو او علمي پروګرامونو کې خپرې شوې او د بلشویک کمونېساتانو
نور خلک د خپلې خدای ناباوره نظریې په منلو مجبورول ،تر دې چې د دې ګوند د سور
کارت د ترالسه کولو له پاره یې یوازني خدای او رسوالنو ته کنځلې کولې.
1. Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 4. Bankrolling The Bolshevik
Revolution
2. Forbes B.C.; Men Who Are Making America; pp 334-345
3. Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 5. Establishing the Establishment
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د شااوروي د جمهوریتونااو (کمونېسااتي) اتحاااد د خپاال لااومړني پنځ اه ویشاات کلاان
حکومت او د یهودیانو د واک پر مهال په دې اتحاد کې له شلو ميلیونو څخه زیات خلک
ووژل .په واقعیت کې دا په خلکو حکومت و 1.ځیناې ماخرخین د شاوروي جمهوریتوناو د
اتحاد په واسطه د روسانو ډله يیزه وژنه ،له یهودانو سره د تازار د امپراتاورۍ د باد چلناد
غ اخیستنه ګڼي .داسې ښکاري چې د بلشویکیانو په واسطه ځینې وژنې د یهودو غا

اخیستنه وه او د یهودو د احساساتو ضد تاری یې الره.
ډېری مخرخین وایي :یهودیان د شوروي جمهوریتونو د اتحاد له نظامي ځواکونو سره
یو ځای شول چې د تزار د وخت د بدچلند غ واخلي 1.د شوروي جمهوریتوناو اتحااد د
منځنۍ اسیا اسالمي هېوادونه تر خپلې ولکې الندې راوستل او د استعمار لمان یاې تار
افغانستانه راورسېده او لکه څنګه یې چې د روسیې مسیحیان تر ظلام النادې کاړي وو،
همدغسې یې په اسالمي نړۍ هم ظلم او تېری کاوه ،د دین علماء یې زندان ته اساتول،
شکنجه يې ورکوله او بیا یې وژل .عام خلک یې د اخوانيتوب ،اسالم پالاه او کپې الساټ
کېدو په پلمو وژل او له هارې ممکناه الرې یاې لاه دیناي عقایادو ساره جګاړه وکاړه او د
مساواتو په نوم یې د عوامو او ملي شتمنۍ لوټ کړې.
که څه هم د تاری په اوږدو کې لومړۍ نړیوالې جګاړې ډېارې مهماې اغېازې لرلاې؛
خو تر ټولو مهمه هغه یې له برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت انتقال و .د س رلېنګ پونډ
پر ځای ،ډالر نړیواله ذخیروي پیسه وګڼل شوه او امریکا یوه داسې امپراتوري شاوه چاې
په قلمرو کې یې لمر نه ورکېده او د یو پیاوړي نړیوال قادرت پاه توګاه راڅرګناد شاو .لاه
برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت انتقال د تاری یوه نادره پېښه ده؛ ځکه چې د بشار پاه
تاری کې دا لومړی وار دی چې په ډېر مرموز او له مستقیمې مخکېدنې پرتاه ،واک بال
ته سپارل کېږي چې ویالی شو :دجال خپل عملیاتي مرکز لاه لاومړۍ ورځاې لاه لنادن
څخه ،پرته له دې چې له السه یې ورکړي ،په دویمه ورځ واشنګ ن ته ولېږداوه.
امریکااا د یااو نااوي نړیااوال قاادرت پااه توګااه د خپاال پخااواني ساایال پااه همکااارۍ د
صهیونېستو یهودیانو په پلویتوب د لوبې ډګر ته رانناه ووت .اعاراب کارار کارار د غارب د
دجالي صهیونېستي قدرتونو له شومو او ګواښناکو دسیسو خبرېدل او پاوه شاول چاې د
وخت د یوې سترې دوکې ښکار شوي دي؛ ځکه نو د استعمار ضد احساسااتو ځاان پاوه
کړ او لږ لږ یې د دې سترې فتناې پار وړانادې مباارزه پیال کاړه چاې ډېاری مهاال باه د
برېتانوي قوتونو په مرسته خنثای کېادل ،څاو پاه ۵464زېږدیاز کاال هغاه انقاالب چاې
1. Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p xxxvii
2. Joe Raapoport; The life of a Jewsh Radical; p 31
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تقریبا د ټول فلسطین خلک په کې وو ،جوړ شو چې بیا هام د برېتاانیې او متحادینو پاه
نوو چلونو او حیلو سره خنثی شو.
د برېتانیې او صهیونېستو ملګرو پر وړاندې د اعرابو نفرت ورځ په ورځ ډېرېده ،تار دې
چې د اعرابو په زړونو کې راټول شوی بغض چاوېدو ته نږدې شو .محمد امین الحسیني
د فلسطین ستر مفتي په ۵44۸زېږدیز کال د عمومي اعتصاب امر وکړ چې په ډېر پراخ
او ښااه شااکل سااره د ښااځو ،سااړیو ،سااوداګرو ،صاانعت کااارانو ،محصاالینو ،متعلمینااو او
زندانیانو په ګډون ترسره شو .په دې اعتصاب کې د اوسپنې د الرو ،نفتاي پاایپونو قطاع
کېدل د دولتي ادارو او پلونو بندول ،د برېښنا او ټلیفون د لینونو پرې کاول ،د ماالیو ناه
ورکول او له حکومتي قوانینو سرغړونه شامله وه.
صهیونېستان حیران شول او له خپلو عربي السپوڅو څخه یې مرسته وغوښته چاې د
هغوی (د سعودي عربستان پادشاه عبدالعزیز بن سعود ،د عراق ملک غاضی سلطان ،د
یمن پادشاه امام یحیی او د اردون حاکم امیر عبدالله) په مرسته یې د انقالبیانو پاه ناوم
یو تلګراف واستاوه چې موضوع یې د فلسطین د خلکو مشروع غوښتنو ته مثبات ځاواب
ویل وو او ویلي يې وو چې برېتانیې پاه خپلاه دې پرېکاړه کاې ورتاه هیلاه منادي او ډاډ
ورکوي او له فلسطینيانو یې د ارامۍ غوښتنه کړې وه.
په دې ترتیب ساره دا ساتر انقاالب تار شاپږو میاشاتو وروساته د زرګوناه شاهیدانو او
بندیانو د قربانۍ له ماتې سره م شو او د برېتانیې دولات یاوازې درې لیکلاي شار ونه
ومنل چې هېڅکله یې د هغې د ترسره کولو اراده نه لرله .دا شر ونه داشې وو:
 .۵فلسطین ته د یهودو له مهاجرت څخه دې جدي مخنیوی وشي.
 .6د فلسطین ځمکه هېڅکله یهودو ته ورنکړل شي.
 .4د برېتانیې استعماري حکومات تاه د پاای ټکای کېښاودل شاي او یاو
عربي حکومت جوړ شي.
د غرب عصري تمدن د خلکو د تېر ایستلو د یاوې پروساې د حال الرې د مونادلو پاه
فکر کې شول او د دې کار د اوږدولو له پاره یې د کمې ې جوړولو او کمیسایون پاه ناماه
چې د حاد مسایلو د هېرېدو المل شول ځینې چارې يې پيل کړې چې له دې چلاه یاې
د فلسااطین د خلکااو د تېاار ایسااتلو لااه پاااره هاام کااار واخیساات چااې پااه ظاااهره یااې دا
کمیسیون ،فلسطین ته د انقالب د عواملو ،د ستونزو د حل الرو او د اعراباو د غوښاتنو د
رسېدنې او څېړنې له پاره ولېږه.
هیئت په ښکاره توګه بې لوری او څېړونکی ښکارېده ،خو په ډېر ماهرانه توګاه یاې د
حل الرو تر بیانولو وروسته وویل :د دې ستونزې بنس يزه حل الره د فلسطین وېش دی،
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یوه برخه یې باید عرب-یهود او پااتې برخاه یاې د برېتاانیې پار الس کاې پااتې شاي 1.د
فلسطین د وېش مسئله د برېتانیې د پرېکړې له مخې د ټولو اعرابو له پاره د منلاو ناه وه
او دا کار نه یوازې د اعرابو د غوسې ،نفرت او انزجار وړ شو ،بلکې د یهودو او غربیاانو پار
وړاندې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د غوسې المال شاو .د دې پرېکاړې پاه غبرګاون کاې د
عراق د دولت استازي داسې وويل:
تاسو که غواړئ چې د یهودو د خدمتونو بدیل ورکړئ ،ښاه باه دا وي چاې پاه خپلاه
اروپا کې ورته یوه سیمه ورکړئ ،نه دا چې د اسیا د خلکو له جېبونو ورته سخاوت کاوئ.
د عرباي دولتونااو لاه یااوې غوناډې وروسااته چاې د مصاار ،عاراق ،سااوریې ،لبنااان ،اردن،
فلسطین او مغرب ښارونو استازي په کې وو د فلسطین په لاور یاې لښاکر ولېاږه څاو پاه
فلسطین کې د برېتانیې دا استعماري حکومت شاتګ ته اړ شو.
د برېتانیې دولت له بې شرمانه ماتې وروسته له پخواني چل څخه بیا کاار واخیسات
او د وخت تېرولو له پاره يې د برېتانیې د مستعمراتو وزارت د حل الرې د موندلو لاه پااره
د عربو مشران (د عراق ،مصر ،اردن او یمن استازي) او یهود لندن ته راوبلال .هلتاه یاې
یو وار بیا یې له مسلمانانو سره چل وکړ او په تدریجي شکل یاې د لساو کلوناو پاه ماوده
کې په فلسطین کې د عربو د دولات د جوړېادو وعاده ورکاړه او دا کاار یاې پارې وماناه.
مسلمانان یو وار بیا له هغه سوري وچیچل شول چې پخوا ترې چیچل شوي وو.
له ټولو هڅو سره سره بیا هم صهیونېستان ،فلساطین تاه د مهااجرت لاه پااره د ناورو
یهودیانو په قانع کولو بریالي نشول .دو خاخام (یهاودي عاالم) د جاودا الکلاي او زیاوي
هرش کالیشر نوې نظریې وړاندې کړې چاې د یهودیات د دیان د بنسا ونو پار خاالف د
مسیح د راتګ او یهودي دولت د جوړېدو په اړه وې .هغه وویل :د مسیح راتاګ تاه اړتیاا

نشته ،یهودیان باید د خپال سیاساي او اقتصاادي قادرت او د ساترو اروپاایي قوتوناو پاه
مرستې په بیت المقدس کې یهودي دولت جوړ کړي او دا کار د مسیح د راتاګ لاه پااره
لومړنۍ مقدمه ده 1.صهیونېستانو د دې نظریو په خپرولو سره ډېری یهودیان کډوالۍ او
د دې دولت د جوړولو له پاره قانع کړل .ساره لاه دې چاې دې نظریاې ځیناي یهودیاان
کډوالۍ ته وهڅول؛ خو د هغو یهودیانو له پاره دا کار کافي نه و چې پېړۍ پېړۍ یې پاه
اروپا کې ژوند کړی و او د ځان له پاره یې کور او کاروبارونه لرل؛ ځکه دا هار څاه څنګاه
پرېږدي او داسې ځای ته الړ شي چې برخليک يې هم په کې معلوم نه وي؟

 .1اکبر هاشمي؛ اسراییل او فلسطین؛  6۸م
2. Harun Yahya; Holocaust Deception; p 15
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صهیونېستان تل د وېرې له چلناکې وسلې کار اخلاي؛ ځکاه یاې پاه جرمناي کاې د
نازي په نوم له یو نوي حرکت څخه مالتړ وکړ او تر هغې یې دې مالتړ ته دوام ورکړ چاې
واک تااه یااې ورساااوه .د جرمنااي د یهودیااانو د ملااي اتحااادیې ) (VNJپااه نااوم ډلااې

په۵443زېږدیز کاال داساې کمپااین پیال کاړ چاې د هې لار موقاف تاه یاې پایښات ور
وباښه 1.صهیونېستانو د جرمني په نازي حرکت کاې ساتر الس الرهFred A.Leuchter ،
او  David Irvingلیکي :د هې لر مشاور او د جرمني بهترین نژاد پالي نظریه جاوړونکي
هوس ن چمبرلین د یهودیانو سرساخت ساتایونکی و 1.د ګاارډین ورځپااڼې ،د امریکاا د
ملي ارشیف د افشا شوو اسنادو له مخې وښوده چې پرسکاټ بوش؛ د امریکا د ولسمشر
جورا بوش نیکه ،د نازي حرکت راح او مالي مالتړی و او د هې لر واک ته رسېدو المال
1
و.
نړۍ ته د دوکې ورکولو له پاره صهیونېستانو په سترې صحنې جوړونې الس پورې کړ
او مخکې له دې چې هې لر پر یهودو حمله پیل وکړي ،د دې جنګ د زمیناې د برابرولاو
له پاره یې ،د جرمني تولیدات د یهودو په واسطه او د یهودیانو تر نفاوذ النادې هېوادوناو
لکه امریکا ،برېتانیا او په ځانګړې توګه هغه هېوادونه چې ډېری تولیدات یې له جرمناي
څخه (پولېنډ) ته وو ،پرې بند کړل.

په جرمني باندې د یهودو د نړیوالې رهبارۍ لاه لاوري جګاړه ،ناه یاوازې پار یهاودو د
جرمني د دولت د غ اخیستلو له پاره وه ،بلکې د صهیونېستانو او جرمني د رهبراناو تار
منځ یې د اقتصادي او سیاسي یووالي بنسټ کېښود چې په ډله يیزه توګه یې فلساطین
ته د یهودیانو د کډوالۍ غوښتنه او هڅه کوله.
لنډه دا چې دا کار د نازیانو او د اسرايیلو د ننني دولت د بنسټ اېښودونکو تر منځ د
یو تاکتیکي یووالي پایله وه او یو حقیقت دی چې ډېاری یاې نان ورځ د هغاې د هېرولاو
1
پلویان دي.
له اقتصادي بندیزونو وروسته نازیان صهیونېستانو ته ورغلل او د دې بنادیزونو د حال
پاه بادل کاې یاې فلساطین تاه د یهودیاانو د انتقاال قارارداد چاې د هاوارا (Haavara
) Agreementد تړون په نامه و السلیک کړ.
 .1همدا سرچینه63 ،م
2. Fred A. Leuchter & David Irving; The leuchter: The First Forenisc Examination of Auschwitz.
London (1989); pp 9-10 & 19
3. Guardian; How Bush's Brandfather Helped Hitler's Rise to Power; (Sep. 2004) p 25
4. Raphael M. Johnson; The Jewish Declaration of War on Nazi Germany; p1
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په دې تړون کې تر کډوالۍ وروسته د فلسطین په رایجاو پیساو ساره بېرتاه د یهاودو
پانګو د ورسپارلو وعده شوې وه چې دې وعدې ډېری یهودیان فلسطین ته د کډوالۍ له
پاره لېوال کړل .د هوارا د تړون تر السلیک کېدو وروسته ،د یهودیانو کاډوالي ډېاره شاوه
او یهودیان په عبراني نومونو سره لکه د تل ابیب ) (Tel Avivکښتیو په نامه د نازیانو په
کښتیو کې د اسراييلو اوسنۍ پالزمینې ،فلسطین ته انتقال شول چاې امریکاایي تااري
ليکونکي مارک ویبر په خپلې مقالې کې درېیم رایش او صهیونېزم 1تار ناماه النادې یاې
له صهیونېستانو او نازیانو د اړیکو په اړه ډېر شواهد ثابت کړي.
د صهیونېستانو اقتصادي بندیزونو دوه سترې پایلې لرلې .دا بندیز د دې المال شاو
څو نازیان د هاوارا د تاړون لاه پااره یاوه پلماه ولاري او د صهیونېساتو یهودیاانو تار لېاږد
1
وروسته هې لر د نازيانو د مشر په توګه وکاوالی شاي ځیناې صهیونېسات ضاد یهودیاان
ووژني او پاتې یهودیان چې د صهیونېستانو له اجنډاوو مالتړ ناه کاوي ،د صهیونېساتانو
السته د وېرې په وسلې سره وسپاري .ډاکتار جانسان لیکاي :صهیونېساتان پاه دې پاوه

شول چې یوازې ،سامي ضد هې لر کوالی شي د جرمني د صهيونېست ضاد یهودیاان د
1
صهیونېزم غېږ ته را واچوي.
د دویمې نړیوالې جګړې په پیل کې ،نازیانو د خپلو جنګي څرخونو په تاوولو سره ،نه
یوازې دا چې نه یې شوای کوالی په جرمني کې د نازي ضد احساسات وزغمي ،لاه دې
پرته یې کاري ځواک ته هم اړتیا لرله.
نو له دې امله یې هغه کسان چې لاه ناازي نظروناو یاې مالتاړ ناه کااوه ،تار شاکنجو
الندې کړل .له هغوی څخه یې په سختو کارونو کې د کاري قوې په توګه کار اخیسته او
وژل یې چې یهودیاان هام پاه کاې شاامل وو .صهیونېساتانو د نازیاانو دا کړناې د خپلاو
رسنیو په مرسته چې د نړۍ سترې رسنۍ په کې شاملې دي ،خلکو ته وښودې او دا کار
یې د یهودو نسل وژنه وښوده او تر دې یې زیاته افوا خپره کړه او نازیان یې په دې تاورن
کړل چې د یهودو د ټولوژنې له پاره یې په ګاز سره د اعادام بنادخونې جاوړې کاړې دي
چې تر اوسه له یو څو هالیووډي فلمونو پرته بل هېڅ ثبوت نه لري.

د ټولوژنې افسانه جوړوونکي ،د یهودو د نسل وژنې له پاره په ګاز سره د اعدام د بناد
خونو هېڅ قوي ثبوت ناه لاري .د بېلګاې پاه توګاه دوی ان د ګااز پاه مرساته د اعادام د
1.Mark Weber; Zionism and The Third Reich
 .1ځینې یهودیان چې ځان ارتودوکس ګڼي او په دې باور دي چې د یهودیانو ستونزې (در به دري) په تورات کې راغلې
او د دولت د تشکیل حق نه لري د صهیونېست پالنونه وړاندې دي.
3. Raphael M. Johnson; The Jewish Declaration of War on Nazi Germany; p 6
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بندخونو د موجودیت د ادعاوو د ثابتولو له پااره یاو قاانوني ثباوت ناه لاري ،پاه دې اړه د
تاری نوي کوونکي یهودي محقق ) (Revisionistډیوډ کول لیکاي :زه او ناور څېړونکاي
تر کلونو څېړنې وروسته دې پایلې ته ورسېدو چې د هولوکاسټ 1د ثابتولو له پااره ثباوت
ډېر لږ دی او یوازې هغاه ثبوتوناه وړانادې شاوي دي چاې تار جګاړې وروساته د ساترګو
لیدلي حالتونه او داستانونه انځوروي 1.د هې لر په واسطه د یهودو نسال وژناه چاې اوس
ورته هولوکاسټ وایي ،ټول یې د څو یهودو پر ویناوو والړه تیوري ده چاې د خپلاو وینااوو
له مخې یې د دې نسل وژنې پاتې شوني دي ،خو هېڅکله په علماي او تااریخي لحااه
ثبوتېدالی نه شي.
یهودیانو د هولوکاسټ په نوم افسانه د نړیوالو د پام را اړونې او د خپل ځان د قرباني
کېدو د څرګندولو له پاره وکاروله او له دې الرې یې په فلسطین کاې د ځمکاو غصاب او
کډوالۍ وکړې؛ ځکه هغو یهودیانو چې ځانونه یې د هې لر د نسل وژنې ژغاورل شاوي او
پاتې شوي خلک ګڼل ،په جرمني کې د یهودو له نفوس څخاه ډېار وو او دا هولوکاساټ
یې داسې وښود چې یوې نظر پوښتنې په امریکا کې په ۵447زېږدیز کال څرګنده کړه

چې د امریکا خلک هولوکاسټ د بشریت د تاری تر ټولو ستره دردوونکې پېښه ګڼي.

1

صهیونېستانو د نړۍ د یو پیاوړي قادرت او د یاو نړیاوال حکومات د مرکاز پاه توګاه د
اسراييلو او پ و ډلو د تشکیل او جوړولو نظریه له پېړیو راهیسې پاه سار کاې ګرځولاه (د
عیسی په توګه د دجال له راښکاره کېدو وړاندې د هغه درېیمه او اخري ورځ) .اوس یاې
د خپل دویم عملیاتي قدرت مرکز (امریکا) ته انتقاال کاړی و او د اساراييلو تشاکیل هام
لرې نه و ،نو صهیونېساتان د اساراييلو پاه مرکزیتاوب د یاو نړیاوال حکومات د پاروژې د
جوړولو د عملي کولو په فکر کې شول او د دې کار له پاره د ملګرو ملتونو د ساازمان پاه
فکر کې شول.
تر اوسه انګلېستان د دجال د لومړۍ ورځې د عملیاتي مرکز پاه توګاه د صاهیونېزم د
اجنډاوو د عملي کولو له پااره خپال رول ډېار ښاه ولوبااوه .اوس امریکاا هام د دجاال د
دویمې ورځې د عملیاتي مرکز په توګه ډګر ته رادانګلي وو او د امریکاا ولسمشار تارومن

 .1هولوکاسټ ) :(Holocaustیا ټول سوځېدنه ،هغې ډله يیزې وژنې او نسل وژنې ته ویل کېږي چې شاوخوا یوولس
ميلیونه تنه چې په ځانګړې توګه شپږ ملیونه یهودیان یې د نژاد ،مذهب او ملیت په نامه د دویمې نړیوالې جګړې په
اوږدو کې د نازي المان په الس د زېږدیز کال له پیل څخه د ۵43۵زېږدیز کال تر پایه د نازي المان د مرګ په نظامي
ځایونو کې ووژل.
2. Harun Yahya; Holocaust Deception; pp 50-51
3. Peter Novick; The Holocaust in American Life; p 232
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چې د ټاکنو تر ټولو ستر مالتړي یې صهیونېستان وو ،د برېتانیې لومړي وزیر ته یو لیاک
ولېږه چې په څرګنده توګه په کې د یهودو پر پیاوړي کېدو او د کډوالۍ د پوره خپلواکۍ
غوښااتنه شااوې وه .وروسااته بیااا د برېتااانیې د بهرنیااو چااارو وزیاار د اعرابااو او برېتااانیې د
قرارداد پر خالف ،اعالن وکړ چې د فلسطین معضله به د امریکا او برېتانیې په همکارۍ
حل شي او له برېتانویانو او امریکایانو څخه د جوړ شوي هیئت په مرسته یې د یهاودو او
اعرابو تر منځ د فلسطین د وېش وروستۍ نقشه د ملګرو ملتونو نوي جوړ شاوي ساازمان
ته وړاندې کړه چې په ۵430زېږدیز کال د کمزوري اکثریت او د سترو دولتونو پاه فشاار
سره تصویب شوه چې بيا يې د ملګرو ملتونو یو یوولس کسیز هیئت د فلساطین د وېاش
د کرښو د ترسیمېدو له پاره واستاوه او د صهیونېساتانو لاه غوښاتنو ساره سام یاې نقشاه
جوړونه پیل کړه چې پر دې مهال د اعرابو د عدالت غوښتنې فریاد په صهيونېستي ملل
متحد کې چا وانه ورېد.
برېتانیې د فلسطین د تخلیې اعالن وکړ او دا تخلیه یې له یهود مېشتو سیمو داساې
پیل کړه چې هرڅه یې په الس کې لرل؛ لکاه اساباب ،اداري وساایل او تار ټولاو مهماې
وسلې يې هم ورته وسپارلې او لاه دې پرتاه یاې بام اچاوونکې الاوتکې ،منفجاره ماواد او
عصري وسلې هم په ډېره کم ارزښته بیه پر یهودیانو وپلورل او په رسامي بڼاه یاې اعاالن
وکړ چې له یهودو سره جګړه له برېتانیې سره جګړه ده.
یهودیانو د برېتانیې اعالن د ظلم کولو له پاره ازادي وګاڼله او په عرب مېشاتو سایمو
کې يې وحشیانه حملې پیل کړې چې په (دیر یاسین) کې یې لاه سالګونه فلساطینيانو
څخه سرونه پرې کړل او لس ګونه زره یې ټپیان کړل .همدارنګه یې پاه ناصارالدین کاې
هم ټولوژنه وکړه او لس ګونه زره یې باې کاوره کاړل .د زېږدیاز کاال د ماې میاشاتې پاه
۵۵مه نې ه یهودیانو د فلسطين په خاوره کې د اساراييلو د دولات خپلاواکي اعاالن کاړه
چې د اعرابو له لښکرکشیو سره م شول؛ خو له اسراييلو ساره د برېتاانیې او امریکاا لاه
مرستو وروسته اعرابو له یو لړ خونړیو جګړو وروسته ماتې وخوړه .په دې اړه پېاژدل شاوی
انګريزي لیکوال دوګالس رید لیکي:

له دویمې نړیوالې جګړې څو ورځې وروسته د امریکا پخواني ولسمشار وړانادیز وکاړ
څو فلسطین ته سلګونه زره یهودیان کډه شي او فلسطین د یهاودو او مسالمانانو تارمنځ
ووېشي ،په داسې حال کې چې هغه د امریکا پاه پارلماان کاې پاه  ۵430زېږدیاز کاال
داسې ویلي وو:
امریکا هېڅکله راضي نه ده چاې د یاوه ملات برخلياک دې د هغاه لاه رضاایت پرتاه
وټاکل شي .له دې ټولو مسایلو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت وکیل مارشال هڅه وکړه
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چې ترومن ته د فلسطین د وېش د ګواښونو په اړه خبرداری ورکاړي او هغاه لاه دې کاار
څخه راوګرځوي چاې د هغاه د دې کاار هڅاه باې پاایلې وه او وړانادې لاه دې چاې لاه
فلسطین څخه د انګلېستان نظامي قوتونه راووځي ،د امریکا دولت په کې د اسراييلو پاه
نوم د یوه دولت د جوړېدو اعالن وکړ چې دا خبره ان د ملګرو ملتوناو پاه ساازمان کاې د
امریکا استازو ته هم ناڅاپي او نوې وه چاې پاه پایلاه کاې د اساراييلو او اعراباو تار مانځ
1
خونړۍ جګړې پیل شوې او مارشال استعفا ورکړه.
د اسراييلو د یهودي دولت په جوړېدو سره د یهودیانو دوه زره کلنه هیله پاوره شاوه او
د قرانکریم یوه وړاندوېینه رښتیا شوه چې فرمایلي يې دي:

او د هغه ښار خلکو ته چې هغه (ښار مو) هالک (وران) کړی ،پېرته ورتلل (هغاه ښاار
ته) حرام دي ،تر هغې چېد یااجوا او مااجوا (دېاوال) پرانیساتل شاي او لاه هار لاوري
راوځغلي 1.د اخرالزمان په برخاه کاې د اساالمي ناړۍ پېژنادل شاوی عالمشای عماران
حسین په دې اړه داسې لیکي :کله چې یاجوا او ماجوا راخالص شي او (د ناړۍ) هار
لوري ته خپاره شي؛ نو بیا په هغه وخت کې د هغه ښار خلک چې د اللاه  پاه واساطه
مجازات شوي وو او له خپل ښار څخه چې د الله  له خوا وران شوی و ،شړل شوي وو،
بیا به هماغه ښار ته راوستل شي .یوازينی ښار چې د الله  په واساطه وران شاوی دی
او په احادیثو کې د هغې اړیکه له یاجوجو او ماجوجو سره بیان شوې دي بیت المقدس
دی؛ ځکه هېڅ داسې ښار چې د الله  په واساطه وران شاوی وي او پاه احاادیثو کاې
ارتبا له یاجوجو او ماجوجو سره ورکړل شوی وي ،نشته دی.
موږ اوس دې پایلې ته ورسېدو ،هغه ښار چې د انبیاء سورة په  4۵او  4۸ایتوناو کاې
یې یادونه شوې ده ،بیت المقدس دی .له دې پایلې څرګندېږي چې دې مقدس هېواد
ته د یهودیانو راګرځېدل د یاجوا او مااجوا د ماداخلې پاه واساطه شاونی دی .پاه بال
عبارت د ارويا هغه نړیوال نظم چې اوس له واشانګ ن څخاه پار ناړۍ واکمناي کاوي ،د
1
یاجوجو او ماجوجو نړیوال نظم دی.
یو بل شر چې په پورته ایتونو کې ذکر شو او عمران حسین هم ورته اشاره کړې ده،
د نړۍ په هر ګوټ کې د یاجوجو او ماجوجو خپرېدل دي .خزران د قفقاز له غرونو څخه
تر کډوالۍ وروسته او په مرموز ډول سامي نژاد او بیا یهودیت او عیسویت ته له یاو ځاای
1. Douglas Reed; Somewhere south of Suez; Ch. 4 The Rise of Zion
وا َوهُم
 .1سوره االنبیاء؛ آیات  4۵او َ :4۸و َح َرا ٌم َعلَى قَ ْريَ ٍة أَ ْهلَ ْكنَاهَا أَنَّ ُه ْم َال يَ ْر ِج ُعو َن ﴿َ ﴾31حتَّى إِذَا فُ ِت َح ْ
وا َو َمأْ ُج ُ
ت يَ ْأ ُج ُ
َب يَ ِ
نسلُو َن ﴿﴾35
ِّمن ك ُِّل َحد ٍ
3. Imran N Hosein; Surah Al-Kahf and The Modern Age (internet edition); pp 194-195
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کېدو سره داسې وده وکړه چې د انسان پېژندنې ځینې اوسني علماء سپین پوستي نژاد
ته قفقازي ) (Caucasianوایي.
خزران اروپا ته تر کډوالۍ وروسته په فتناې اچاونې پیال وکاړ او د قاومي او ماذهبي
جنګونو په واسطه یې ډېری اروپایان په خپله د اروپایانو له خوا له منځه یوړل او تار ودې
وروسته یې د اروپایانو په مرسته په امریکا حمله وکړه او تقریبا د امریکا اصایل نسال یاې
له منځه یووړ .همدارنګه یې له نننۍ استرالیا سره هم ورته کار وکړ او په ټولاه ناړۍ کاې
خپاره شول .لومړی کس چې سپین پوستان یې قفقازیاان ونوماول ،د جرمناي اغېزنااک
انسان پېژوندونکی بلومنب و ،چې په دې اړه پروفیسور پېن ر لیکي :سپین پوساتو وګاړو

ته یې ځکه قفقازي وویل چې د جرمني اغېزناک عاالم او د یاو مشاهور پوهنتاون اساتاد
جوهان فریدریک بلومنب (۵۸37-۵0۵6ز) له خپل همکار ګوټېنګن سره دا نوم وټاکه.
د دې دوو عالمو علمي اعتبار قفقازي کلمه په ساینسي توګه ووېشله چې بیا وروساته دا
1
وېش انګلېستان ته هم ورسېد او شهرت یې پیدا کړ.
د عثماني خالفت تر سقو او کمزورتیا وروسته تقریبا ټوله اساالمي ناړۍ د اروپایاانو
تر استعمار الندې وه او اسالم له خالفات پرتاه او تار ناوو تشاکیل شاوو هېوادوناو النادې
دومره کمزوری شو چې د بیت المقدس د غصب پر وړاندې یې هېڅ کاار عملاي کاوالی
نشوای او همدارنګه صهیونېستانو د اسالمي نړۍ د کمزورتیا له پاره د خپلو پالنوناو پلاي
کولو ته دوام ورکړ.
اروپایي قدرتونو په یو بل پسې اسالمي هېوادونه مستعمره کړل چې لاه دې اساتعمار
څخاه ارمساترانګ خپلاه خااا ره داساې بیاانوي :پاه داساې حاال کاې چاې اروپایاانو او

امریکایانو د خپل ځان په خوښه د عصري کېدو اجاازه لرلاه او خپال پالنوناه یاې عملاي
کول ،د تر استعمار النادې هېوادوناو خلاک بایاد د هغاوی د وارداتاي شارایطو النادې د
پرمختګ په فکر کې وی .مستعمره هېوادونو باید د خالقیت او نوښت پر ځای د غربیاانو
تقلید کړی وای چې تر هغې پرمختللي وو او ورته رسېدی نشوای .مسلمانان پرته له دې
چې د غرب تاری او خپل ځان مطالعه کړي او وګوري چې څو کاله مخکې غرب په یوې
تیارې زمانې کې ژوند کاوه ،په دې فکر کې شول چاې د غارب فرهناګ زماوږ د هغاه پاه
2
پرتله تر ټولو پرمختللی دی او غربي نژاد تر موږ ښه دی.
غربیانو درک کړې وه چې تر ابده پورې نشي کوالی خپل د استعمار تورې ورېځاې د
اسالمي هېوادونو په فضاء کاې چاې بنساټ یاې د اساتعمار پار وړانادې مجاهادت دی،
1. Nell Irvin Painter; Why Are White People Called Caucasian?; p 10
2. Karen Armstrong; Islam: A Short History; p 145-146

دویم فصل :استعمار او استثمار❐65
والړې وساتي .په اسالمي هېوادوناو کاې د اساتعمار پار وړانادې د مباارزو پاه پیال ساره
غربیان د اسالمي هېوادونو د پرېښودلو په فکر کې شول .غربیانو اسالمي هېوادونه پرې
نه ښودل؛ خو خپلې څو استعماري پدیدې یاې لکاه د ساېکولرېزم سیساتم ،ملات پالناه
پرېښودل ،د مسلمانو ملت پالو نوو تشکیل شاوو هېوادوناو تار مانځ د دایماي جنجاالونو
جوړول؛ لکه د پاکستان او افغانستان تار مانځ د ډیورناډ کرښاه ،پاه منځناي ختایځ کاې
کردان او د هند او پاکستان تر منځ د کشمېر ،د حراماو او حکماي پولاو سېساتمونه ،پاه
ملګرو ملتونو (شرکي) ټولنه کې د غړيتوب او السپوڅو مشرانو راوړل هغه څه وو چاې پاه
دې هېوادونو کې یې وکړل.

ملګري ملتونه
اوسنۍ ناړۍ پاه تصاادف
پالنې ساره ناه شاي پېژنادل
کېدای او د سم درک له پاره
یې له روانو او تاریخي پېښاو
سره یو ځاای کېادو تاه اړتیاا
ده؛ خو بدبختانه خلک او پاه
ځانګړې توګه اوساني علمااء
په مسلکي دوربینونو سمبال
دي چااې د دې دوربااین (لاار
لیاادونکي) د لیااد ساااحه لااه
یوې ټاکلې محادودې څخاه
ور اخوا له مسلک بل څه ناه
وي.
د یو انجنیار د دوربینوناو
(لرلياادونو) د لیااد ساااحه لااه
افقي او عمودي سااختماني
عناصرو څخه ور اخوا بل څه
نه ویناي .د یاو ډاکتار د لیاد
ساحه د انسان لاه انااتومۍ،
د یو اقتصادپوه د لید سااحه

که دې انځور ته دقیق وکتل شي ،د سپین برېت لرونکی
سړی پکې سم نه لیدل کېږي
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د ګ ې او تاوان ،رایجو پیسو او پر اقتصادي وضعیت له اغېزمنو عناصرو پرتاه بال څاه ناه
ويني او پر دې منځ کې پر فردي او ډله يیز ژوند تر ټولاو مهام او اغېزنااک عناصار پااتې
دي او د اوسنۍ نړۍ د پېښاو پاه اړه ضاد او نقایض او بېالبېلاې اخيساتنې (برداشاتونه)
موجود دي ،که اوسنۍ نړۍ په یوې تابلو کاې د یاوې بیعاي منظارې لاه نقاشاۍ ساره
تشبېه کړو چې په کې یو ماهر نقاش ،د یو انسان څېره په یوه بیعي منظره کې داساې
نقاشي کړې وي چې د دې څېرې هره برخه د دې منظرې د یو عنصر ښودونکې وي.
یعنې پوزه یې یو کور ،څېره یې د یوې شنې ساحې چې په کې کور موقعیات ولاري،
سترګې یې د اوبو د یوه حوض ،وېښته یې د ځنګال پاه توګاه د شانې سااحې تار شاا او
خوله یې د زینتي ساختمانونو پاه توګاه ،نقاشاي شاوي وي؛ اوس کاه دې منظارې تاه د
تخصصي لرليدونو او په سطحي توګه وکتل شي ،هره برخه یې پاه بېلاه توګاه مطالعاه او
تحلیل کېدای شي چې په دې منظره کې به د څېرې لیدنه ناشونې وي.
یو انجنیر یې په خپلو تخصصي لید سره د کور ،یو ډاک ر یاې د روغتیاایي مساایلو او
یو اقتصادپوه یې د عوایدو او لګښتونو برخه تر شاننې او څېړناې النادې نیساي .پاه دې
منظره کې د څېرې د لیدو له پاره داسې لرليد ته اړتیا ده چاې د څاو بُعادې لیادو وړتیاا
ولري او دا منظره د څو بُعدي لیدو له مخاې تحلیال او وڅېاړي چاې د ناړۍ پاه اوسانۍ
منظره کې هم د څېرې د دقیقې پېژندنې له پاره همداسې یو څو بُعادي لرلياد تاه اړتیاا
ده او دا لید یوازې له اسالم سره دی.
د اسالم د لید پر مرسته کوالی شو چې پاه منظاره کاې اصالي څېاره وپېژناو او درک
کړو چې په اوسني وخت (اخر الزمان) کې د ناړۍ ساترې پېښاې ناڅااپي او اتفااقي ناه
دي ،بلکې د پېښو تر شاه د دجاال څېاره ده او د ملګارو ملتوناو ساازمان د دې نړیاوالې
منظرې له مهمو اجزاوو څخه دی.
ملګري ملتونه یو مهم سازمان دی چې د دجال د نړیوال حکومات د تیاارولو لاه پااره
کار کوي ،په دې اړه د امریکا ولسمشر جورا باوش پاه ډېار شاوق او شاور ساره د ملګارو
ملتونو د سازمان د منشور په اړه وایي:
(د ملګرو ملتونو په منشاور کاې درا شاوي مقادس اصاول) او پاه داساې حاال کاې

مسیحایي ماموریت يې ورته ووایه ادامه ورکړه چې (کوالی شو تارې د ساان فرانسېساکو
له هیله مندو شېبو څخه د ژونه او متنفذ سند په توګه وګاورو) .1فارانکلن روزولاټ وایاي:
په سیاست کې هېڅ شی هم ناڅاپي نه دي ،کاه ناڅااپي راځاي ناو کاوالی شاي شار
1. William F. Jasper; Global Tyranny…Step by Step; Ch. 1- The New World Army

دویم فصل :استعمار او استثمار❐67
وتړي چې همدغسې رحه شوی دی 1.د نړۍ اکثره سترې پېښې او په ځانګړې توګه د
وروستۍ پېړۍ پېښې چې د غربیانو له لوري رهبري کېدلې ،اتفااقي او ناڅااپي ناه وې،
بلکې په ډېر ماهرانه او داسې شکل چې د دوکې له وسلو څخه پاه کاار اخیساتنې ساره
رحه شوې وې .ملګري ملتونه هم لکه څنګه چاې ویال کېاږي پاه تصاادفي او ناڅااپي
توګه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د کړکېچونو د مخنیوي له پاره رحه شوي دي.
د ملګرو ملتونو نظریه له کلونو راهیسې له صهیونېستانو سره د یاوه نړیاوال حکومات
جوړولو له پاره موجوده وه .هغه سازمان چې د ملګرو ملتوناو پاه ناوم پېژنادل کېاږي ،پاه

حقیقاات کاې پااه رساامي توګاه د ۵43۵زېږدیاز کااال د جااون پااه 6۸مااه نې اه پااه سااان
فرانسېسکو کې د پنځوسو هېوادوناو د اساتازو پاه واساطه د ملګارو ملتوناو د منشاور پاه
السلیک کولو سره منځ ته راغی؛ خو دا واقعه د پالیسي جوړوونکاو او شخصاي لاوړ پاوړو
ډلو په واسطه د کلونو رحه جوړونې پایله ده چې د ولسمشر فرانکلېن روزولاټ د ادارې
پر مهال یې د امریکا د بهرني سیاست کن رول په غاړه الره .په دویمه نړیواله جګاړه کاې
د امریکا له را داخلېدو سره سم د امریکا د بهرنیو اړيکو په شورا (Council on Foreign
) Relationsکې د نړیوالې سولې د ټولنې نظریه رامنځ ته شوه.
په ۵436زېږدیز کال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تحریک ،له محوري قادرتونو
سره د جنګ په حال کې شپږویشتو ملتونو ،ځان ته ملګري ملتونه نوم ورکاړ 1.د لاومړۍ
نړیوالې جګړې په پیل سره ،یوې اغېزنااکې او شاتمنې امریکاايي ډلاې د یاوې ټاولنې د
جوړولو پرېکړه وکړه او وروسته یې د دې ټولنې نوم د بهرنیاو اړیکاو شاورا وټاکاه چاې پاه
نړیواله صحنه کې د یوې امپراتورۍ په رول کې د امریکا د سمبالولو له پاره جوړه شاوې

وه.
لویه برېتانیه نه یوازې د استعماري امپراتورۍ په واساطه ،بلکاې د ناورو غیار رسامي
حوزو په واسطه ،په نړیوال سیاست باندې نفوذ او تسلط الره او په همادې تګاالرې ساره
امریکايي رهبرانو هم وغوښتل څو له جګړې وروسته دوی هم د واکمناۍ دا ډول رول پاه
1
نړۍ کې ولوبوي.
د بهرنیو اړیکو د شورا ریښې د ورساایلس د خبارو اتارو )(Versailles Negotiations

په ناخوښیتوب سره د دغې ډلې د بنسټ اېښودونکو تر اندېښنو پاورې اړه لاري چاې پاه
کې د امریکا متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو له غړیتوبه ډډه وکړه ،نو له دې املاه یاې پاه
1. Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 1. Don't Confuse me with Facts
2. Willam F. Jasper; Global Tyranny… Step by Step; ch. 3- The UN Founders; Creations of the CFR
3. Laurence H. Shoup & Eilliam Minter; Imperial Brain Trust; p 3
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۵46۵زېږدیز کال یوه غونډه وکړه چې د یو شمېر خلکو له خوا یې ماالي مالتاړ کېاده او
1
انفرادي غړي یې له یو غیر انتفاعي او غیر حزبي ډلې څخه وو.
له برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت د انتقال لاه پیلاه یاا د دجاال لاه لاومړۍ ورځاې
دویمې ورځې ته ،د درېیمې ورځې له پاره چې یو نړیوال حکومت ته د قادرت انتقاال و،
تیاری پیل شو او د دې نړیوال حکومت د پښو درولو له پاره ورته د نړیوالو افکارو تیاارول
یو حتمي او اړین کار ګڼل کېده.
د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د جوړولو له پاره د یوې
سریزې په توګه چې د امریکا او برېتانیې هېوادونو د صهیونېستانو له خوا جاوړ شاوی و،
د نړیوال حکومت او نوي نړیاوال نظام پار تبلیا الس پاورې کاړ .د روڼ انادو تار مانځ د

نړیوال کېدو نظریو د خپرولو له پاره ،دې مجلاس د بهرنیاو اړیکاو درې میاشاتنۍ مجلاه
1
پیل کړه.
تر دویمې نړیوالې جګاړې وروساته ،انترناسیونالېساتانو (هغاه کساان چاې د نړیاوال
حکومت د جوړولو له پاره یې کار کاوه) د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا د ملګارو ملتوناو پاه
جوړولو بریالي شول چې د نړیوال حکومت د کار کولو له پاره یو ستر سازمان و .هغه څه

چې تاریخي شواهد یې ښیي او هغاه څاه چاې بایاد خلاک پارې وپاوهېږي دا دي چاې
1
ملګري ملتونه د بهرنیو اړیکو د شورا یو پوره تولید دی.
ملګرو ملتونو ډېر ژر پراختیا وکړه او لږترلږه د نړۍ ټول هېوادونه او د عثماني خالفات
له ساقو وروساته رامانځ تاه شاوو اساالمي هېوادوناو د دې شارکي او دجاالي ساازمان
غړیتوب ترالسه کړ .د ملګرو ملتونو د سازمان غړيتوب د دغه سازمان د منشاور د منلاو او
دې سازمان ته د یوه هېواد د حاکمیت د حق ورسپارلو په معنی دی.
د ملګاارو ملتونااو د سااازمان د منشااور 63مااه ماااده پااه صااراحت سااره بیااانوي چااې د
نړیوالې سولې او امنیت لومړنی مسوولیت د دغه سازمان د امنیت تار شاورا پاورې تړلای
دی او همدارنګااه د دې منشااور پااه 36مااه ماااده کااې د نظااامي حملااې حااق او پار هغااو
هېوادونو چې د نړیوالې سولې له ګواښ سره م دي له زور څخه کار اخیساتنه ده او دا
کار د سولې د اعاده کولو له پاره ترسره کېږي.
د بېلګې په توګه یو کفري هېواد پر یوه اسالمي هېواد ظلم کوي او اسالمي هېاواد د
خپلو خلکو د ځان ،مال او ناموس د دفاع له پاره د دغه هېاواد او د هغاه د متحادینو پار
1. Phyllis Schlafly & Chester Ward; Kissinger on the Cough; p 149
 .1همدا سرچینه ۵۵۵ ،م
3. William F. Jasper; Global Tyranny…Step by Step; Ch. 3- The UN Founders; Creation of CFR
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وړاندې جهاد اعالنوي ،خو د ملګرو ملتوناو د امنیات شاورا چاې دایماي غاړي یاې ساتر
قدرتونه لکه امریکا ،روسایه ،انګلېساتان ،جرمناي ،فرانساه او چاین دي ،د یاوه اساالمي
هېواد له لوري د جهاد اعالن نړیوالې سولې ته ګواښ بولي او ظااهرا د ساولې د اعاادې
له پاره په دې مسلمان هېواد حمله کوي ،دا او نور اسالمي هېوادونه څاه نشاي کاوالی؛
ځکه چې د خپلې ځمکې حاکمیت یې د ملګرو ملتونو ټولنې ته سپارلی دی.

د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هېوادونو له پاره واقعي او حتمي ګاواښ ،د هغاو ساترو
دروغو منل دي چې وایي په تړلاې ناړۍ کاې د ژوناد کولاو لاه پااره باياد ملتوناه د خپال
حاکمیت حق د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري 1.په دې اړه د ملګرو ملتوناو د ساازمان
سرمنشي په ۵446زېږدیز کال وایي:
د مطلقې خپلواکۍ او په یو کس پورې تړلي ژوند وخت تېر شوی دی .هاو! د ملاي
حاکمیت حق به پاتې وي؛ خو په دې شر چې د ملګرو ملتونو په واسطه ترسایم شاوی
وي ،داسې چې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي وایي:
1

د حاکمیت د حق مفهوم ځان ته یوه نوې معنی غوره کړې ده.
په اسالمي نظام کې چې یوازې او یوازې د الله  حاکمیت پاه رسامیت پېژناي او د
1

ځمکې پر ما د حاکمیات حاق باه د هغاه ذات حاکمیات وي ،د ملګارو ملتوناو یاا یاوه
شخص او یا د حاکمیت د حق سپارل نه بښونکې ګناه ده .په اسالمي قلمرو کاې یاوازې
الهي قانون نافذ وي او هېڅ ځمکنی قدرت د الهي قوانینو د بدلون حق نه لاري ،ان کاه
یو قا ع اکثریت هم د الهي قوانینو مخالف وي.
د اسالم په سیاسي نظام کې هېڅ یو قانون جوړوونکی د الله  د حاللاو د حرامولاو
او د حرامو د حاللولو حق نه لري .اسالمي خالفت؛ هغه سیاساي نظاام دی چاې د اللاه
 او د هغه د رسول  او د هغو کسانو چې د خلکو له منځاه واکمان (اولاوالمر) دي،
يعنې د اسالمي اساساتو له مخې د خلیفه پاه توګاه ټاکال شاوي دي ،د ا اعات بنساټ
1
دی چې جوړېږي.
1. William F. Jasper; Global Tyranny… Step by Step: Introduction
2. 20 Years of "An Agenda for Peace"; A New Vision for Conflict Prevention?; Paper No. 5; p9 (United
)Nation
3. William F. Jasper; Global Tyranny… Step by Step; Ch. 1, The New World Army; UN Leader Paves
the Way
ن آ َمنُوا ْ أَ ِ ي ُعوا ْ اللّ َه َوأَ ِ ي ُعوا ْ ال َّر ُس َ
ي ٍء فَ ُردُّو ُه
 .1نساء سوره۵4 :مه آیه :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َ
ول َوأُ ْولِي اْلَ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَا َز ْعتُ ْم ِفي شَ ْ
إِلَى اللّ ِه َوال َّر ُسو ِل إِن كُن ُت ْم ت ُ ْخ ِم ُنو َن بِاللّ ِه َوالْ َي ْومِ ِ
ن تَأْوِيال ﴿ ، ﴾13ژباړه :اې مخمنانو! د الله  ،رسول
اآلخ ِر َذلِ َك َ
خ ْي ٌر َوأَ ْح َس ُ
 او هغو کسانو ا اعت وکړئ چې له تاسې څخه د امر خاوندان وي ،بیا که ستاسې تر منځ په کومه چاره کې شخړه

 ❐70وروستی خبرداری
له بده مرغه د ملګرو ملتونو د منشور پاه السالیک کولاو ساره مسالمانانو د اللاه  د
حاکمیت حق واخیست او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یې وسپاره .د عصري سېکولر
دولتونو نړیوال شرکي سیاست د حضرت محمد  د وړاندوېینې د څېړنې المل کېږي
چې ویلي يې وو:

دجال به خلک د خپل ځان د عبادت پر ځای د اللاه  لاوري تاه را وباولي .غرباي
عصااري تماادن د عصااري ساېکولر دولتونااو د راماانځ تااه کېادو ساابب شااو چاې وایاي :د
حاکمیت حق له دولت سره دی او د دولت قانون تر ټولو ستر قانون دی.
هغه څه چې الله  حرام کړي دي ،دې دولت حالل ګرځاولي ،دا یاو ښاکاره شارک
دی؛ خااو د حیرانتیاا ځاای دا دی چاې ان مساالمانان هاام د دې مساائلې پااه درک کاې
ستونزه لري.
نن ورځ ټوله ناړۍ د ساېکولر دولات او د ملګارو ملتوناو د ساېکولر ټاولنې تار مشارۍ
الندې ده .د ملګرو ملتوناو بنساټ پاه شارک ساره اېښاودل شاوی دی .د ملګارو ملتوناو
منشور وایي چې الله  اکبر نه دی! د دې منشور 63مه او 6۵مه مااده بیاانوي چاې د
امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت د حاکمیت حق لري او د امنیت د شورا تسالط د
الله او د هغه د رسول  له تسلط څخاه لاوړ دی چاې د شارک تار ټولاو ساتر ډول
1
دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د خپلو پخوانیو سیاالنو او منځ ته راوړونکو پاه څېار (د ملتوناو
ټولنې او بهرنیو اړیکو شورا) د صهيونېستي انترناسیونالېستانو په واساطه اداره کېاږي او
د نړیوال حکومت یا د نړیوال نوي نظم د تیارۍ له پاره کار کوي .کاه د ملګارو ملتوناو او
انترناسیونالېستانو ستر پالنونه د یوه نوي نړیاوال نظام د رامانځ تاه کولاو لاه پااره د یاوه
تخصص له یو بُعدي دوربینونو څخه وګورو ،نو ضد او نقیضو پایلو ته رساېږي او د اصالي
موخې د درک وړ نه دي؛ خاو د اساالمي درک د څاو بُعادي لرليادونو پاه مرساته باه ياې
ومومو.
د دې نړیوال حکومت یاا ناوي نړیاوال نظام د صهیونېسات علمااوو لاه نظریاو څخاه
سرچينه اخلي چې د خپل مسیح د راتګ له پاره د نړۍ د تیارولو په عقیده دي او یوازې
د اسااالم څااو بُعاادي لرلیدونااه د دې درک وړتیااا لااري چااې دا مساایح چااې صهيونېساات
یهودیان یې په اړه خبرې کوي ،له مسیح الادجال پرتاه بال څاوک ناه دی چاې حضارت
پېښه شي؛ نو هغه د الله  او رسول  لوري ته وړاندې کړئ .که تاسې په رښتیا سره پر الله او د اخرت پر ورځ ایمان
لرئ ،همدا د کار یوه سمه ریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده.
1. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 72 & 114
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محمد  یې څوارلس سوه کالاه وړانادې خبارداری ورکاړی و او دا حکومات د دجاال
نړیوال حکومت دی چې پالزمېنه باه یاې بیات المقادس وي .پاه دې اړه د ټاایم مجلاې
) (Time Magazineد ۵447زېږدیز کال د سپ مبر د ۵0مې نې ې ګڼه لیکاي :د باوش

حکومتي اداره غواړي چې له ملګرو ملتونو څخه د نوي نړیوال نظم د رحې جوړولاو لاه
پاره د یوې بنس یزې وسیلې په توګه کار واخلي 1او په همادې اړه د امریکاا ولسمشار (د
بوش پالر) د ۵447زېږدیز کال د سپ مبر په ۵۵مه پاه خپلاې یاوې بیاانیې کاې داساې
وایي:

هو ،موږ د خپلو راتلونکو نسلونو او خپل ځان له پاره د یو نړیوال نظم جوړولو له پااره
چانس لرو ،هغه نړۍ چې د قانون حااکم ،ناه د ځنګال قاانون یاې د ملتوناو کړناې اداره
کوي .کله چې موږ بریالي شو او موږ به بریالي کېږو! هو! موږ پاه دې ناوي نړیاوال نظام
کې یو واقعي چانس لرو ،هغه نظام چې پاه کاې عاالي متحاد ملتوناه د ملګارو ملتوناو د
1
بنسټ اېښودونکو د هیلو او وعدو د عملي کولو له پاره د سولې د ساتونکو رول لوبوي.
د سېکولر دولتونو اروپايي سېستم چې د یوې نړیوالې ټولنې د رامنځ تاه کېادو المال
شو .لومړی د ملتونو ټولنه او وروسته په ملګرو ملتونو واوښته .ملګري ملتوناه لکاه څنګاه
یې چې له نومه څرګندېږي ،د اروپایانو (له اروپا څخه موخه امریکاا ،اسا رالیا ،اساراييل
او خپله د اروپا لویه وچه ده) په واسطه د نوي نړیوال نظم جوړولو او د اروپاا تار سیاساي
کن رول او د نړۍ تر نفوذ الندې د نړۍ د متحد کولو له پاره جوړ شو چاې بااالخره اروپاا
1
وتوانېږي په نړۍ حکومت وکړي.
د پ و کسانو (صهیونېستانو) یو مهم دلیل چې لومړۍ نړیواله جګړه یې پيل کاړه ،تار
جګړې وروسته د نړیاوال حکومات جاوړول وو ،ځکاه کاه غاواړئ چاې ملاي مونوپاولي او
انحصار ولارئ ،بایاد ملاي حکومات پاه کن ارول کاې ولارئ او کاه وغاواړئ چاې نړیاوال
1
مونوپولي او انحصار ولرئ ،باید نړیوال حکومت په خپل واک کې راولئ.
د هرې نظریې د پلي کولو له پاره واک ته اړتیا ده او د نوي نړیوال نظم د پلي کولو او
د نړیااوال مونوپااولي او انحصااار لااه پاااره هاام د دا ډول اړتیااا احساااس کې اده؛ نااو ځکااه
انترناسیونالېستانو د ملګرو ملتونو د نظام په جوړولو پیل وکړ ،لکاه څنګاه چاې نیویاارک
1. George J. Church; A New World; Sep 17 1990; p 23
2. President Bush in a televised address before a joint Session of Congress, Sep, 11 1999 (weekly
)Compilation of Presidential Documents; Sep, 17 1990; Vol. 26 Number 37; pp 1359-60
3. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; p 108
4. Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 5 Establishing the Establishment
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ټایمز لیکي :د سبار پوځ ،نه سور لښکر دی او نه د امریکا پوځ ...کاه ساوله پاه پاام کاې
وي ،د څو ملیتي ځواکونو سره چې د اوربندونو څارنه وکړي ،راځي .د سولې ساتونکي د
ملګرو ملتونو لاه شانو خولیاو ساره همادا دناده ترساره کاوي 1.فرانساه او امریکاا لاومړي
هېوادونه وو چې د ملګرو ملتونو له پااره یاې نظاامي قاواوې ورکاړې او بیاا وروساته ناورو
هېوادونو ،په ځانګړې توګه د ناټو غاړو هېوادوناو د ملګارو ملتوناو د اردو پار جوړولاو کاې
عمده مالي او نظامي مرستې ،تجهیزات او د نظامي سرتېرو تدارک وکړ.
د ملګرو ملتونو د سرتېرو شمېر چې د اسماني خولیو او سولې د ساتونکو په نوم هام
پېژندل کېږي له سلو زرو سرتېرو زیات دی ،خو ملګري ملتونه یې د اړتیا پر مهال له غړو
هېوادونو څخه زیات سرتېري غواړي او هېوادونه به يې د  63ساعتونو په موده کې ملګرو
ملتونو ته لېږي.
د ملګرو ملتونو د سولې سااتونکي هار مهاال چاې د غرباي لاه ضادو هېوادوناو او پاه
ځانګړې توګه له اسالمي هېوادونو څخه کومه تېروتناه وشاي د جنایات کولاو او ظالماناه
سلطه ګرۍ له پاره حاضرېږي.
په داسې حال کې چې که غربیان او د هغوی متحدین کوم جنایت وکړي ،د ساولې
د دې ساتونکو الس او پښې تړل شوي وي او د دې سازمان مشران یا دې ډول جنایتونو
ته پام نه کوي او یا يې هم توجیه کوي .د ملګرو ملتوناو د ساولې سااتونکو جنایتوناه پاه
لومړیو عملیاتو په کانګو کې په پوره توګه ښکاره وو چې په زرګونه افریقاایي تاور پوساتي
غیرنظامیان يې ووژل او پر ښځو یاې تېاری وکاړ ،خاو کلاه چاې پاه برماا او میانماار کاې
مسلمانان د بودایانو د نسل وژناې او ظلام النادې شاول ،د ملګارو ملتوناو صهيونېساتي
سازمان غلی و او هېڅ ډول غبرګون یې ونه ښود.
د ملګرو ملتونو تر ټولاو ساتر جنایات دا دی چاې د اساراييلو د صهيونېساتي غاصاب
رژیم پر مسلمانانو د ظلمونو پر وړاندې غلی پاتې او ياد سازمان له دې رژیم څخه مالتاړ
کوي .ملګري ملتونه له پیدایښته تر اوسه د اسراييلو له غاصب او غیر قانوني رژیم څخاه
په مالتړ کې چې د دغه سازمان د پرېکړه ليک لاه مخاې پاه رسامي توګاه تشاکیل شاو،
ګڼل کېږي او تل د اسراييلو ظلمونه نه ویني او یا يې کله کله په ډېر اعظمي حاد کاې د
یوې احمقانه بیانیې په واسطه ډېر په عادي ډول غندي.
د دې سازمان یو لاه اغېزمناو غاړو امریکاا ده چاې پاه دې مالتاړ کاې ډېار مهام رول
لوبااوي .د واشاانګ ن لااه مااالي او نظااامي مرسااتو څخااه پرتااه لااه اسااراييلو سااره د پااراخ

1. The Unsung New World Army; New York Times editorial; May 11 1992
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دیپلوماتیاک مالتاړ دی .لااه ۵4۸6زېږدیاز کااال راهیساې د ملګارو ملتونااو د سااازمان د
امنیت د شورا  46پرېکړه ليکونه چې د اسراييلو پار کړناو نيوکاه کاوي ،رد ) (Vetoکاړي
1
دي.
د نړیااوال حکوماات یااا نااوي نړیااوال نظاام جااوړول لااه سیاسااي ،اقتصااادي ،ټااولنیز او
فرهنګااي نفااوذ پرتااه یااوازې د نظااامي قااوې پااه واسااطه شااوني نااه وو ،نااو لااه دې املااه
صهیونېستانو د غربي عصري تمدن په تحمیل او خپرولاو الس پاورې کاړ چاې پاه پورتاه
برخو کې پر اسالمي نړۍ او نړیوالو د خپل نفوذ متضمن وو.

تمدن
تر اوسه پورې متفکرین او علماء د تمدن د مفهوم په اړه یوې ځانګړې موافقې تاه ناه
دي رسېدلي او له تمدن څخه هر عالم او متفکر خپل ځانګړی مفهوم وړاندې کړی دی.
ډېرو یې د حروفو ،د سیاسي ،ټولنیزو ټولنو ،ښارونو ،صنعت ،ټکنالوژیکي پرمختګوناو ،د
ټولنیزو پاړکيو ( بقو) منځته راتګ ،د دیني او خدای پېژندنې نظامونو د راښاکاره کېادو
پړاوونه ګڼي .د تمدن د ښې پوهېدنې له پاره کوالی شاو پاه څاو برخاو کاې یاې وڅېاړو:
فلساافه او تماادن ،امپراتااوري او تماادن ،اقتصاااد او تماادن ،فرهنااګ او تماادن ،د ټااولنې
پرمختااګ او تماادن او نړیوالتااوب او تماادن دی .یااو وخاات تماادن د فلساافې پااه محااور
راڅرخېده او تر ټولو متمدن شخص تر ټولو فیلسوف شخص شمېرل کېده ،د بېلګاې پاه
توګه د یونان په تمدن کې ،فيلسوفان د اشرافو ژوند الره او ځان ته یې د خلکو لاه عازت
کولو ،اغېزمنتیا او نغوذ څخه خوند اخیست او پاه دې ماوده کاې د فیلساوفانو لاه خبارو
څخه د ژوند کولو د اصولو په توګه کار اخیستل کېده.
وروسته ځمکنی قلمرو هم د تمدن د مفهوم په توګه وکارېده او په دې قلمرو کاې باه
یې د امپراتورۍ ساتنې ته تمدن وایه ،خو د اروپاا تار صانعتي انقاالب وروساته د تمادن
اصلي محور اقتصاد وګڼل شو او د متمادن تاوب مقیااس تکناالوژیکي پرمختاګ چاې د
اقتصادي پرمختيا بنسټ دی ،شمېرل کېده.
وروسته بیا په نولسمې پېړۍ کې ځینو متفکرینو د فرهنګ مفهوم د تمدن له مفهوم
سره یو ځای وکاراوه ،فرهنګ یې د تمدن د معنويت پوره کوونکی وګاڼه او کله کله یاې د
فرهنګ او تمدن کلمې په مترادفه توګه کارولې او د ترقۍ په اوسني چ ک وخات کاې د

 .1درخشه جالل او علیرضا کوهکن ،له اسراییلو څخه د امریکا د مالتړ دالیلو ته نوې کتنه؛  43م
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پرمختګ تیوري هم تمدن ګڼل کېاږي چاې د مادرنیت لاه دوو فرضایو سارچینه اخلاي،
یعنې له منفي څخه مثبت ته د بشر د یو اړخيز پرمختګ له غوښتنې سرچینه اخلي او د
متماادنو ټولنااو پرمختااګ او د تماادن مفهااوم یااوه معناای افاااده کااوي .د نااوي عصاار پااه
راڅرګندېدو او د ارتبا ي تکنالوژیو په کشف او معنوي سرحدونو په لاه منځاه تلاو ساره،
نړیوالتوب هم د تمدن یوه برخه وګڼل شو او ځینې یې د تمدن یو اصل بولي؛ نو لاه دې
امله د تمدن مفهوم پړاويز و او د تاری په هر پړاو کې تمدنونو د تمدن د محور لاه مخاې
ځان ته ځانګړی تعریف الره.
1
دا چې نن ورځ نړۍ له عصریتوبه نوي عصریتوب ته راغلې ده  ،نو ډېری اصاطالحات
په اصلي مفهوم نه کارول کېږي او مروا مفااهیم یاې ځاان تاه غاوره کاړي دي د غرباي
عصري تمدن له نظرونو سره د یو شان کېدو له پاره کارول کېږي .د بېلګاې پاه توګاه پاه
اوسني وخت کې کله چې د جنسیت له حقوقو څخه یادونه کېږي ،ډېری مهاال د ښاځو
حقوق ترې هدف وي ،په داسې حال کې چاې ساړی او مخناث هام پاه جنسایتونو کاې
شامل دي؛ خو په دې وخت کې ،روڼ اندی هغه چا ته ویل کېږي چاې د غارب لېبارال،
دموکرات او سېکولر نظریې تایید او خپروي.
په داسې حال کې چې روڼ اندی فکر هغه لوړ علمي شخص او داساې چاا تاه ویال
کېږي چې د حقیقتونو په درک قادر وي ،حق له با ل څخه بېل کړي او د حق لاه پااره
مبارزه وکړي .د نورو اصطالحاتو په څېر نن ورځ د تمدن مفهوم هم په مروجه بڼه کاارول
کېږي چې د متمدن کېدو مفهوم د غربي کېدلو په معنی دی ،ان د تمادن د معنای پاه

اړه سرسري نظر سنجي ښیي چې د روڼ اندۍ ،پرمختیا غوښتنې او تااریخي مکتاب لاه
مفاااهیمو سااره یاو ځاای تماادن چاې د ماادرنیت د وخاات عمااده شاخصااونه دي ،کااارول
1
کېږي.
د تمدن د پخواني مفهوم پرخالف یعنې د وحشيتوب او بربريت پار وړانادې مباارزه د
غربي عصري تمدن دا دواړه په خې ه کې کړل او له هغاې څخاه پاه کاار اخیساتو یاې د
دجال د تولید شوي تمدن په رسولو الس پورې کړ او د پخوانیو یونانیانو په څېر ،غربیان
هم هغه څوک دي چې د هغوی په تمدن کې شامل نه وي او نه د هغاوی پاه څېار فکار
کوي او نه هم د هغوی په څېر ښکاري ،غیرمتمدن او بربري ګڼل کېږي.

 .1له  Modernityڅخه  Postmodernityته راغلی ده( .ژباړن)
;2. Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 7 Civilization as an Ideological concept
Postmodernism and the Synchronistic Understanding of civilization
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له سالم تمدن او خپلې سنتي بڼې او فکر سره مسالمان د غرباي عصاري تمادن پاه
واسطه د منلو نه دی او تل سپک ګڼال کېاږي او برباري ،ترورېسات ،وروساته پااتې ،زوړ
فکری ،بنسټ پالی او راډیکال ورته ویل کېږي .علمي نظریات یې ناه لیادل کېاږي او د
فکر ریقې یې اهریمناي ښاودل کېاږي ،د دې مسالمان دوه ښاځې درلاودل پاه ښاځو
باندې یو ډول تېری ګڼل کېږي ،په داسې حال کې چاې د یاو غرباي نامشاروع اړیکاه د
نارینتوب نښه ګڼل کېږي او د ویاړلي پلی بای ) (Playboyپه نوم یادېږي.
دا تمدن غواړي ټول بشریت جبرا او یا د دوکاه کوونکاو ساافټ وېیروناو لکاه رسانیو،
ټاکلو ان رنې ي سای ونو ،موسیقۍ او علمي ظاهري کنفرانسونو په واسطه پاه خپال رناګ
کړي او د اسالمي تمدن پر خالف چې د اسالم د مقدس دین پر بنساټ دي ،د بشاریت
له پاره د جبر او د دوکې 1کار بد ګڼي ،متکبر دی او له هرې الرې چې وي خپال تمادن
نړیوال کړي.

نړیوالتوب
نړیوالتوب چې د لومړي ځل له پاره په ۵4۸7زېږدیز کلوناو کاې سیاساي ادبیااتو تاه
راننه ووت ،په ټوله نړۍ کې د فرهنګونو په ادغام او د یو نړیوال فرهنګ په رامنځ ته کولو
او د یااو ځااانګړي اقتصااادي او سیاسااي سېسااتم پااه پښااو درولااو لااه پاااره هڅااه کااوي .د
نړیوالتوب اصطالح ذاتا کومه بده معنی او مفهوم ناه وړانادې کاوي او ډېاری اېاډیولوژي
ګانې او دینونه د نړیوالتوب په فکر کې دي ،خو په مدرنیت عصار کاې نړیوالتاوب د باې
خدایتوب سیاسي ،ټولنیز او اقتصادي غربي سېستمونو مفهوم وړاندې کوي.
په نړیوالتوب کې د فرهنګي ادغام د ټولو سنتي رسومو او ارزښاتونو لاه منځاه وړل او
پر ځای د غربي رسومو او فرهنګ زغملو په معنی دی .هغه ارزښتونه چې له کاوم ساوال
پرته د هر چا له پاره په هر ځای او هر وخت کې معتبر ګڼل کېدل ،اوس د وروسته والاي

په حال کې دي او دا اوس منل شوې ده چې غربي ارزښتونو د ځانګړو ډلو پاه وسایله او
1
له ځانګړو ریقو سره له تاریخي او ټولنیزو تجربو سره شکل نیولی دی.
د اقتصاد نړیوالتوب د سیاست او فرهنګ د نړیوالتوب د پاړاو پیالماه شامېرل کېاږي
چې له اقتصادي او د پانګوالۍ سېستم د پراختیا لاه مخاې د ناورو ټولاو سېساتمونو پار
ځای د یو مناسب بدیل په توګه د ټولنو په ادغاام تاکیاد کاوي .اقتصاادي نړیوالتاوب ،د
 .1اسالم د خپلو نظرونو د نړیوال کولو له پاره له زور او دوکې څخه کار اخیستل نه مني.
 .1نش کت؛ معاصره سیاسي ټولنپېژندنه؛ د تقي دلفروز ژباړه 4۸ ،م
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درېیم صنعتي انتقال له کبله د نوو ارتبا ي او تکناالوژیکي وسایلو پاه مرساته ،پاه ناړۍ
کې د تولید له پاره د ارزان بیاه ځاایونو د پیادا کولاو او د محصاوالتو د ګ اورو باازارونو د
1
موندلو په پل نې سره ممکن شوي دي.
د اقتصاد په نړیوالتوب کې ،جغرافیایي سارحدونه یاوازې د منځنیاو او غریباو پااړکیو
( بقو) له پاره دي او د اقتصاد پوهانو له پااره باې معنای دي ،ځکاه چاې دې پوهاانو د
خپلو څو ملیتي شرکتونو په وسیله ،خپل جغرافیایي سرحدونه په نالیدلو سرحدونو بادل
کړي دي او د غریبو هېوادونو لاه سارچینو ګ اه اخلاي او د غریباو او منځنیاو پااړکیو پاه
غالمیتوب الس پورې کوي.
د سیاست نړیوالتوب د سېکولرېزم او ولساواکۍ پاه قالاب کاې د لېبرالېازم پاه محاور
راڅرخي او لاه سیاساي پلاوه د نړیوالتاوب مهماه پایلاه د ولساواکۍ جاوړول دي چاې د
اقتصاد او سیاست پوهان ترې د وړو اقلیتونو په ګ و او اکثریت په تاوان کار اخلي.

د نړیوالتوب هوکړه کوونکو ،د ولسواکۍ پراختیا د خپال اساتناد تار ټولاو مهام محاور
کړی دی او د لېبرالېزم اغېزمنتیا ،جذابیت او قانع کوونکی خاصیت یې د نړیوالتاوب وړ
ګڼلی دی او وایي :لېبزالېزم په خپل ذات کې نړیوال دی او نړیوال حکومت هم په اصل
کې لېبرال دی ،ځکه په دې کې نړیوالاو باازارونو تاه د نړیوالاو قوانیناو د حاکمیات او د
1
لېبرالې ولسواکۍ د تمدن د معیار په سترګه کتل کېږي.

د سېکولرېزم د سیاست نړیوالتوب
د لومړي ځل له پاره د سېکولرېزم نظریه د غرب د کلیسا د خرافاتو ،تحریفونو ،د علم
ضد عقیدې ،کبر او ظلم پر وړاندې رامنځ ته شوه چې د کلیسا قدرت ته یې د پای ټکی
کېښود .هغه وخت يې د ماده پالو علماوو د درک له مخې ،د بې خدایه ماده پاله نظاام،
بشري قوانین جاوړ کاړل .هغاو علام پاالو غربیاانو چاې ساېکولرېزم یاې جاوړ کاړی و ،د
مسیحیت د دین او کلیسا د کړکې د توپیر د درک ترمنځ م وو او یا یې نه غوښتل چې
د دې دوو تر منځ توپیر وکړي ،لکه نن ورځ چې د ځینو مسلمانانو انحطا وناه او ځیناې
اسالم نومې ډلې په اسالم پورې تړل کېږي.
د کلیسا تحریفات او کړنې یې په مسیحیت پورې وتړلې او د کلیسا پر وړانادې ياې د
مبارزې پر ځای د دین پر وړاندې پر مبارزې الس پورې کړ او په پای کې ياې پاه دیان د
 .1تارولستر؛ د نړیوال کېدلو ګ ونکي او بایلونکي؛ د مسعود کربسیان ژباړه؛  4۸م
 .1سجادي ،عبدالقیوم؛ افغانستان او نړیوالتوب؛  47م
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ظلم کولو نظریه له اروپا څخه ټولې ناړۍ تاه ولېږدولاه او د اساالمي خالفات د نظاام پار
وړاندې یې تو یه اچونه پیل کړه او په نړیوالو یې د منلو له پاره هڅې پیل کړې چاې پاه
اسالم کې د کلیسا د علمي ظلم ،فيوډالېزم او د استکبار ځانګړتیاوې موجودې نه وې.
د سېکولر اصطالح د  Soecalum Saecularisله التیني کلمې څخه اخیساتل شاوې
ده چې د روزګار یا دنیا په مانا ده او د غربي روڼ اندیو تر بریا وروسته په اصطالحي ماناا
راڅرګنده شوه چې د دنیا پر ځای د دین پار وړانادې کاارول کېاږي .ساېکولران پاه دې
باور دي چې دين په حکومتي چارو کاې د الساوهنې حاق ناه لاري او بایاد لاه سیاسات
څخه لرې وساتل شي او دین یوازې په شخصي عقایدو او عباداتو پورې تړلی دی.
د خالفت په له منځه تلو سره ،تقریبا ټوله اسالمي نړۍ پاه ملتپاالو هېوادوناو واوښاته
چې د ملګرو ملتونو په غړیتوب سره یې لومړی د الله  د حاکمیت حاق ملګارو ملتوناو
ته وسپاره او د سېکولرېزم سېستم په راخپلولو سره یې الهي حاکمیت تر پوښتنې الندې
راووست .هغه یې دولت ته وسپاره چې دولتونه د الله د حرام ګڼلو په حاللولو او د حاللو
په حرامول قادر دي او دا کار لاه الهاي دینوناو ساره پاه ښاکاره توګاه جګاړه ده ،ځکاه د

ابراهیمي دینونو عمده ځانګړنه دا ده چې په کې د کفر او شرک (په دیان کاې فسااد او
یا د یوازیني خدای د عبادت د ردولو) ځای نشته ،خو د سېکولر سیاسي سېستم چاې د
مسیحي – اروپايي بې خدایه تمدن پدیده ده او اوس مهاال د غرباي عصاري تمادن پاه
نوم پېژندل کېږي ،د کفر او شرک پر بنسټ والړ دی.
پر وړاندې يې اسالمي خالفت دقیقا د اللاه  د حاکمیات د حاق پاه اصال والړ دی
چې الله  لوی دی او د هغه پاک ذات قانون ،د ځمکې د م قانون دی .اسالم د څاو
ګونو عبادت چې هم د دولت پیروي او عبادت وکړي او هم د یوازیني اللاه  عباادت او
پیروي وکړي ردوي .د دین او سیاست دوه کلمې سره بېلاې ناه دي؛ ځکاه چاې اللاه 
فرمایي:
د اسمانونو او ځمکې واکمني د هغه ده او هغاه ذات اول ،اخار ،ظااهر او باا ن دی
(الحدید؛ 4-6ایت) ،نو له دې امله عبادت او پیروي په دولت پاورې ناه بلکاې یاوازې پاه
1
الله  پورې تړلې ده.
د سکولرېزم په رامانځ تاه کېادو ساره ،غرباي عصاري تمادن د ولساواکۍ پاه منلاو او
خپرولو الس پورې کړ چې د سېکولرېزم پاه څېار د لېبرالېازم لاه نظریاې څخاه سارچینه
اخلي .لېبرالېزم په مطلقې ازادۍ تاکیاد کاوي او د انګلیساي لاه  Libertyکلماې څخاه

1. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 114-115
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چې له یو شي د ازادۍ په مانا دی اخیستل شوې ده .لېبرالېازم (ازادۍ) یاې لاه ازادۍ
سره مساوي وګاڼه او تل یې په همدې (له ازادۍ) تاکید کړی او ورته مبارزه کوي.
لکه څنګه يې چې له ناماه معلاومېږي ،د (ازادۍ) پاه اړه واضاح او روښاانه تعریفوناه
لري او په هغه ځاای کاې چاې د (ازادۍ) مسائله پاه کاې د ازادۍ اصالي مفااهیمو تاه
رسېږي ،غلي پاتې کېږي او ان پر وړاندې یې مورچل یا موضع نیسي چې په دې حالات
کې ازادي خپل واقعي مفهوم له السه ورکوي او منفي معنا خپلوي.
لېبراالن له الندې شیانو ازادي وړاندې کوي:
 په مدني ټولنې ،سیاست او اقتصاد د دولت کن رول،
 د هغه عقاید او دین
 بقاتي سېستمونه
 د اقتصاد له پاره هر ډول عامه مسووليت
 قومي او دیني اړیکې او
 د ډلې هر ډول پېژندل (مسلمان ،مسیحي او)..
لېبراالنو مخکې قدم کېښود او انسانان یې له کورنیو اړیکو څخه د سنتي بنادونو او د
همدې ازادۍ په چوکاټ کې هم جنس پالنې ،د جناین ساقط ،لاه واده پرتاه نامشاروعو
اړیکو او له هر ډول ټولنیزو ،دیني او سنتي قواعدو څخاه ازادۍ تاه هڅاوي .پاه داساې
حال کې چې لېبراالن د ازادۍ داسې نظریې چې د دین ،سنت او حق ویلاو پار بنساټ
والړې وي او د لېبرالېزم مخالفې نظریې ولري ،له منځه وړي.
لېبرالېزم د بشر د تمدن شیطاني برخليک دی او د هغې د زهرجنو عقیدو پر وړاندې
مبارزه او جګړه ،د نړۍ د ټولو انسانانو یو اخالقي او اړین کار دی ،که په هره بيه وي موږ
باید په پوره عقالني او استداللي توګه د دې نظریې پر وړاندې مبارزه وکړو او ان کاه باې
فایدې ،بې ځایه او له سیاسي پلوه ګواښناک او ناسام هام معلاومېږي ،حقیقات بیاا بیاا
تکرار کړو .لېبرالېازم یاوه اقتصاادي او سیاساي اېاډیالوژي او فلسافه ده چاې د عصاري
زمانې عمده برخه د الندې نظرونو په قالب کې رانغاړي:
 فرد د هر شي مقیاس
 د شخصي ملکیت پر پاکې ځانګړنې باور
 د فرصتونو په برابرۍ د ټولنې د اخالقي قانون په توګه تاکید
 د ټولنیزو -سیاسي ټولنو د قراردادي اوسېدو باور حکومتي ټولنو پر شامول
باور
 د حکومتي ،دیني او ټولنیزو تصدیو لاه منځاه وړل چاې د عاماه حقیقات د
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درک ادعا ولري.
 د قاادرت وېااش او د ټولااو حکااومتي ټولنااو د کن اارول لااه پاااره د ټااولنیزو
سېستمونو جوړول.
 د سنتي حکومتونو پر ځای او د دینوناو ،خلکاو او نژادوناو پاه نظار کاې
نیولو پرته د مدني ټولنې جوړول.

 پر نورو سیاسي شکلونو په سوداګریزو اړیکو واک ،او
 پر دې باور کول چې د خلکو تاریخي مسیر او غرباي هېوادوناه د ټاولې

نړۍ لپاره د ودې او پرمختګ نړیوالاه الګاو ده او ټولاه ناړۍ دې هغاه د یاوې
1
قاعدې په توګه ومني.
په وروستۍ سېکولرې اسالمي نړۍ کې ،د غرب عصري تمدن د تورو او ناورو پېژنادل
شوو چلونو په مرسته د لېبرالېزم په چوکاټ کې د ولساواکۍ پار تپلاو پیال کاړی او ان د
ځینو اسالمي علماوو په اجیرولو سره یې هغې تاه اساالمي بڼاه ورکاړې ده او د اساالم د
پاک نوم په مختاړو او وروستاړو سره یې خپاره کړل ،په داسې حال کې چې ولساواکي او
د هغې بنس یز قوانین د اسالمي شریعت خالف دي.
نوې سیاسي ولسواکي په نوي غربي سېکولر تمدن کې راغله او د دولت او سیاسات
د جوړولااو لااه پاااره یااوه بنس ا یزه اړتیااا یااې د سیاسااي سااېکولرېزم ټاکنااه ده .سیاسااي
سېکولرېزم د سېکولرېزم د ټولو اړخونو په څېر ،په ټولنه کې د دین رول او ارزښات ردوي
چې دا کار د دین او اخالقي ارزښتونو د زوال او له منځه تلو سابب دی او پاه ټولاه ناړۍ
کې د ماده پالنې ارزښتونه خپاروي چې په پای کې د بې خدایه ژوناد کولاو د رقاې د
جوړېدو المل ګرځي.
ولسواکي یو هوښیار چل دی چې په کې خلکو تاه د ازادۍ یاو با ال او پاو خیاال
ورکول کېږي ،د بېلګې په توګه په ولسواکۍ کې هر ډول ژبنی ،قاومي ،ناژادي ،رناګ او
جلد او د انسان د فزیکي بڼې تبعیض بد او مردود ګڼل شوی دی ،په داساې حاال کاې
چې هېڅکله د یوې ټلویزیوني خپرونې د چلولو له پااره یاو بدرنګاه او لناډ قادی کاس د
ماده پالو له نظره د دې دندې له پاره نه دی ګمارل شوی .په ولسواکۍ کې تل د ازادۍ
سندره غږول کېږي ،په داسې حال کې ،خپلواک خلک چې خپلواکي ولري ،هېڅکلاه د
دې اورېدو ته اړتیا نه لري.

1. Alexander Dugin The Fourth Political Theory; 9. Liberalism and Its Metamorphoses
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ولسواکي ادعا کوي چې د اکثریتو ،حاکمو او قاانون جوړوونکاو رایاه یاې ټااکي ،پاه
داسااې حااال کااې چااې د  ABCاو واشاانګ ن پوسااټ د خبااري شاابکې پااه واسااطه د
67۵۸زېږدیز کال د اګسټ د 4۵مې ټولپوښتنه 1ښیي چې د امریکا د خلکو اکثریت د
دې پلوي نه دي چې هېلري کلېن ن او ډونالډ ټرمپ دې د هغوی حاکمان وټاکل شي.
د امریکااايي ټااولنې  ۵۸ساالنه د کلېن ا ن د ولسمشاار کېاادو او ۸4ساالنه د ټرمااپ د
ولسمشاار کېاادو مخااالف وو ،یعناې د 67۵0زېږدیااز کااال لااه پاااره هغااه څااوک د امریکااا
ولسمشر شو چې ۸4سلنه خلکو نه غوښته ،خو د هغه په منلو مجبور شاول چاې دا کاار
خپله د ولسواکۍ د اصل خاالف دی او د ولساواکۍ د دوکاې اثباات وړانادې کاوي .پاه

ولسااواکۍ کااې خلااک پااه متخصصااینو او ساارګردانه دوو ډلااو وېشاال کېااږي چااې د
متخصصینو په ډلاه کاې هغاه خلاک شاامل دي چاې مساایل تحلیلاوي ،عملاي کاوي،
پرېکړې کوي او سیاسي ،ټاولنیز او اېاډیولوژیکي سېساتمونه اداره کاوي او د سارګردانو
خلکو بقه هم په ولسواکۍ کې برخاه لاري او د ننادارچیانو رول لاري چاې پاه کړناو او
پرېکړو کې برخه نه لري.
دا بقه یوازې د دې حق لري چې د متخصصینو له ډلاې یاو چاا تاه ووایاي ،تاساې
زموږ رهبر یاست؛ خو کله چې رهبر وټاکل شو بیا بېرته پر خپل ځای کېني او د ټولنې د
یو ګډونوال په توګه نه بلکې د یاو ننادارچي پاه توګاه د ټاکال شاوي رهبار کړناې ویناي.
سرګردانه ډله په عمل کاې د ګاډون اجاازه نلاري؛ ځکاه چاې پاه دې حالات کاې بیاا د
متخصصینو د ډلې له خوا د ستونزو د جوړولو په توګه شمېرل کېږي  1.د یاو بال تعریاف
له مخې ،ولسواکي د شپونکیانو په مرسته په پسونو باندې د لېوانو حکومت دی.
په هغو هېوادونو کې چې ولساواکي پاه کاې عملاي شاوې ده ،حاکماان تال لاه دوو
مشهورو ګوندونو ټاکل کېږي او په هغو هېوادونو کاې چاې د ساېکولر دا پدیاده پاه کاې
نوې ده ،بیا هم حاکم له دوو کسانو څخه ټاکل کېږي چاې پاه سارګردانه بقاه د نفاوذ
اچونې له پاره د ټااکنیزو مباارزو پاه ناوم لاه کاافي شاتمنۍ بارخمن وي او د ټااکنو ناوم
ورکوي چې د همدې نامه له مخې خلکو ته د ټاکنو د حق یو با ال خیاال ورکاوي او دا
بقه کوالی شوو لېوان ونوموو او هغه کسان چې دا ليوان د حکومتاولۍ د ترساره کولاو
له پاره لوړ پوړو پوس ونو (وزیر ،سالکار ،مرستيال او  )...ته ټاکي د شپونکیانو پاه نوموناو

1. ABC News/Washington Post Poll; Clinton/Trump Favorability; Aug. 31 2016
2. Noam Chomsky; Media Control; The Spectacular Achievements of propaganda; 2. The Open
Media Pamphalet Series; Spectator Democracy
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ونوموو چې د چومسکي په تعریف ،لېوان او شپنونکیان په نومونو سره د متخصصاینو پاه
بقه کې راځي.
سرګردانه ډله یا پسونه هغه خلک دي چې د خپلې رايې د حاق پاه کاارولو ساره یاې
لېوانو ته د خپل ځان د ښکار کولو مشروعیت ورکړی دی او په دې فکر چاې حااکم یاې
ټاکلی دی ،ځان ته يې دوکه ورکړې ده او تر یوې مودې پورې د هغو حاکمانو په واسطه
د خپل مال او ځان د تاراا کولو شاهدان وي چې ګمان یې کاوه موږ ټاکلي دي.
پارلمانونه د یو دموکراتیک نظام د قانون جوړونې د پوره کاوونکې ډلاې پاه توګاه وي
چې غړي یې د حاکمانو په څېر ټاکل کېاږي او قاوانین د رایاو پاه اکثریات ساره چاې د
ولسواکۍ بنسټ دی ،تصویبوي چې ان کله کله د اسالمي موازینو پرخالف وي.
پارلمانونه په ولسواکيو کې د اسالمي مختاړو او وروساتاړو پاه واساطه ،د قرانکاریم د
(وامرهم شوری بیانهم) پاه حاک کولاو ساره خپلاه قاانون جوړوناه راوړي ،د قرانکاریم دا
مبارک ایات د بینهم (د اسالمي امت ترمنځ) خبره کړې ده او هغه کسان په کاې شاامل
نه دي چې د سیاست او دین د بېلوالي او کفري اېاډیالوژۍ لکاه کماونېزم ،لېبرالېازم او
فاشېزم پر منلو سره یې خپل ځان د اسالم له کړۍ څخه وویست ،خو د ناړۍ د سایکولر
کېدو وروسته د پارلمانونو ډېری غړي دا ډول ځانګړتیاوې لري او د ولسواکۍ مهام اصال
(د اکثریت په واسطه قانون جوړونه) یې د الله  د یوازیني ذات په واسطه تار پوښاتنې
الندې راوستی دی او با ل ګڼل کېږي؛ ځکه چاې ډېاری یاې با ال دي او د دروغاو او
نفساني هواوو له مخاې د شاتمنۍ او قادرت د الساته راوړلاو لاه پااره جاوړېږي .اللاه 
فرمایي:

که د ځمکې پر م له ډېرو خلکو پیروي وکړې ،تا به د اللاه لاه الرې باې الرې کاړي
چې دوی له ګمان (هوا او هوس) څخه پرته نه ځي او له با ل او دروغو څخه بل فکر نه
لري 1.په اسالمي نړۍ کې د غرب د عصري تمدن د بې خدایتوب د عقایادو خپاراوی او
منل دومره ساده کار هم نه و ،له دې امله غربیاانو د مسالمانانو پار سانتونو او فرهنګوناو
کار پیل کړ او د دجال د فتنو د خپراوي په مرسته یې ډېری مسلمانان په دې فتناه کاې
راګیر کړل او د دجال د سېستم په مالتړ عمل ته راننه وتل.

 .1االنعام سوره ۵۵۸ ،آیت؛ َوإِن ت ُِط ْع أَ ْكثَ َر َمن ِفي اْلَ ْر ِ
ض يُ ِضل َ
صو َن
ُّوك َعن َسبِيلِ اللّ ِه إِن يَتَّ ِب ُعو َن ِإالَّ الظَّ َّ
ن َوإِ ْن ُه ْم إِالَّ يَ ْخ ُر ُ
﴿﴾115
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فرهنګي یرغل
لېبرالېزم او ورسره تړلې پدیدې چاې فرهناګ هام پاه کاې شاامل دی ،کاوالی شاو د
وخت د جاهلیت نوم ورکړو چې اوس مهال د غرب د عصري فرهنګ په ناماه یاادېږي .د
اسالم او جاهلیت تر منځ جګړه کومه نوې پدیده نه ده؛ بلکې د اسالم له پیل څخه باه د
قیامت تر ورځې روانه وي .له اسالم سره د لېبرالېزم او ورسره د تړلو پدیدو جګړه ،تار ناوو
شرایطو الندې هماغه د حق او با ل جګړه ده .په دې اړه یو غرباي مبلا لاورنس باراون
وایي:

د اسالم دین د دعوت دین دی .اسالم د نصاراوو او نورو ترمنځ خپرېاږي .مسالمانان
څو ځله له اروپا سره وجنګېدل او په ډېرو مناسبتونو یې اروپا ځان ته تسلیم کړ .ماوږ لاه
بېالبېلو مکتبونو وېره لرله؛ خو ډېر ناوخته پوی شول چاې زماوږ وېاره باې ځایاه وه؛ ځکاه
چې موږ له یهاودو ،زېاړ جانس (جاپاان او چاین) او د کماونېزم لاه ګواښاه وېرېادو ،خاو
وروسته پوه شوو چې زموږ ټوله وېره بې ځایه وه؛ ځکه یهودیان زموږ کلک ملګري دي ،نو
لااه دې املااه ،د هغااوی دښ امنان زمااوږ دښ امنان دي .بی اا مااو ولی ادل چ اې بلشااویکیان
(کمونېستان) له موږ سره په تړون کې شول؛ خو حقیقي ګواښ د اساالم پار بنساټ ،پار
1
نفوذ او د ژوند پر بریا کې دی .اسالم دی چې د اروپا د حقیقي استعمار دېوال دی.
اوس مهال د دې سترې جګړې یو مهم اړخ ،د حق پر فرهنګ د با ل فرهنګ حملاه
ده چې د فرهنګي جګړې ،فکري جګړې او فرهنګې حملو او نورو په ناماه دي .فرهنګاي

یرغل په دقیقو پالنونو سره یو پټ حرکت دی چې د بېالبېلاو امکانااتو ،وسایلو او ریقاو
څخه په کار اخیستو سره د دیني باورونو او ارزښتونو په خرابولاو ،د فکار پاه کاوږوالي ،د
ټولنیزو سنتونو او ادابو په بدلون ،په ټولناه د حااکمو اخالقاي اصاولو پاه ورک کولاو او د
ملي فرهنګ په له منځه وړلو کار کوي او په پای کې د اسالم اصیل فرهنګ ته د پردیو د
چ ل فرهنګ راننوتل د دې یرغل له موخو څخاه وګڼاو ،څاو پاه دې ساره ،اړوناد ملات د
پوکۍ او پوچۍ لور ته راکاږي او کله چې یې هغوی له شخصیتي پلوه کمازوري کاړي او
د خپلواکۍ روحیه او د مقاومت قدرت (جهاد) ترې ترالسه کړي ،خپل فکري اصول القاء
1
او خپل فرهنګ او باورونه پر هغوی ومني.
فرهنګااي جګااړه چااې اسااالمي نااړۍ ورسااره الس او ګرې اوان ده ،د الهااي فرهنااګ او
شیطاني او دجالي فرهنګ ترمنځ جګړه ده چې په کې دجال غاواړي د فسااد او ابتاذال
 .1خالد ،مصطفی و ع .فروغ؛ په اسالمي هېوادونو کې د کلیسا رول؛ د مصطفی زماني ژباړه؛  634م
 .1سعیدیان ،فهیمه؛ ځوانان ،فرهنګي یرغل او په وړاندې یې د مبارزې الرې چارې؛  4م
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په خپراوي سره ،د ماده پالنې فرهنګ چې په پاو پاالنې ) (Nihilismتاکیاد لاري او د
انسانیت انساني اړخ هېر کړي او له انسان څخه یو مادي ،تن پرست ،ګ اه اخیساتونکی
موجود راوپېژني او د الهي فرهنګ دا کار پر ځای کړي چې انسان ته له خااورین وجاود
سره الهي روان ګڼي ،د کمال او ګ ې تبلور یې ګڼي او د الهي ارشاداتو په رڼاا کاې یاې
سعادت او کمال ویني او خپله دنیوي ارامتيا یوه وسیله ،نه بلکې یو هدف ګڼي.
غربي فرهنګ چې په ډېرې چ کۍ سره پر اسالمي فرهنګ خپال سایوری غاوړوي ،د
ماده پالنې ،دنیا پالنې ،مصرف پالنې ،فردپالنې ،پو پالنې او فحش پاالنې څاو عماده
ځانګړنې لري.
د غرب عصري تمدن د ماده پالنې فرهنګ له دنیوي خوندونو څخه د مزې اخیستنې
پر محور راڅرخي او انسان هغه مهال په کمال کې ویني چې د دنیاوي ارامتیاا ،راحات،
کامیابۍ او لذت اخیستنې مقام ته رسېږي او یا د هغې پر لور په حرکت کې وي ،ناو لاه
دې امله دا تمدن د مصرف پالو او ماده پالو په دروغجنو تبلیغاتو الس پاورې کاوي او یاو
داسې فرهنګ جوړوي چې په کې اخالق ،معنویت او انساني ارزښتونه ځای نه لري.
د دې فرهنګ وروستۍ موخه د مادیاتو السته راوړل دي چې د هغې د الساته راوړلاو
له پاره انساان تاه پاه ټولناه کاې ځاانګړی ځاای ،جاالل او مقاام ورکاوي قاایلېږي چاې
مستقیما د اسالم له ارزښتونو سره پاه ټکار کاې دي .اللاه  فرماایي :د خلکاو لاه پااره

نفسي غوښتنې ،ښځې ،اوالدونه ،د سرو سپینو زېرمې ،نښه شوي (کره) اساونه ،څااروي
او کروناادې د ډېارې میناې وړ ګرځاول شااوي دي (څاو پااه دې الره ازمایښات او وروځال
شي) ،خو دا هرڅه د څو ورځني دنیوي ژوندانه وسایل دي .پاه حقیقات کاې چاې کاوم
1
ډېر ښه استوګنځی دی ،هغه له الله  سره دی.
د مصرف پالنې پاه فرهناګ کاې ،ساعادت او نېاک بختاي د یاوه کاس د مصارف پاه
اندازې او په ځانګړې توګه د اجناسو پاه پېرلاو متکاي ده او خوښاي د ماادي شاتمنۍ د
اندازې او مصرف په محور راڅرخي .په یاوي مصارف پالاه ټولناه کاې ،خلاک خپال ډېار
وخت ،انرژي او سرچينې پر مصرف او پېرلو مصرفوي او په دې ډول ټولنه کاې د ژونداناه
کُلااي نظریااه دا ده چااې انسااانان تاال پااه کااې حااریص وي او مړښاات ونلااري او ډېاار ډېاار
وغواړي ،خو هره ټولنه دې عقایدو ،باورونو ،ارزښتونو او سننو ته په پاام ساره د دې ډېارو
لپاره ،یو لړ قانونونه او قاعدې لري چې د هغاو پاه چوکااټ کاې دا ډېار غاواړي ،خاو پاه
مصرف پاله ټولنه کې چې په هر ډول دا زیاتونې السته راتلی شاي او د الساته راوړناو پار
ب الشَّ َه َو ِ
ن لِلنَّ ِ
َب َوالْ ِفضَّ ِة
ن ال َّذه ِ
ن َوالْ َقنَا ِ ي ِر الْ ُمقَنطَ َر ِة ِم َ
ن ال ِّن َساء َوالْ َب ِني َ
ات ِم َ
 .1آل عمران سوره؛ ۵3مه آیه ُ ،۵3زيِّ َ
اس ُح ُّ
آب ﴿﴾11
ن الْ َم ِ
َوالْ َ
خ ْيلِ الْ ُم َس َّو َم ِة َواْلَنْعَامِ َوالْ َح ْر ِث َذلِ َك َمتَا ُع الْ َح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َواللّ ُه ِعندَهُ ُح ْس ُ
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وړاندې هېڅ ارزښت او باور (خصوصا دین) خنډ نشي جوړېدای او یوازې یو قالب چې د
غرب څو سیاست مدارو او پانګوالو هغه قانون نومولی دی او تل په کاې د همااغو ساترو
پانګوالو ګ ې تامین وي ،چې په همدې قالب کې قدم اېښودلی شي.
د نړۍ ستر پانګوال بېل ګې س وایي :که نړۍ ته فقیر راغلې ،مالمت نه یاې خاو کاه
له نړۍ فقیر ځاې ناو مالمات یاې .د بېال ګېا س دا خباره هاره ورځ څاو ځلاه د رسانیو،
سوداګرو او مسلمانو ځوانانو تر منځ په ټولنیزو غونډو ،علماي مرکزوناو او ټاولنیزو رسانیو
کې د خلکو په ژبه وي ،د هغه دا خبره په دې مانا ده چاې کاه لاه هارې الرې وي ،بایاد
شتمن شئ او ان د شتمن کېادو لاه پااره د خپال ځاان پاه څېار پاه ساود خوړلاو ،ګ اې
اخیستنې او مهار کولو الس پورې کړئ او په ځینو ځایونو کې د چال ،دوکاې ،رشاوت او
نورو مالي فاسدو الرو څخه کار اخیستلی شئ.
اسالم هېڅکله خپلو پیروان فقر او نادارۍ ته نه دي رابللي ،خو د شاتمنۍ د ترالساه
کولو له پاره یې ورته یو لړ قاعدې اېښي دي چې فساد په کې هېڅ ځای نه لري ،له باې
عدالتۍ په کې مخنیوی شوی دی ،د بقاو تاوپیر پاه کاې راغلای ناه دی او د وخات او
پانګې ترمنځ تعادل او برابري په کې مراعات شوې ده.
رسنیو د رنګین ژوند د ریقې او تولیداتو په ښودلو او هغه د یو اېډیال ژوند پاه توګاه
له وړاندې کولو سره د مصرف پالي فرهنګ رواا کولو ساره یاې ډېاره مرساته کاړې ده او
دومره اغېز یې کړی دی چې خلک یې د یو با ارزښته جنس د اخیساتلو لاه پااره د برناډ
) (Brandپه نوم له واقعي ارزښت څخه څو برابره لوړ بیه کوي.
په مصرف پاله ټولنه کې یوه تر ټولاو ساتره تفاریح خریاداري ده او هغاه خلاک چاې
خپل ډېر وخت د پیسو په الساته راوړلاو مصارفوي ،پاه خپلاو بېکااره وختوناو کاې شایان
پېري .د پېرېدنې له پاره پیسو ته اړتیا ده او د پیسو السته راوړل وخت (د ژوند ګران بیاه
پانګې) ته اړتیا ده .په مصرف پاله ټولنه کې ،د دوو ټاکنو (وخت او پیسو) تر منځ انساان
مجبااور دی چااې پیساې وټاااکي او د دې الماال ګرځااي چااې انسااان د عبااادت ،تفاارېح،
مطالعې او ټولنیزو اړیکو وخت د مصرف پالۍ قرباني کړي چې پایله یې فارد پالاه ټولناه
ده.
ټااول اسااماني دینونااه د جمعااې پااالنې ) (Collectivismاو ټااولیز ژونااد د اصااولو او
پېژندلو تاه عقیاده لاري او د هغاوی پیاروان د (مسالمان ،یهاودي او مسایحي) پاه ناماه
پېژندل کېږي ،خو د دجال او له هغه سره د ملو شیطانانو کار د دیني باورونو او دین پار
وړاندې مبارزه ده او د ژوند د جمعاي او جمعاې پاالنې اصاولو پار وړانادې د فارد پاالنې
) (Individualismفرهنګ په خپراوي سره د غرب پار عصاري تمادن الس پاورې کاړ .د
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فرد پالنې نظریه له لېبرالېزم سره ګډه ده او په کې د فرد اعظمي ازادي ،له ډلو څخاه د
وتلو او یو ځای کېدلو اختیار او په یوه ډله کې د شاخص مسااوي ګاډون پاه کاې شاامل
1
دي.
فرد پاله ټولنه هغې ټولنې ته ویل کېږي چې د خلکو تر منځ په کې اړیکاې کمازورې
وي او هر کس باید د خپل ځان او نږدې کورنۍ په فکر کې وي .په مقابل کې د جمعي
او جمعې پالنې د ژوند اصول او جمع پالنه ،هغې ټولنې تاه ویال کېاږي چاې خلاک پاه
کې له زېږېدنې وروسته تر مرګ پورې یوې ځانګړې ډلې تاه وفاادار او صاادق وي او پاه
1
یوه منسجم او یو موټي توګه کار وکړي.
په فرد پاله ټولنه کې ،د ټولنې د غړو ترمنځ د کافي اړیکو او ارتبا اتو د نشاتوالي لاه
امله ،خلک ډېر لږ ډله يیزو موخوته لېوالتیا ښیي او زيانمن کېاږي چاې پار وړانادې یاې
جمع پالې ټولنې کمزورې وي او له هغوی سره تړل کېدو تاه اړ وي ،د بېلګاې پاه توګاه،
یهودیان چاې نظار مسالمانانو او مسایحیانو تاه یاوه ډېاره کاوچنۍ ډلاه ګڼال کېاږي ،د
مسلمانانو او مسیحیانو ستره کتله یې له فرد پاله کېدو څخه وروسته کن رول او پار ځاان
پورې يې وتړله.
فرد پاله ټولنه د فرد په مطلقې ازادۍ تاکید کوي او د ډله يیزو وابساتګیو پار وړانادې
(کورني ،سیمه يیز ،قومي او ملي) مبارزه کوي چې د ټولنې ارزښتونه ،سنتونه او فرهنګ
له منځه وړي ،خلک او افراد په فردي توګه د ځان له پاره یو لړ ارزښتونه د شخصي درک
او فهم له مخې او یا ډېری مهال له پو پاله او غربي فرد پاله فرهنګ څخاه د تقلیاد لاه
مخې مني.
د بېلګې په توګه هغه کسان چې ډله يیز اسالمي ژوند لري ،لاه مخاالف جانس ساره
نامشروع اړیکې حرام او بدې ګڼي ،په داسې حال کې چې فرد پالونکي دغې اړیکې تاه
د خپلواک پاتې کېدو ،عصريتوب او د بافرهنګ کېدو په سترګه ګوري او پرې ویاړ کاوي.
فرد پالناه لاه ټاولنې ساره د فارد تاړل شاوي تاروناه غوڅاوي او انساان یاوازې کاوي او د
افسردګۍ په څېر د رواني ناروغیو او روحي فشارونو المل کېږي.

په یوې ټولپوښتنه کې کله چې لاه ګاډونوال څخاه دا غوښاتنه شاوې وه چاې د شالو
پوښتنو په تشو ځایونو کې چې "زه  .....یم” ،متن یې الره خپال ټاولنیز حالات ولیکاي،
ډېری کسانو چې په جمع پاله ټولنو کې ژوند کاوه ،د (زه کاکاا یام)( ،زه د یاوې کاورنۍ
غړی یم)( ،زه پالر یم) او نورو ډول ډول پوښتنو په ځوابولو سره د ټولنې لاه حالات څخاه
1. Encyclopedia Britannica; Vol 12; p 256a
2. Harry C. Triandis & Michele J. Gelfand; Hand Book of Theories of Social Psychology; p 504
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راضي او خوښ وو .په داسې حال کې چې په فرد پاله ټولناه کاې یاوازې پانځلس سالنه
1
وګړي له ټولنیز ژوندانه خوښ ښکارېدل.
په فرد پالو ټولنو کاې کورنیاو ارزښاتونو تاه وابساتګي کارار کارار خرابېاږي او کاورنۍ
اړیکې بې ارزښته کېږي ،د الق کچه لوړېږي 1او د ټولنیزو او ډله يیازو موخاو پاه پرتلاه
فردي موخو ته لومړیتوب زیات وي چې په ټولنه کې د ټولنیزو اختالفاتو المل ګرځي 1او
دا سم د جمع پالنې سرچپه ده چې په کاې قواعاد ،مساوولیتونه او اخاالق د فرهناګ او
باور له مخې ټاکل کېږي.
په داسې حال کې چې په فرد پاله ټولنه کې سلوک او اخالق د فردي اړتیاوو ،فردي
حقونو او داسې تړونونو له مخې ټاکل کېږي چې یو کاس د ټاولنې لاه ناورو خلکاو ساره
تړلی دی ،د کورنیو اړیکو دایره کوچنۍ کېږي ،کورنۍ په ښاځې ،اوالد او والادینو پاورې
منحصرېږي او یا په پوره توګه په یوه بېل انفرادي ژوند بدلېږي او پاه پاای کاې ژوناد باې
هدفه کېږي ،پو پالنه عامېږي او تر دې حده انسانان تر روحي فشارونو النادې راځاي
1
چې په ځان وژنې الس پورې کوي او د ځان وژنې کچه لوړېږي.
پو پالنه ) (Nihilismد ژوندانه داسې ریقه ده چاې هادف او مقصاد ناه لاري ،لاه
مذهبي او دیني عقایدو او باورونو څخه پاکه وي او ژوند په کې خپله واقعي معنا له السه
ورکړې وي .د پېژندل شوي الماني عالم ،نیچه په وینا ،پو پالنه د یو داساې مقصاود او

الرې له السه ورکول دي چې په کې له مفهوم څخه ډک توپیرونه هم سطحه کېږي .

1

په پو پاله ټولنه کې (عقایادو او بااورونو تاه) پاوره ژمنتیاا خطرناکاه وابساتګي ګڼال
کېږي او خلک له پوره ژمنتیا سره ،بنسټ پالي نومول کېږي .پو پالنه هم د فارد پاالنې
په څېر د اړیکو په پرې کېدو ،ځان بساینې او د عقل پر بنسټ پر ټاکنو تاکید کاوي او د
جمعې پالنې د ژمنتیاوو پر وړاندې مبارزه کاوي او باعاث ګرځاي چاې ژمناو خلکاو تاه د
لېوني خطاب وشي.
په اوسني مهال چې له ساده او وژونکو وسالو څخاه کاار اخیساتل اساانه شاوي دي،
نظامي استعمار چې د ملتونو او په ځانګړې توګه د اسالمي ملتونو له پاره ډېر حساسیت

 .1همدا سرچینه ۵7۸ ،م
2. Laster D.; Individualism and Divorce; Psychological Reorts; p 76
 .Harry C. Triandis; Individualism and Collectivismد ال زیاتو معلوماتو له پاره 3
4. Harry C. Triandis & Michele J. Gelfand; Hand Book of Theories of Social Psychology; p 511
;5. Hubert L. Dreyfus; Heidegger on the Connection between Nihilism, Art, Technology and Politics
p4
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پاروونکی دی ،شونی نه دی ،ناو لاه دې املاه غرباي اساتعمارګرانو د فرهنګاي اساتعمار
اوږدمهاله ،پ اه دوکاه کاوونکې ،اراماه ،پراخاه ،کام مصارفه ،باې غاږه او نالیادونکې الره
وکارولااه چااې د اسااتثمار پااه نامااه هاام یااادېږي .اسااتثمار د اسااتعمار ساااده الره چااې
استعمارچیان یې د نظامیانو له رالېږلو او درناو نظاامي مصاارفو پرتاه ،هېوادوناه د خپال
فرهنګ په واسطه په ځان پورې تړلي او ګ ه اخیستل ترې پیلوي.
د دې له پاره چې غربیان تار خپلاو اساتثماري تاورو ورېځاو النادې اساالمي ښاارونه
راولي؛ نو باید د غرب د عصاري فرهناګ پاه منلاو او خپرولاو الس پاورې کاړي او دا هلاه
شونې ده چې د هېوادونو په ځانګړې توګه د اسالمي هېوادونو فرهنګ له منځه الړ شاي
او دا فرهنگ خلکو ته په یو نه يو باد ډول ور وپېژنادل شاي او د هغاوی د وروساته پااتې
والي نښه وګڼل شي او په مقابل کې یې د غرب د عصري فرهنګ تبلیا پاه داساې ډول
وشي چې انسانیت په کې ځلېږي او د پرمختګ او وړاندې والي نښه وګڼل شي.
د اسالمي فرهنګ له منځه تلل د څو مهمو تګالرو په چوکااټ کاې رامانځ تاه شاوی
چې پر باورونو ،اعتقاداتو او ارزښتونو کې د شک او تردید رامانځ تاه کاول وو ،لاه دنیاوي
چارو د دیني علماوو او روحانیت بېلوالی و او د دیني شعایرو او دین څخه سرښندنه یاې
یوه بې مانا پدیده معرفي کړه او ویاې ښاوده چاې د فحشاا او فسااد پاه خپرولاو ساره پاه
اسالمي فرهنګ ،هېڅ هم نه کېږي چې په دې سره فرهنګي تشې راغلې دي.
د بیعت د قانون له مخې ،رامنځ ته شوې تشې باید ډکې شي ،کله چې په اسالمي
ټولنه کې فرهنګي تشه راشي نو د غارب عصاري فرهناګ یاې د بادیل پاه توګاه وړانادې
کېږي د غرب د ژوندانه دې ریقې او فرهنګ ته باید د دجال جنت وویل شي .دجال د

خلکو له پاره جنت او دوزخ وړاندې کوي چې د هغه جنت حقیقاي دوزخ او د هغاه دوزخ
1
حقیقي جنت دی.
کله چې د غرب د عصري فرهنګ او تمدن یادونه کېاږي؛ ناو د ډېارو خلکاو پاه ذهان
کې د نیویارک ښکلې وداناۍ ،د ساویس شانې منظارې ،د پاارېس عشاقونه ،د جرمناي
ښکلي فاحشې مېرمنې ،د بروکسل شراب خانې او د لندن اشرافیت راګرځاي او د غارب
عصري ژوند له جنت سره تشبیه کوي.
په داسې حال کې چې له دې جهنمي ژوندانه څخه بېلوالی د دوزخ په نوم یاادوي،
خو د دې تمدن ماهیت څوارلس سوه کاله وړانادې حضارت محماد کاړی دی چاې
ویل یې جنت به یې دوزخ او دوزخ به یې جنت وي ،اوس رښتیا شوې ده.

 .1صحیح مسلم؛  644۸حدیث او صحیح بخاري؛ څلورم ټوک؛  ۵73حدیث
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الله  هم موږ ته د شیطان له دوکاو او غولاونې خبارداری راکاوي او فرماایي :اې د
ادم اوالدې ،شیطان تاسو ته دوکه درنه کړي ،لکه څنګه یې چې ستاساو پاالر او ماور لاه
1
جنت څخه راوویستل او د هغوی لباس یې له اندامونو راوویست.

جنسي انقالب
په هر فرهنګ او اېډیالوژۍ کې د جنسیت مسله د بشاریت د تااری پاه اوږدو کاې د
ډېر اهمیت وړ ده او هر یو یې ځان ته ځانګړی تعریف لري .بشري تاری دا راښيي چاې
ډېری مهال په بېالبېلو فرهنګونو او اېډيالوژيو کې د سړي کلمه هغه چا ته کارول کېاږي
چې له سیاسي حقونو برخمن وي.
د بېلګې په توګه په پخوانۍ زمانه کې غالمان په ډېرو فرهنګونو کې سړي نه شمېرل
کېدل ،نو له دې امله یې سیاسي حقونه نه لرل او ان ښاځې حساابېدل ،ناو لاه همادې
کبلااه د ښااځينه جااامو پااه اغوسااتلو اړ وو ،ځکااه ښااځو د تاااری پااه اوږدو کااې پااه ډېريااو
فرهنګونو کې سیاسي حقونه نلرل او ان په منځنیو پېړیو پاه اروپاا کاې هغاه ډلاه ښاځې
چې میاشتنۍ مریضي به یې لرله ،مردارې (پلیتي) ګڼل کېدې او له سړیو څخه په لارې
قفسونو کې په ژوند کولو مجبورې وې.
یهودیانو باه ښاځو تاه اجاازه ناه ورکولاه چاې عباادت ځاای تاه نناه وزي او اعراباو د
جاهلیت په زمانه کې ،خپلې نوې زېږېدلې لوڼې ژوندۍ ښخولې چې د اسالم پاه راتاګ
سره د پر هغو فرهنګونو د بطالن خط وکاږل شاو چاې ښاځې باه پکاې ځپال کېادې .او
اسالم ښځو ته سیاسي حقونه ورکړل.
د غرب عصري تمدن هم په سړيپالي سیاست پیل شاوی دی او تار ډېارې ماودې پاه
کې ښځې د سیاسي حقونو او ان په ولسواکيو کې د خپل مشر د ټااکلو لاه پااره د رایاې
ورکولو له حقونو برخمنې نه وې .وروسته د سړيو او ښځو د برابرۍ د حرکات پاه چوکااټ
) 1(Feminismکې ښځو ته د سیاساي حقوناو د ورکولاو لاه پااره د دې پار ځاای چاې د
ښځینه فطرت په قالاب کاې ورتاه سیاساي حقوناه ورکاړي ،د هغاوی پاه ساړي جاوړونې
(نارینه کولو) یې پیل وکړ .د ښځو له پاره د سړیو ځانګړتیاوې ورکړل شوې:

اس ُه َما لِيُ ِريَ ُه َما
 .1االعراف سوره60 ،مه آیه ،يَا بَ ِني آ َد َم الَ يَ ْف ِت َننَّ ُك ُم الشَّ يْطَا ُن كَ َما أَ ْ
خ َر َا أَبَ َويْكُم ِّم َ
ن الْ َج َّن ِة يَن ِز ُع َع ْن ُه َما لِبَ َ
ن الَ يُ ْخ ِم ُنو َن ﴿﴾13
ن أَ ْولِيَاء لِل َِّذي َ
ن َح ْيثُ الَ ت َ َر ْونَ ُه ْم إِنَّا َج َعلْنَا الشَّ يَا ِ ي َ
َس ْو َءا ِت ِه َما إِنَّ ُه يَ َراكُ ْم ُه َو َوقَبِيلُ ُه ِم ْ
 .1فېمېنېزم ) :(Feminismپه دې باور چې ښځې د سړیو په څېر د ورته حقونو ،واکونو او چانسونو لرونکې دي؛ د ښځې
او سړي برابري ،د ښځو پلویتوب؛ ښځه پالنه.
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یوه سوداګره ښځه هغه څوک ده چې د سړیو په څېر ظرفیت ولاري ،ناو لاه دې املاه
ښځې د نارینه وو په شان دي .لېبرال فېمېنس ان یا ښځو تاه د خپلاواکۍ ورکولاو هیلاه
من په دې باور دي چې ښځه د نارینه په توګه ده او له دې امله له سیاسي-ټاولنیز پلاوه
له سړيو سره مساوي شمېرل کېږي څو ښځه په ټولنه کې د سړي په څېار ښاکاره شاي.
ښځه باید له سړیو سره مساوي تخنیکي حقونه ولري.
او له دې امله باید د سړیو په څېر کړنې ولري څو له سړیو ساره مسااوي وګڼال شاي،
1
خو د سړي او ښځې ټولنیز جوړښت د نه بدلېدو وړ پاتې کېږي.
د فېمېنېزم حرکت د لومړي ځل له پاره په ۵407زېږدیز کال په اروپا کې پيال شاو د
اصلي موخه یې د ښځې او سړي ترمنځ په هر لحااه د مسااوي عالماې اېښاودل وو او د
جنین د سقط حق ،د کار حق ،د مساوي معاش حق ،په کور کې د مساوي کاار حاق ،د
خوښې جامو د اغوستلو حق او په پای کې د ښځو له پاره د مطلقې خپلواکۍ د حق پاه
څېر موخې په کې شاملې وې .دا حرکات لاومړی پاه دې وتوانېاد چاې د ښاځو لاه پااره
سیاسي حقونه او د رایې ورکولو حق السته راوړي چې ټولنپوهان یې د سړي او ښځې د
برابرۍ د حرکت لومړۍ څپه ګڼي.
تر دې وروسته د سړيو او ښځو د برابرۍ حرکت په پراخو تبلیغااتو ساره ښاځې یاې د
نارینه وو د نقش لوبولو او اداري ،سیاسي او اقتصادي صحنو تاه یاې د راتاګ لپااره کاار
وکړ .او ښځو ته یې د رسمي او حتا لوړو دندود ورکولو هڅې وکړې چې د سړي او ښاځو
د برابرۍ د حرکت دویمه څپه ګڼل کېږي.
د دې حرکاات درېیمااه څپااه  ۵4۸7زېږدیااز کااال تااه ورګرځااي او ډېااری مهااال د
پسافېمېنېزم په نامه هم يادېږي ،ښځو ته یې مطلقه خپلواکي اعاالن کاړه ،حیاا یاې لاه
منځااه یااوړه ،د هغااوی لااه وجودونااو یااې لباااس وویساات او ښااځې یااې جنسااي مفعااولې
وګرځولې .په حقیقت کې ،هغه څه چې اوس د ښځو او سړیو د برابرۍ د حرکت درېیمه
څپه پېژندل کېږي ،له پسافېمېنېزم سره (چې په کومې تیورۍ والړ ناه دی) او د رسانیو

په مرسته چې خپرېږي ،د بېلولو وړ نه دي چې د مېشل ګولډبرګ په واساطه د ښاځو د
حقوناو د پلویتاوب ،د اخیساتل-او (Shopping and Fucking Feminism) ...-پاه ناوم
کتاب کې ویل شوي ،هغه لیکي:
د ښځو د حقونو د پلویتوب نوی ډول ،يعنې اخیستل-او ...-اوس ډېر عام شاوی دی
ځکه چې د مصرف پالې ټولنې پیغام سره ورته والی لري چې په کې ازادي د ډېر او ګرم
1. Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 13. Gender in the Fourth Political Theory
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سکس ،د غوره خوړو مصروفول او د لاوړو ماارکو لرونکاو بېالبېلاو ښاو لباساونو ،بوټوناو او
1
ارایشي وسایلو او کافي غذا لرل دي.
ښځو د سیاسي حقونو د السته راوړلو له پاره د سړیو تمثیل پیال کاړ ،د ساړیو کړناې
یې خپل کار وګرځاوه او تر دې کچې یې د ساړیو د لبااس اغوساتل او ناور تقلیدوناه پاه
ټولنه کې پیل کړل چې د وروستي پیغمبر حضرت محماد  حادیث ویناا سامه شاوه
1
چې فرمایي :ښځې د سړیو تقلید کوي (د سړیو په څېر لباس اغوندي).
پسافېمېنس ان پر مطلقې خپلواکۍ په ځانګړې توګه له واده پرتاه پاه جنساي اړیکاو
ډېر تاکید کاوه او دوو مخالفو جنسونو تر مانځ د نفارت پاه تشاویق او تبلیا الس پاورې
کوي .د فېمېنېزم پنځه اساسي عنصر له ساړیو څخاه نفارت ،وسوساې ،دروغ ،دوکاې او

افسانې دي .دا پدیده له ډېرو سړیو څخه د هغوی د کار د حاق د لاه الساه ورکولاو او د
لږو ښځو په مرسته د هغوی د فطرت په خوښه د باورونو د منلو او د هغوی پاه اقتصاادي
پايښت د تکیه کولو سبب شو .فېمېنېزم په ښځو او سړیو کې د ډېرو اروایاي نااروغیو پاه
ځانګړې توګه په ښځو کې المل ګرځي .دا پدیده تر ټولو خطرناکه فکري ارز دی چاې
په ننۍ نړۍ کې د فاشیزم او کمونیزم له ماتې وروسته په یوویشاتمه پېاړۍ کاې ما پاه
1
پرمختګ دی.
جنسي خپلواکۍ د کورنۍ او فامیل بنس یز بنیادونه متزلازل کاړل او د ټاولنې د دې
مهم بنسټ د له منځه تلو سابب شاو ،پاه دې اړه کاارل وېلسان پاه (زماوږ نڅاا پاه مارګ
واوښته) کتاب کې د روم په امپراتورۍ او د غرب په عصري تمدن کې د کورنۍ د زوال د
پړاوونو په اړه یې لیکلي :د روم پاه امپراتاورۍ کاې د کاورنۍ د زوال اووه پړاووناه وو چاې
اوس په امریکا او غرب کې هم تکرارېدونکي دي.
لووومړی پووړاو :سااړي پااه عبااادتونو کااې د کااورنۍ لااه مشاارۍ الس اخلااي ،د معنااوي
ارزښتونو پراختیا يې دویمه درجه خپلوي او خدای ته د خلکو عقیاده بیعاي ،ماادي او
میخانیکي کېږي.
دویم پړاو :سړي د مادیاتو او سیاسي او ټولنیز موقف او قدرت د السته راوړلو له پااره
ښځو او ماشومانو ته پاملرنه نه کوي ،مادیات پر افکارو برالسي کېږي.

1. Rhonda Hammer and Douglas Kellner; Third Wave Feminism: Sexualities, and the Adventures of
the Posts; pp 9-10
 .1عالمه جالل الدین سیوتي؛ در منصور
3. Mike Buchanan. Feminism, the Ugly Truch. Pp. 2-3
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درېیم پړاو :دا پړاو په جنسي ارزښتونو کې بدلون پورې اړه لري .هغاه ساړي چاې د
خپلې سوداګرۍ او مادیاتو مینه وال او په کې بوخات دي او خپلاو مېرمناو تاه وخات ناه
لري ،نو له واده پرته جنسي نږدېوالي ته اړ کېږي او یا هم همجنس پالنې ته مخه کوي.
څلورم پړاو :په دې پاړاو کاې ښاځې اغېزمنېاږي او پاه کاورنۍ کاې د ماشاومانو او د
کورنۍ د نورو غړو پر وړاندې خپل ارزښت له السه ورکوي .هغاه ښاځې چاې مېړوناه یاې
ورته لږه پاملرنه کوي ،ډېر ژر د مادیاتو د ترالسه کولو له پاره له واده پرته (له خاوند پرته)
جنسي ازادۍ ته مخه کوي او دا ښځې یادې اړیکې د کورنۍ د جوړولو له پاره نه ،بلکې
د خوند او مزې له پاره کوي.
پنځم پړاو :ښځې او سړي د پیسو د السته راوړلو ،د کورنۍ د مشرۍ او خپال اوالد د
مینې له مخې له یو بل سره سایالۍ کاوي چاې د نااهیلۍ ،دښامنۍ او ان د ماشاومانو
ترمنځ د همجنس پاالنې المال هام کېاږي .همدارنګاه ډېاری ودوناه پاه االق پاای تاه
رسېږي.
شپږم پړاو :فرد پالنه زیاتېږي او ټولنه په ډېرو وړو وړو او یو بال تاه ژمناو ډلاو وېشاي
چې د ټولنې د کمزورتیا المل ګرځي او همدارنګه د زېږېدنې په کچې کې توپیر د زیات
عمر لرونکو کسانو د زیاتوالي المل ګرځي.
اووم پړاو :او په پای کې په خدای ناباوري عامېږي ،د والدینو کن رول له منځه ځاي،
معنوي او اخالقي ارزښتونه ورکېږي چې په حکومت او اقتصاد مستقیمه اغېزه لري.
کله چې ښځې پر اقتصادي پايښت متکي شي نو دندو ته اړتيا لري او د دې دنادو د
ترالسه کولو له پاره به ،ډېری مهال له علمي او تجربوي ظرفیتونو پرتاه ،د خپال جسامي
او ظاهري ظرفیتونو په ښودلو الس پورې کوي او د ګمارونکو کسانو د پام را اړونې په پام
چااې اکثااره وخاات سااړي وي ،داسااې جااامې اغوناادي چااې خپاال جساامي برجسااتګۍ
ګماروونکو ته ښکاره کړي او همدارنګه د ښاځې او ساړي د برابارۍ دا حرکات د غارب د
عصري تمدن په چوکاټ کې داسې یو سېستم جوړ کړی چې په غیار مساتقیمه توګاه د
شاملېدو یو شر یې د بې حجابه جامو اغوستل دي چې د رسول الله  د یاوې بلاې
وړاندوېینه د تحقق المل ګرځي چې فرمایلي یې دي :ښځو به لبااس اغوساتی وي ،خاو
بیا به هم لوڅې وي 1.تر شمولیت وروساته ،پاام اړوناه پاه ټولناو کاې د ښاځو تار مانځ د
سیالۍ یوه وسیله وګرځېده او د بریا نښه ګڼل کېږي ،نو له دې امله ښاځو د ټيکاري پاه
لرې کولو پیل وکړ او د لمنو په رالنډولو یې الس پورې کاړ تار دې چاې ورنوناه او ساینې
 .1صحیح مسلم؛  440۵حدیث او صحیح ابن حبان؛  0۵۸3حدیث
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یې لوڅې کړې او نامشروع اړیکې په ټولنه کې دوماره عاامېږي چاې د ټاولنې وګاړي پاه
نامشروعو اړیکو ویاړي او زنا عادي کېږي چې د رسول الله  هغاه وړاندوېیناه چاې د
دجال د سترې فتنې په اړه یې کړې وه ،رښتیا کېږي :خلک باه د خارو پاه څېار پاه عاام
محضر کې جنسي تقارب کوي 1.له واده پرته د نامشروع اړیکو لرل ،د ولدالزنا ماشاومانو
د زېږېدو المل کېږي چې د اخرالزمان یوه بله ستره نښه 1او یوه لویه فتنه ده.
لغړتوب (لوڅوالی) په لومړیو کې د سړیو له پاره تحریکوونکي وي او د جنساي اړیکاو
لېوالتیا زیاتوي؛ خو د وخت په تېرېدو سره د سړیو له پاره لوڅې ښځې خپل جذابیت له
السه ورکوي تر دې چې نور ورته ښاځې تحریکاوونکې ناه وي .د ساړیو او ښاځو تار مانځ
سیالي د دې دوو مخالفو جنسو د تمایل د کمرنګ کولو یوه بله ځانګړنه ده.
همدارنګه ،فېمېنېزم د ښځې او سړي ترمنځ د نفرت د رامنځته کېدو المال دی چاې
فطري کشش یې کموي .فېمېنېستې ښځې د هغو ښځو په پرتله د لږ جاذابیت لرونکاې
دي چې د خپلو فطري زنانه یي ځانګړتیاوو لرونکې وي.
د ښځو او سړیو ترمنځ دا فاصله د دې المل ګرځي چې هغوی د خپلو جنسي غریازو
د ترسره کولو له پاره له غیار بیعاي الرو کاار واخلاي ،د بېلګاې پاه توګاه :لاه حیوانااتو،
ماشومانو او په ځانګړې توګه له همجنسو سره یې جنسي اړیکې نیساي او ساړي د ناورو
سړیو د پام را اړونې له پاره ،د ښځو په څېر خپل ځانونه ښایسته جوړوي چې دا حالت د
حضرت محمد  د یوې بلې وړاندوېینې عملي کېدل دي چې فرمایي:
1
همجنس پالنه به عامه شي 1او سړي به د ښځو په څېار لبااس اغونادي .د ساړیو او
ښځو د برابرۍ حرکت چې ورته د دجال جنسي انقاالب هام ویلای شاو ،زماوږ د اوساني
وخت تر ټولو ستره فتنه ده چې د غرب د عصري تمدن د نورو فرهنګي پدیدو ترڅناګ د
ټولنو د معنوي زوال المال ګرځاي او د انساان پاوهنې او ټولنپاوهنې علمااوو پاه النادې
څلورو پړاوونو کې څېړلې ده:
 .۵خلک له یوازیني او خالق خدای څخه لرې او د مخلوق عبادت کاوي.
پخوا به خلکو بتانو ته عباادت کااوه او اوس خلاک ځاان او پیساو تاه عباادت
کوي .خلک ناشکره شوي دي او خالق ته درناوی نه کوي.
 .6خلک له غیر بیعي الرو څخه خپله شهواني اړتيا پوره کوي.
 .1ابن حبان؛  ۵۸۸4حدیث او سلسلة صحیه الباني؛  3۸۵حدیث
 .1المستدرک علی الصحیحین؛ درېیم ټوک؛  4۸۸م ؛  ۵3۸۵حدیث
 .1مجمع االوسط؛ اتم ټوک؛ ۸6م ؛  ۵7۵۸حدیث
 .1عالمه جالل الدین سیوتي؛ در منصور
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 .4کله چې خلکو لاه خدایاه انکاار وکاړ ،د ګنااه او هغاو بادو او نامشاورع
کارونو ماهیت چې د انسانانو او هغاه کساانو لاه خاوا چاې خپلاه بادکاره دي
ټاکل کېږي او مشترکه وجوه له منځه ځاي چاې د ګاډوډیو او باې قاانونیتوب
المل ګرځي.
 .3او په پای کې ،د خدای قهر نازلېږي او خلک د خپلو ګنااهونو حسااب
ورکوي.
د غرب د عصري تمدن او له هغې سره تړلې نظریې د رسنیو ،علمي او مدني ټولنو په
واسطه خپرې او تحمیلېږي.

رسنۍ
رسنۍ د اصلي مفهوم له مخې په بېالبېلو بڼو څو زره کلنه تاریخي مخینه لاري .لکاه
په پخواني چین کې حکااکي شاوې عالماې او رساامي ،پاه پخاواني مصار کاې انځاوریز
خطونه او په ټوله نړۍ کې د کتابونو او لیکنو خطونه ،خو د اوسني وخت په مفهاوم ساره
د رساانیو تاااری د نولساامې پېااړۍ منځنیااو وختونااواو د ریچمونااډ ټااایمز (Richmond
) Times-Dispatchپه نوم لومړنۍ ورځپاڼه ته ورگرځي.
د لومړنۍ ورځپاڼې په پيلېدو سره يې پر عامه ذهنونو اغېزې ډېر ژر راڅرګندې شوې
او په ټوله نړۍ کې پرنفوذه اشخاص او بیا بېل دولتونه د رسنیو د کن ارول او جوړولاو پاه
فکر کې شول چې د ټکناالوژۍ پاه پرمختاګ او د غږیازې ټکناالوژۍ پاه پرمختاګ ساره
لومړی غږیزې او بیا وروسته انځوریزې رسنۍ او تر دې چې ان رنې ې انقاالب او ټاولنیزې
رسنۍ پيل شوې.
اوس نو د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنو فکر ته د شکل ورکولو تر ټولو مهم وسایل ګڼال
کېږي .رسنۍ په خپل ذات کې یوه مثبتاه پدیاده ده چاې پاه مرساته یاې د حاق تبلیا
کېږي او د ټولنو ذهنونه د حق پالنې ،عدالت پاالنې ،ښاو اخالقاو او انسااني او متعاالی
فرهنګ په لور یوسي ،خو له بده مرغه اوس ډېری رسنۍ په مخالف لوري فعالیات کاوي
او په مستقیمه او غیرمستقیمه توګه په شیطاني او دجالي قدرتونو پورې تړلې دي چې د
عصري ټکنالوژۍ کشف او د پوهې پرمختګ د رسنیو د کن رولوونکو له پاره د انساان پار
ذهن او رواناي ځانګړتیااوو پاه مساتقیمه او غیرمساتقیمه توګاه د حملاې لاه پااره کاافي
وسایل برابر کړي دي.
د دې له پاره چې وتوانېږي عامه ذهنونه د خپلې خوښې وړ لاوري تاه يوساي .ملکاام
اکس شهید چې د ایمان د نور په مرسته یې د غرب عصاري تمادن د انسااني ضاد ټولاو

 ❐94وروستی خبرداری

پدیدو په پېژندو سره د رسنیو په اړه وایي :که مو پاام ناه وي ناو رسانۍ ماو داساې مهاار
1
کوي چې له مظلومانو به نفرت لرئ او ظالمان به مو خوښېږي.
رسنۍ د انسانانو په ژوندانه ستره اغېزه لري او د جامو اغوساتنې ،د ویناا د ارز او د
فکر د ریقې او چلند په څېر د ټولنې او خلکو د ژوند پر ریقې اغېزه لري .د رسانیو دا
پیاوړې اغېزه ،د نړۍ ،قارې ،هېواد او د ژوناد د سایمې پاه هکلاه د خلکاو جهاان بیناي
جوړوي.
رسنۍ د ژوند له مهمو او بېالبېلو موضوعاتو څخه د عاماه درک او د خپلاې خوښاې د
معلوماتو د خپرولو او تفسیرولو په برخه کې مهام رول لاري همدارنګاه رسانۍ د عصاري
فرهنګ په جوړولو کاې د یاو لاړ عقیادو ،ارزښاتونو او مشخصاو سانتونو (د ژوناد بشاپړې
تګااالرې) پااه انتخاااب او تصااویرولو سااره د یااو حقیقاات پااه توګااه د حقیقاات د مشخصااو
تفسیرونو په تصویرولو چې دا حقیقت له ورکړل شاوو تفسایرونو ساره پاه همخاوانۍ کاې
وي ،مهم رول لوبوي.
د امستردام په پوهنتون کې پروفیسور او د اړیکو په مطالعو کاې یاو پار نفاوذه نظریاه
1
اچوونکی دینیس مکول د رسنیو اغېزې په پنځو حالتو کې څېړلي دي.
 .۵کمپووایند رساانیو د کمپاااین حالاات کااې اکثااره د سیاسااي ،ټاااکنو،
سوداګریزو او عامه خدمتونو کمپاین شامل وي .د نوم چومسکي 1د څېړنو له
مخې په لویه کچه سیاسي کمپاینونه یا د تاری پروپاګند تر لاومړۍ نړیاوالې
جګړې وروسته د امریکا بحراني وضعیت ته راګرځي چې په ځانګړې توګه پاه
۵440زېږدیز کال ،کله چې سرګردانې او کارګرې بقې د اقتصادي کړکې
پر مهال په ډلهيیز اعتصاب الس پورې کړ او امریکا د امپریالېساتي دولات او
سترو سوداګریزو شرکتونو ګ ې له ګواښ سره م کړې.
هغه رسنۍ چې ډېر د پانګوال او دولات لاه خاوا کن رولېادې ،د اعتصااب
کوونکو پر ضد یې د عامو وګړو د ذهنونو د بدلون له پاره پر یاو پاراخ کمپااین
الس پورې کړ او اعتصاب کوونکي یې د امریکا د پرمختګ د ګ و ضاد خلاک
) (Americanismوپېژندل چاې وروساته دې کمپااین ځاان تاه د موهااک د
درې فارمول او همدارنګه د اعتصاب د ماتې ساینسي ریقه واخیسته.
1. Russ Kick; You are Being Lied To; p 40
2. Denis McQuail; The Influence and Effects of Mass Media; p 11
 .1د ال زیاتو معلوماتو له پاره (Noam Chomsky; Media Control: The Spectacular Achievements of
)propaganda
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له سیاسي کمپاینونو څخه معموال د عوامو د غولوونکو شعارونو پاه مرساته
د یو سیاسي تصمیم او په ځانګړې توګه په بهرنیو السوهنو کې د تحریف او د
عامه ذهنونو د مهار کولو تار څناګ د مالتاړ لاه پااره کاار اخیساتل کېاږي .د
بېلګې په توګه کله چې یو دولت غواړي پر بل دولت تېاری وکاړي ،د کن ارول
الندې رسنیو په مرسته په ډېر عجیب تعبیر سره ټول پوښتنه کېږي؛ د بېلګاې
په توګه د دې پر ځای چې وواياي (لاه خپال دولات ساره چاې پاه بال دولات
باندې تېری کوي د پالیسۍ مالتړ کوئ؟) ،د دې پر ځای پوښتل کېږي چاې
(ایا د خپل هېواد له سرتېرو مالتړ کوئ؟) چې دا کار د خلکو له پاره له خپلاو
سرتېرو څخه نه مالتړ ورته ستونزمن دی او د هو په ویلو مجباور دي .سیاساي
کمپاینونه معموال په دوکاې ،دروغاو او افساانې جوړولاو والړ دي چاې کاوالی
شي د بېلګې په توګه له عراق سره د امریکا جګاړه یااده کاړو چاې امریکاا پاه
کې د سترو دروغو په واسطه عراق د ډله يیزې وژونکاې ساالح پاه لرلاو تاورن
کړ.

د عراق له پرلپسې راپورونو څخه یې ډېر لږ شمېر د عراق له پااره د ازادۍ
د جګړې په نوم دي .د امریکا د رسنیو لپاره او د ناړۍ د رسانیو لپااره د هغاو
کسانو څخه پرته چې خپل ځان یې له السه ورکاړی( ،د دې جناګ پاه اړه) د
زړه د سکون یوه دنده چې په ښه توګاه یاې ترساره کاړې ده ،شاته .ټولاو دې
جګړې ته د یوې نظامي جګړې پاه ساترګه وکتال پاه داساې حاال کاې چاې
داسې نه وه ،بلکې په ډېر دقت سره یوه پالن شوې رسنیزه جګاړه وه چاې پاه
ډېر هوښیارتوب او واک سره عملي شاوه .پاه ورتاه وخات کاې ،د دې جګاړې
1
مخالف نظریات خپاره نه شول او په واضحه توګه خلکو ته ونه رسېدل.
د ولسواکۍ او زورواکۍ تر منځ توپیر یوازې د خلکو پاه با ال خیاال کاې
دی چې هغوی د حکومت په پرېکړو او کړنو کې برخه لاري چاې خلکاو تاه د
دې با ل خیال د سم ښاودلو دناده د رسانیو پار غااړه ده .پاه زورواکياو کاې
خلک د تورې په زور د حکومتي پالیسيو او د خپل حاکم په منلو مجبور دي؛
خو په ولسواکيو کې تورې خپل ځای د رسنیو پروپاګندو ته ورکړی دی.

1. Danny Schechter; Weapon of Mass Deception; p 15
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ټاکنیز کمپاینونه د ولسواکۍ یوه توره ده چې د سرګردانو خلکو په څ ونو
اېښودل کېږي او خلک د دوو له یو بل نه بدترو کسانو په ټاکلو سره ځاان تاه
داسې حاکم ټاکي چې د دواړو د واک سرچینه له یوه ځای څخه وي.
د پااانګوالۍ د اقتصااادي نظااام تاار ټولااو اساسااي او بنسا یز کااار ،د ګ ااې
زیاتوالی دی چې د مصرف پالنې د رامنځتاه کېادو المال ګرځاي ،ناو لاه دې
امله خلک باید د مصرف پالنې کچې لوړېادو تاه وهڅاول شاي او ډلاه يیازې
رسنۍ په داسې توګه د منځنۍ کچې د خلکو ژوند انځوروي چې په حقیقات
کې د ټولنې د لوړې بقې له ژوند سره ورتهوالی لري .د ژوند هغه معیار چې
رسنۍ یې انځوروي ،د ژوند هغه شتمن سبک دی چاې عصاري او پرمختللاي
لوازم او اسبابو پار لرلاو بنااء وي لکاه د کاال ناوی ماوټر ،ټلویزیاون ،سامارټ
موبایل ،قالینه ،ښکلی مبل او فرنیچر او له جامو ډکه المارۍ چې خاورا لاوړه
بیه ولري او د پېژندل شوو مارکونو لرونکی وي او د ژوندانه ریقه پاه همادې
شیانو خالصه کېږي.
خلک کله چې په دې فکر کاې شاي چاې ژوناد یاې تار دوی لاوړ دی .د
رسنیو په مرسته د ژوند د دې ریقې په تکراري تبلیا ساره ځاان لاه ټاولنې
لرې احساسوي چې دا ومني ژوند همدا دی او په پای کې يې ټوله پاملرنه ور
اوړي چې یو څه السته راوړي او مصرف یاې کاړي چاې د ساترو پاانګوالو او د
رسنیو د محرکې قوې د ګ ې المل ګرځي او خلک د پانګوالۍ د دې سېساتم
د غالم دام ته لوېږي.
 .6ټولنیزې قاعدې او د ټولنیز حقیقت پیژندنوه :پاه دې حالات کاې
سرګردانې ډلې ارزښتونه ،د فکر او ژوند ریقاه او ټاولنیز حقیقات لاه رسانیو
څخه زده کوي چې د مخا بینو له لوري اکثره د زده کړې پروساه قصادي ناه
وي؛ خو د رسنیو له لاوري قصادي وي .د زده کاړې پروساه دوه مهام اړخوناه
لري.

له یوې خوا رسانۍ د ټاولنیزې ناړۍ تکاراري انځاور خلکاو تاه ښایي چاې
مخا بین له حقیقت څخه ګرځوي او د دې نسخې د منلو لور تاه ياې بیاایي
او له بلې خوا د ځان او رسنیو تر منځ ټاکل شوې او پرلپساې اړیکاې جاوړوي
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چې د ځان پېژندنې ،چلناد او سالوک پاه شاکل جاوړوونکی او اغېزنااک رول
1
ترسره کوي.
د رسنیو روزنیزه پروسه معموال داسې ټولنې انځوروي چاې خلاک ورتاه پاه
مستقیمه توګه السرسی نلري ،د بېلګې په توګاه؛ اساالمي ناړۍ تاه د لېبارال
ټولنې د پرمختګ کاوونکې او بریاالۍ ښاودنې لاه پااره ،غرباي ټولناه داساې
مجسام کاوي چااې لاه ټااولنیزو ،اقتصاادي او سیاساي سااتونزو پرتاه عاایش او
عشرت کوي او د یو خیالي ژوندانه لرونکي دي.
په داسې حال کې چې په امریکا کې تر نیم ميلیون ډېار وګاړي باې کاوره
دي 1.په انګلېساتان کاې له  ۸۵77څخاه ډېارې ځاان وژناې 1کېاږي او پاه
زرګونو نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې په لېبرال ټولنه کې شته دي چاې
د رسنیو په مرسته پرې سترګې پ ېږي او اسالمي ناړۍ د واقعیات بارعکس د
لېبرال ټولنه یوه خیالي او نېکمرغه ټولنه ګڼي.
لکه څنګه چې رسنیو او په ځانګړې توګه د غرب لېبرالې رسنۍ د غارب د
تمدن او فرهنګ په ښه ښودلو کې هڅه کاوي ،د ناورو مخاالفو فرهنګوناو پاه
ځانګړې توګه د اسالمي تمدن او فرهنګ کې پاه الساوهنې او د دې فرهناګ
ناسم ښودلو ته کاار کاوي او د ځیناو وینااوو او لیکناو برخاې اېاډېټ کاوي او
یوازې هماغه برخې یې را اخلي چې د یوې موضوع اصلي مفهاوم او ماهیات
ته بدلون ورکوي او منفي معنا ترې اخیستل کېږي.
د بېلګې په توګه د اسالم د خشن ښودلو له پاره ،د قرانکریم ځینې ایاتونه
چې وایي :د کفارو څ ونه ووهئ پرته له دې چاې د دې مخکاې او وروساتنۍ
جملې هم ووایي ،نړیوالو ته يې د یوه سرخط په توګه ښیي ،کلاه چاې ټاولنیز
تحریف شوي حقیقتونه د غرب د عصري تمدن د رسنیو په مرسته خلکو تاه د
منلو نشي نو بیا د وېرې د رامنځ ته کولو له کاروونکې او مشهورې وسیلې کار
اخلي.
د بېلګې په توګه په  67۵6او  67۵4زېږدیاز کلوناو کاې افغاناان د غرباي
استعمارچیانو په شومو موخو لږ لږ خبر شول او نه یې غوښتل نور د غربیانو د
سترو دروغو او دوکو ښکار شي ،نو د افغانستان غرب ځپلو او مزدورو رسانیو د
1. Denis McQuail; The Influence and Effects of Mass Media; p 14
2. National Alliance to End Homelessness (2016); The State of Homelessness in America; p 4
3. Samaritans; Suicide Statistics Report 2016; p 4
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وېرې او وحشت په خپرولو سره چاې (کاه غربیاان افغانساتان پرېاږدي ،ناو دا
هېواد به له اقتصادي ،سیاسي او د کورنيو جګړو له کړکې ساره ما شاي) د
خلکااو پااه ماانځ کااې وېااره او وحشاات جااوړ کااړ او کااوچني اعالنونااه یااې د
استعمارګرو ځواکونو د شتون په مالتړ او د بهرنیانو له وتلو ساره سام د منفاي
پایلو په رامنځ ته کېدو په هکله خپرول.
د دې تبلیغاتو په پايله کې پاانګوالو خپلاه شاتمني لاه هېاواده وويساته او
سره له دې چې د استعمارګرو نظامي اډې هام تضامین شاوې؛ خاو بیاا هام
ذهني بې ثباتۍ افغانستان له اقتصادي بحران سره م کړ.
 .4سمدسووتي غبرګووون یووا ووواب :د رساانیو سمدسااتي معلومااات او
مستقیمې اغېزې د دې المل شوې چاې پاه لناډه ماوده کاې رسانۍ د خپلاو
محرکو قوو اجنډاوې پلې کاړي .د ډلاه يیازو رسانیو پاه واساطه د خپارو شاوو
معلوماتو لاه املاه د وېارې او اضاطراب پاه غبرګاون ساره د خلکاو احساساات
راپارېږي او پرته له دې چې هر اړخیز معلومات او یا هم سمه مطالعه پاه کاې
وکړي سمدستي پرېکړې کوي چاې ډېاری مهاال د رسانیو د محرکاو قاوو لاه
اجنډاوو ساره ورتاه والای لاري ،کلاه چاې د 677۵زېږدیاز کاال د ساپ مبر د
یوولسم پېښه وشوه او ټولو رسنیو دا پېښه په پرلپسې او تکراري ډول خپروله،
د نړۍ دولتونو او خلکو پر افغانستان د امریکا د حملې مالتړ پاه یاو سامدتي
غبرګون کې وکړ .په داسې حال کې چې د دې پېښې د پردې تر شا د شومو
تو یه جوړونکو الس و چې نن ورځ خلک پرې پوه شوي دي.
 .3نورو ټولنیزو ټولنو ته پایله :د رسنیو د اغېز کچه د ډله يیزو خلکو او
وګړو له مجموعې زیاته ده او رسنیزې ټولنې ،نورې ټاولنیزې ټاولنې تار تااثیر
الندې راولي .خلک پر رسنیو د معلوماتي سرچینو پاه توګاه بااوري او متکاي
دي او د ډېرو خلکو د پوهې کچه له رسنیو څخه د معلوماتو تر اخیستو پاورې
محدوده وي.
په داسې حال کې چې د رسنیو په مرسته تیار شوي معلوماات ډېار ناسام
او په کې الس وهل شوی وي د رسنیو د محرکې قاوې لاه اجناډاوو ساره سام
خلک د دې معلوماتو د رښتیا کېادو او مخثاق تاوب لاه پااره پیااوړې سارچینه
(مشهوره رسنۍ) دلیل ګرځوي او ټينګار پرې کوي.
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رسنیو د ټول تاری  1په الس وهنې پیال کاړی دی او د خلکاو ذهان تاه د
با ل تاری انځور ور پېچکاري کوي چې په دې اړه خلکو ته تاریخي کتابوناه
جعلي او تحریف شوي ښيي او علمي ټولنې هم په پوره توګه د رسنیو تر اغېز
الندې دي.
رسنۍ دیني معلومات هم وړاندې کوي چې پاه کاې تار ډېاره پاه ظااهري
عباداتو راڅرخي او په دې اړه د دین له بنس یزو معلوماتو څخه چې د ټاولنې
او سیاست په اړه وي ډډه کوي او داسې ښيي چې دین یو شخصاي کاار دی
او د ظاهري عباداتو په اړه د معلوماتو لرل د خلکو دیني معلومات پوره کېاږي
او خلک دیني ټولنو تاه د ورتاګ اړتیاا نلاري او همدارنګاه دا رسانۍ د دیناي
ټولنې په پراخې بدنامۍ کاې الس لاري او خلکاو تاه ياې باې اعتبااره ښاکاره
کوي.
د رسنیو د معلوماتو په اتکاء سره هغه کسان چې ډېری مهال خپال وخات
د رسنیو په لیادلو او لوساتلو مصارفوي ،پاه جاامع الکمااالتو کارپوهاانو بادل
شوي دي چې په هارې موضاوع کاې د نظار خاونادان دي او ان پاه اساالمي
ټولنو کې په دیني مفتیانو بدل شاوي دي .اوس مهاال د یاو کاس د علمیات
اندازه او کچه په رسنیو کاې د هغاو کلمااتو پاه شامېر او د وخات پاه انادازې
سنجول کېږي چې په رسنیو کې ورته ځانګړی شوی دی.
 .۵په ټولنې او فرهنوګ کوې بودلون :غرباي او غارب پالاه رسانۍ چاې
ډېری یې د نړۍ تر ټولو سترې او اغېزمنې رسنۍ ګڼل کېاږي او پاه ځاانګړې
توګه دا رسنۍ په اسالمي نړۍ کې هم ډېره اغېازه لاري ،پاه پرلپساې توګاه د
غرب عصري فرهنګ پر تبلیا لګیاا وي او د دجاال د نړیاوال دولات د لاویې
اجنډا یا نوي نظم سره په مطابقت کې د یو نړیوال فرهناګ جوړولاو تاه هڅاه
کوي .رسنۍ په ګ ورې اغېزې سره هغه وسیلې دي چې په واسطه یې سایمه
يیز او سنتي فرهنګونه بد ښودل کېږي او هغه خلک چاې پاه اصایل فرهناګ
پورې تړاو لري ،ورپورې خاندي او داسې یې انځوروي چاې دا خلاک وروساته
پاتې ،پخواني فکره ،غیر متمدنه او بنسټ پال دي او پرمختګ ،متمادن تاوب
او مخکې تګ ته اړتیا لري چاې لاه باده مرغاه دا خلاک او پاه ځاانګړې توګاه
اسالمي نړۍ د خپل فرهنګ او تمادن څخاه سام درک او پوهاه ناه لاري او د
1. Noam Chomsky; Media Control; The Spectacular Achievements of propaganda; Representation as
Reality
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غربي رسنیو له تبلیغاتو سره ،د غرب عصري ،دجالي او شیطاني فرهناګ یاې
د خپل انساني فرهنګ پرځای راوستی چې د جامو له ویستلو پیلېږي.
د مغز په خالي کولو او د ارزښتونو په لرې کولو الس پورې کوي او په پای
کې انسانان په یو بېرته نه راګرځېدونکې څلورالرې کې پرېږدي چې پای یاې
معنوي زوال ،د انساني ټولنو تیتېدل ،د بې خدایۍ فکر ،د فرهنګ بربادي یا
بې فرهنګي او الهي جزا ده.

د ډله يیزو رسنیو په مرسته فرهنګي یرغل په عیني توګه پاه ټولاه ناړۍ او
په ځانګړې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د نړیوال فرهناګ لاه رامنځتاه
کولو سره مرسته کوي او له دې امله دا هېوادونه خپال فرهنګاي میراثوناه پاه
تدریج سره له السه ورکوي .په وروسته پاتې هېوادونو کې د مسلطو ځواکوناه
له خوا د ټولیزو رسانیو پاه واساطه ،پاه فرهنګاي خپروناو او تبلیا ساره د دې
هېوادونو نوی نسل له فرهنګ ،قاعدو او محلي ارزښتونو څخه بې خبره پااتې
1
دي چې د نن ورځې یو له لویو ستونزو څخه شمېرل کېږي.
د عصري ټکنالوژۍ او د غږیزو او انځوریزو رسنیو په کشف او همدارنګه په
ارواپوهنه کې د مطالعو په پرمختګ ،د بیولاوژیکي کړناو ،او لاه تصاویر او غاږ
سره د انسان د مغز او اروایي اړیکو سره د فرهنګي یرغلګرو کاار اساانه شاو او
په نړیوالو په ځانګړې توګه پر اسالمي نړۍ فرهنګي یرغلونو زور اخیستی.
پورته مو د انسانانو په پوهاو ذهنوناو د رسانیو اغېازې تار څېړناې النادې ونیاوې؛ خاو
غږیزې او انځوریزې رسنۍ له پوه ذهن پرته په ناپوه هم حمله کوي او د هغو معلوماتو په
بمبارولو سره چې یوازې د ناخود اګاه ذهن په واسطه محسوساېږي د انساانانو پاه مهاار
کولو الس پورې کوي .د انسان ذهن په دوو خود اګاه او ناخود اګاه (Conscious AND
) Sub Conscious Mindباندې وېشل کېږي چاې ټاول ارادي کاروناه د اګااه ذهان پاه
واسطه او ټول غیر ارادي او اتوماتیک کارونه د ناخود اګاه ذهن تر کن رول او امر النادې
ترسره کېږي.

دا چې په ژوند کې څه غواړو په دې اړه د معلوماتو په اخیساتلو او تنظیمولاو او د دې
په اړه پرېکړه کول د اګاه ذهن دنده ده .اګاه ذهن کوالی شي وټاکي چاې څاه ښاه دي
او څه بد ،څه سم او څه ناسم دي ،څه خوند لري او څه بې خونده او خساته کان دي او
دا د انسان هغه برخه ده چې فکر او تعقل کوي .اګاه ذهان کاوالی شاي هاره نظریاه یاا
1. Ghulam Shabir, Usman Farooq, Rooh.Ul. Amin and Ayesha Wallayat Chaudhry; Mass Media,
Culture & Society with the perspective of Globalization, Modernization and Global Culture; p 1
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ومني او یا یې رد کړي .د انسان واک په اګاه ذهن کې ټاکل کېږي اګاه ذهان د انساان
پنځه سلنه تشکیلوي.
ناخود اګاه ذهن د معلوماتو د پروسس کولو تر ټولو پیااوړی پروسېسار )(Processor
دی چې تر اوسه پېژندل شوی دی .ناخود اګاه ذهن ،ناړۍ او چاپېریاال ګاوري ،د بادن
داخلي خبرتیاوې کن رولوي ،په چاپېریال کې نښې مطالعه کوي او د مخکې یااد شاوي
چلند او سلوک سره سم په سمدستي او ژر توګه غبرګون ښیي او ټول له دې ځایاه اداره
1
کېږي .ناخوداګاه ذهن د انسان  4۵سلنه تشکیلوي.
ناخوداګاه ذهن دومره پياوړتیا او مغلق والی لري چې په سمه توګاه زماوږ خيالوناه او
تورونه متناوب کوي او ټولې هغه پېښې چې زموږ د ژوند پر مهاال رامانځ تاه شاوې دي،
ثبتوي ..له همدې ځایه انسان با ارزښته الرښوونې ترالسه کاوي او پاه پاای کاې ،نااخود
اګاه نظام هغه میکانېزم دی چې په واسطه یې فکري انګېازې چاې پاه منظماه توګاه لاه
شور او احساس سره د تکرار پاه حاال کاې دي ،ګړنادۍ کېاږي ،ګماارل کېاږي او د پاه
1
فزیکي معادل یې بدلېږي.
کوالی شو د اګاه او ناخوداګاه ذهن رول د ژوند په یوې واقعي پېښاې کاې مجسام او
تر څېړنې الندې يې ونیسو ،که یو کس له ډلاه يیازو اصاولو او د جمعاې پاالنې پاه یاوې
ټولنه کې ژوند کوي ،په ناخوداګاه ذهن کې خپل فرهنګي ارزښتونو لکه د ماور او پاالر،
خور ،ورور ،خپلوانو او دوستانو څخه په یو ستونزمن حالت کې مالتړ زغمي.
کله چې یو خپلوان له نورو پردیو سره په یوه جګړه کې ویني ،پرته له دې چې د اګاه
ذهن په واسطه دا پېښه وڅېړي او د مالمات او ساالمت تفکیاک او بېلاوالی وکاړي او لاه
خپلوان څخه د مالتړ په هکله د خپلې السوهنې پاایلې وسانجوي ،سمدساتي او پرتاه د
منطقي اړخونو په نظر کې نیولو سره ،د ناخوداګاه ذهن پر بنسټ د پخوانیو معلومااتو او
ارزښتونو په لرلو او له دې ذهن څخه په امر اخیستو سره په مقابل لوري حمله کوي.
د ناخوداګاه ځمکې کړنه د هغې زراعتي ځمکې په څېر ده چې مېاوه یاې د شایندل
شوي تخم له مخې زرغونېږي او اګاه ذهن هغه بزګر دی چې په دې کرنيازه ځمکاه کاې
د تخم په شیندلو بوخت وي.
خو د مرخېړو تر ودې وروسته ډله يیزو رسنیو په ډېرو ټولناو کاې دا بزګار یاا د رسانیو
غالم شوی او یا یې د ذهن کرونده یې ترې غال شوې او رسنۍ بیا په دې کرونده کې پار
تخم اچونې بوخت دي .د اګاه ذهن غالمي او د ناخوداګاه ذهن تر کن رول الندې نیاول
1. Stacey Vornbrock M.S.; The Roles of the Conscious and Subconscious Minds; pp 2,3 & 4
2. John Keho; Mind Power into the 21st Century ; pp 39 & 40
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د پ و پیغاامونو یاا نیماه خوداګااه پیغاامونو ) (Subliminal Messageپاه واساطه ترساره
کېږي چې دا کار په دوو مستقیمو او غیر مستقیمو یا پ و ډلو سره وېشل کېږي.
هغه پيغامونه چې د تاريخي پېښو له تفسير ،د د جاري پېښو  ،خبري داستانونه او د
هنري او مستندو فلمونو داستانونه چې د ډله يیزو رسنیو له خوا ټولنو ته ورکاول کېاږي،
د اګاه ذهن په واسطه جذبېږي او ناخوداګاه ذهن ته په انتقال مجبور دي چې دا کار د
اګاه ذهن په کن ارول ترساره کېاږي .پاټ پیغاموناه چاې د اګااه ذهان پاه واساطه نشاي
محسوسېدی او مستقیما د ناخوداګاه ذهن په واساطه جاذب شاوي دي ،کاوالی شاو د
رسنیو په واسطه د ناخوداګاه ذهنونو د پ ونې جریان یې وګڼو.
که څه هم د پ و پیغامونو تاری د چاپي رسنیو صنعت ته ورګرځاي؛ خاو د ټکناالوژۍ
په پرمختګ او د غږیزو او انځوریزو رسنیو په کشف سره ترې کار اخیستنه ورځ تار بلاې د
عامه ذهنونو د کن رول له پاره زیاته شوې ده.

غږیزې رسنۍ
راډیويي شبکې د غږیزو رسنیو ستره برخه تشکیلوي چې د معلوماتو ،خبروناو ،تفاریح
او ټولنیزو بدلونونو ستره سرچینه شمېرل کېږي .ډېری شنونکي ،د غږیزو رسنیو اغېز لاه
انځوریزو هغو په څلورو الملونو زیات بولي چې ارزانه دي ،السرسی ورته اسانه دی ،تولید
یې ساده دی او اغېزمنتیا یې ډېره ده؛ ځکه چې په ډېرو غریبو او د ټی ې کچاې د ساواد
په هېوادونو کې راډيو ګانې د نورو رسنیو په پرتله ډېر اورېدونکي لري.
راډيويي رسنۍ د رسنیو هغه لومړنی ډول دی چې ټوله ناړۍ یاې تار پوښاښ النادې
نیولې ده او د بېالبېلاو خباري ،روزنیازو ،تفریحاي او ناورو خپروناو پاه واساطه پاه ټاولنیز
بدلون ،فکري رز ،معلوماتو ،ودې او د ځینو ارزښتونو د پرمختګ او د ځینو په زوال کې
د ارزښت وړ دي .راډيویي شبکې د نورو ډله يیزو رسنیو په څېر ډېر ژر د ټااکلي ذهنیات
د رامنځ ته کولو له پاره د پانګوالو او دولتونو تار واک النادې راغلاي ،چاې پاه دې کتااب
کې د رسنیو د محرکو قوو په نامه يادېږي .په دې اړه ماري کااوتي پاه خپلاه څېړناه کاې
لیکي :ساتر شارکتونه او دولتوناه لاه راډيوګاانو څخاه د پراخاې ګ اې اخیساتنې او ودې

لومړني اغېز اچوونکي وو .په ۵447زېږدیز کال راډيو په ګ ه اخیستونکو هېوادونو کاې د
لومړنیو پروپاګندو او ضاد پروپاګنادو لاومړنۍ وسایله وه 1.اوس مهاال د راډياویي شابکو

1. Mary Cawte; Making Radio into a Tool for War; p1

دویم فصل :استعمار او استثمار❐103
ډېری اورېدونکي د ټولنې فقیره او منځنۍ بقه او پاه ځاانګړې توګاه د کلیاوالي سایمو
خلک دي چې زده کړې نه لري.
د راډيویي شبکو د اغېزې د ال وضاحت له پاره ،د شلمې پېړۍ په وروستیو لسیزو کې
په افغانستان کې د بي بي سي راډيو شبکه مطالعه کوو .افغانستان د راډيو د اورېادونکو

د شمېر او د مخا بینو د وفاادارۍ لاه پااره یاوه ښاه بېلګاه ده چاې معتبارو شابکو تاه د
اغېزمنتیا ،ټولنیز بدلون د چلند او رفتار د بدلونچانس ورکوي.
د جګړې پر مهال او تر جګړې وروسته هېوادوناو کاې اخباار او راډياويي خپروناې لاه
ټولنیز پلوه له معتبرو شبکو څخه (هغه خپرونې چې په ټولنو کې سلوک ،چلند او ټاولنیز
بدلون راولي) اغېزمن وي ځکه چاې ډېاری خلاک دې خپروناو تاه د امنیتاي او سیاساي
1
موضوعاتو له امله چې په ژوند پورې یې تړلي دي ،رجوع کوي.
د بي بي سي راډيو له الرې یو خپرېادونکی ساریال چاې پاه اورېادونکو بانادې خاورا
ډېره اغېزه لري د (نوي کور ،نوي ژوند) پاه ناوم د یاوې پرلپساې ډراماې لاړۍ ده چاې د
رسنیو تحلیلوونکو او په ځانګړې توګه د بی بي سي شبکې تحلیلوونکو ،د دې خپرونې د
اغېزو په اړه ډېره څېړنه کړې ده.
دا خپرونه ډېره د افغانانو تر منځ مشهوره شوه او د افغانستان ډېری خلک یې په لناډ
وخت کې د تلپاتې څارونکو پاه توګاه دې حاد تاه ورساېدل چاې د فېمېنېازم لاه پیااوړو

پالنونو سره سره ان البانو هم دا خپرونه پاه خاورا لېوالتیاا څارلاه او تار دې چاې د دې
ډرامې د یو شخصیت په مړینې سره به یې همادردي او غام شاریکاوه .د ښاځو تعلایم او
هغوی ته له کوره بهر د کاار کولاو حاق او لاه یاوې څخاه لاه زیااتو ښاځو ساره د واده پار
وړاندې مبارزه د دې خپرونې مهم پیغامونه وو.
باالخره د دې خپرونې د اغېزو په اړه په لویاه کچاه یاوه ټاول پوښاتنه وشاوه چاې یاوه
ګ وره پایله راښيي او د یو داستان په توګه يادېږي چې یو مال خپلې لور ته په دې ډراماه
کې د ګاللۍ له شخصیت څخه د اغېزمنتیا له امله له کور څخه د بهار کاار کولاو اجاازه
1
ورکړې وه.
سره له دې چې په هغه وخت کې د باي باي ساي راډیاو خپروناې تار ډېاره پاورې پاه
فېمېنېزم متمرکزې وې؛ خو د صحي معلوماتو ،د ماین له ګواښاونو څخاه د خبارداري او
کرنيزو معلوماتو په څېر ډېر مثبت پیغامونه یې هم لرل.

1. Gordon Adam; Media an Global Change; p 350
 .1همدا سرچینه؛ له  4۵6م څخه تر  4۵۸م پورې
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له بده مرغه ،د غرب په مستقیم راتګ او د غرب له پالنونو سره سام د افغااني رسانیو
په رامنځ ته کېدو سره په دیني او سنتي فرهنګ او ارزښتونو مستقیم یرغال پیال شاو .د
ارمان راډیو په دې برخه کې تر ټولو د یوې مخکښې شبکې په څېر د (عاشقانو د شاپې)
په نوم خپرونې په خپرولو سره د نامشروع اړیکو د کیسو په خپرولو پیل وکړ او د عشق په
نوم یې دې نامشروع اړیکو ته مشاروع رناګ ورکاړ .د رسانیو د شامېر پاه زیاتېادو او دې
شبکو ته د غرب د عصري تمدن د مبلغو ټولنو له خوا د مالي امکانااتو پاه برابرولاو ساره،
اوس سلګونه راډيويي خپرونې شته دي چې د دیني تقدس د ټکولو او څنګ ته کولو پاه
محور راڅرخي.
د دې پر وړاندې يې د غرب د عصري تمدن ارزښتونه او فرهناګ د معتبار او مناساب
بدیل په توګه وړاندې کړ .په دې فرهنګي یرغل کې د راډيويي شبکو یوه بله مهمه برخاه
د موسیقۍ او موسیقي پالنې تبلی او خپرول دي چې د ډېرو راډياويي شابکو د خپروناو
لويه برخه جوړوي.
موسیقي په درواغجنو او دوکه کوونکو شعارونو لکه (موسایقي د روح غاذا ده) او ناورو
په څېر خلکو ته وړاندې کوي ،هو! موسیقي د روح غذا ده خاو داساې غاذا چاې روح تاه
ناسمه وي.
له عصري کېدو څخه وروسته زمانه کې ،انسانان په کاري ماشینونو بدل شوي دي او
د کاري وخت قید کېدل ورته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ځان ته غذاخواړه پاخاه او لاه
سمو ،صحي او سنتي خوړو څخه ګ ه واخلي .نو لاه دې املاه فساټ فاوډ )(Fast Food
رستورانتونه چې په کم وخت کاې خپلاو پيرودونکاو تهبرګار ،ساانډوې  ،ساساې او ساره
کړي چرګ په څېر خواړه برابروي ،ډېر شوي او ډېری خلک د وخت د نشاتوالي لاه کبلاه
ترې ګ ه اخلي چاې جاانبي
د مغز په دې برخه کې
عوارضاااو لکاااه چااااغوالی ،د
جنسي هورمونونه ترشح
وینې فشار ،دیابت یاا شاکر،
کېږي.
نفااااس تنګااااي ،د وینااااې د
شراب او نور نشه يي توکي
کلس رولو لوړېدل ،د غاښونو
په لیمبیک سېستم اغېز
سااتونزې او نااورو خطرناااکو
کوي او د تحریک او تېري
کثیفو
ناروغیو په لرلو سره په
المل ګرځي.
خااوړو ) (Junk Foodسااره
موسیقي هم د مغز همدا
مشهورې دي.
برخه تحریکوي
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موسیقي هم د روح له پاره همدا ډول خواړه دي .ځکه د فسټ فوډ رستورانتونو چ ال
خواړه په انسان باندې نور ډېر هر اړخیز عاوارض لاري او پاه ځاانګړې توګاه د انساان پار
ذهن بده اغېزه کوي.
په تېر وخت کې ساینس پوهان په دې باور وو چې استدالل او احساسات لاه یاو بلاه
بېل دي؛ خو د علم په پرمختګ سره دې باور بدلون وکړ او څېړنې ښيي چې احساساات

د فکري عمل لاه جریاان څخاه ډېار ژر عمال کاوي او د چ کتیاا یاې د انساان د مغاز د
استداللي عمل د جریان په لېږد (تښتونه) قادر دی 1.د آیوا پوهنتون د عصاب پېژنادنې
رییس او د انسان د مغز د کړنو په اړه تکړه څېړونکی انتونیو دماسیو وایي :د استدالل او
احساس د بېلوالي نظریه ناسمه ده او احساسات د انساان پاه پرېکاړو کاې مرکازي رول
لري .ساینسي څېړناې ښایي چاې خلاک د احساسااتي تحریاک تجرباې د موسایقۍ د
اورېدو پر مهال ښیي 1.د انسان مغز بېالبېلې اجزاوې لري چې د انسان د مغاز لاه ډېارو
مهماو برخاو څخاه یاو هام د لیمبیاک سېساتم ) (Limbic Systemدی او د احساسااتو
کن اارول ،احساسااي غبرګونونااه (د خونااد ،درد ،روانااي حاااالت ،جنسااي غبرګونونااه او
اوږدمهاله حافظه په کې شامل دي) په څېر کړنې په غاړه لري .د تجاوز ،وېرې ،هیجان،
مینې ،غم ،نفرت ،حسرت او خوند په څېر احساسات له لیمبیک سېستم څخاه سارچینه
اخلي.
لکه څنګه چې په پاورتني انځاور کاې ښاودل شاوي دي ،موسایقي هام پار لیمبیاک
سېستم ژوره اغېزه لري چې جنسي اړیکې ،نشه يي توکي او مستي هم دا ډول ځانګړتیا
لري .هغه کسان چې د لیمبیک سېستم کړنې په کې ډېارې دي ،پاه ځاانګړې توګاه پاه
ځوانانو کې نو دوی جنسي اړیکو ته ډېره لېوالتیا ،له شرابو او نشه يي توکو څخه د ګ ې
اخیستنې لیوالتیا لاري او د تااوتریخوالي کړناې کاوي چاې موسایقي هام د لیمبیاک د
سېستم د تحریک المل ګرځي او د همدې تمایالتو باعث ګرځي او انسان ډېرو کړناو تاه
اړ باسي.
د موسیقۍ اغېزه په انسان د مسکراتو په څېر ده چې انسان یې د اورېدلو پار مهاال
خپل چاپېریال هېروي او یو خیالي او توهمي حالت ته ورګرځي او د انسان ټاول تمرکاز
د موسیقۍ په موزونه غږ او شعر باندې راڅرخي چې پاه هغاې وخات کاې د اورېادونکي
درک له نړۍ او دنیوي حقیقتونو څخه له دې شعر او غږ څخه پرته بال څاه ناه وي او یاو

1. Cacioppo J.T & W. L. Gardner; Emotion (Annual Review of Psychology 50); pp 191-214
2. Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 51
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داسې مصنوعي خوب ته ځي چاې د موسایقۍ پیغاام حقیقاي ګڼاي .پاه دې اړه جېماز
مارشال ،مشهور امریکايي ګیتار غږوونکی شاعر او سندرغاړی وایي:

زه هرڅه د موسیقي په مرسته ښه بیانوالی شم ،خلک په مصنوعي خوب ویاده کاوم
او کله چې خلک کمزوري ټکي کې راشي .هرڅه چې وغواړې نو د هغوی په ناخوداګااه
ذهن کې ور پېچکاري کېدالی شي 1د موسیقۍ یو ستر جانبي عوارض دا دی چاې پاټ
پیغامونه د اګاه ذهن له پاره نشي محسوسېدی ،په ناخوداګاه ذهن کې پیچکاري کېږي
چې شیطاني وسوسې ورته ویالی شو.
د ښې روښانتیا له پاره یې یوې تاریخي بېلګاې تاه ورګرځاو چاې یاو کاس پاه کاې د
موسیقۍ د پ و پیغامونو په واسطه ځان وژنې ته مجبور شوی و .د ۵4۸3زېږدیاز کاال د

اک وبر په میاشت کې نولس کلن ځوان جان مکولم خپال ځاان پاه مرماۍ ويشاتلو ساره
وواژه ،ده د اوزي اوزبورن د (ځان وژناې حال الره ده) د ساندرې تار اورېادو وروساته ياې
ځان وژنه وکړه .په دې سندره کې الندې بیتونه شامل وو:
د دوار ماشین په وروستي چ کتیا څرخي
تا رانیسي خو ته یې نشې لیدالی
د دوار ماشین ته یې او د دوار ماشین زه یم
ځان وژنه د ژغورنې یوازینۍ الره ده
تپانچه را واخله او ویې ازمایه!
ډزې وکړه ،ډزې وکړه ،ډزې وکړه (ډزې وکړه چې د پ و پیغامونو په توګه ځای پر ځای
شوي دي چې د خوداګاه مغز په واسطه نشي محسوسېدلی).
کله چې د مکولم جسد پیدا شو ،هغه ال هم په غوږونو کې غاوږۍ (ګوشاکۍ) لرلاې.
په الس انجلس ټايمز کې د فلېپس چک د راپور له مخې د ۵447زېږدیز کاال د اک اوبر
په څلورمه تار (د  Judas Priestقضایې څخاه څاو اوناۍ وروساته اوزی اوز باورن پار پ او
پیغامونوله یوې بلې محکمې ساره ما دی) تار عناوان النادی و .د دې هلاک کاورنۍ د
اوزبورن او د ثبات د شارکت پاه قاانوني څاارنې یاې الرس پاورې کاړ .پاه ښاکاره توګاه د
1
اوزبورن په سندره کې پټ پیغامونه د مکولم د ځان وژنې مقصر ګڼل کېده.
د ټولنې اذهانو ته د اګاه او ناخوداګاه پیغامونو په واسطه د پیغام جوړوونکاو د پیغاام
د پيچکاري کولو ساده الر موسیقي ده.

1. Life Magazine; Oct. 3 1969; Interview with Jimi Hendrix.
2. Gohar Mushtaq; The Music Mede me Do it; p 116
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په اسالمي نړۍ د فرهنګي یرغل له مهمو تګالرو څخه یو هم په عیاشۍ او فحشا کې
د مسلمانانو ښکېلول دي چې موسیقي یې یوه مهمه وسایله ګڼال کېاږي ،ځکاه چاې د
ډېرو سندرو موضوع ،شیطاني مینه او اړیکاه ده چاې فرهنګاي یرغلګار د میناې پاه ناوم
غواړي دې اړیکو ته مشاروعیت ور وبښاي .فحشاا یاوه مهماه وسایله ده چاې د دیناي او
فرهنګي ارزښتونو د زوال په واسطه د ټولنې د له منځه وړلو المال گرځاي .چاې پاه دې
الره کې موسیقۍ د تاري په اوږدو کې خپله اغېزه ثابته کړې ده.
لکه څنګه چې په هسپانیه کې د اسالمي ټولنې د له منځه تلو یو المال د موسایقۍ
او له هغې سره د تړلو نورو پدیدو خپرېدل وو چې د کمونېستانو رهبر والدیمیر لېنېن پاه
دې اړه داسې ویلي دي :د ټولنو د له منځه وړلو یاوه تار ټولاو اساانه الره د موسایقۍ پاه
مرسته ده .نن ورځ موسیقي په اساالمي ناړۍ کاې دوماره خپاره شاوې ده چاې د اساالم
ډېری علماء یې پر وړاندې له موضع نیولو وېره لري او ان ځیناې ورتاه جاواز هام ورکاوي
چې دا حالت رسول الله  په یو صحیح حدیث کاې داساې اټکال کاړی دی :زماا پاه

امت کې به داسې خلک پیدا شي چې د زنا ،ورېښمو اغوستلو (د سړي لاه پااره) ،شارابو
له څښلو او د موسیقۍ له االتو څخه کار اخیستنې د حاللېدو لاه پااره باه هڅاه کاوي.

1

کله چې یو ښه کار وشي او دا ښه کار له ځان سره یوه بله نېکي هم ولري ناو (ناور علای
نور) ورته خلک وایي ،خو کله چې موسیقي له انځورونو سره یو ځای شي او په انځاوریزو
رسنیو کې نندارې ته وړاندې کېږي نو ظلمت علی ظلمت دی.

انځوریزې رسنۍ
موږ یوازې د کتاب خلک نه یاو؛ بلکاې د هاالیووډ د فلموناو ،ټلویزیاوني ساریالونو ،د
علمي پروګرامونو ،ورځپاڼو ،مجلو او مقالو اهال هام یاو 1.اوس مهاال ټاول رسانیز شاوي
دي ،د ډېرو خلکو د ژوند الګو پاه ځاانګړې توګاه د ځواناانو ،د فلام لوبغااړي ،د اروپاایي
ټیمونااو د فوټبااال لوبغاااړي ،رساانیز سااندرغاړي وي ،د هااالیوود او د ترکااي او هناادي
سریالونو د لوبغاړو د جامو اغوستلو د ریقاې تقلیاد ،لاه ملګارو او کاورنۍ ساره د بحاث
موضوعات د رسنیو ګرم موضوعات او د نویو کیهانونو د کشف د علام خبارې اتارې او پاه
مری کې د اوبو شتون او نه شتون وي.

 .1صحیح بخاري؛ اووم ټوک؛  ۸4کتاب؛  343حدیث
2. Peter Novick; The Holocaust in American Life; p 12
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انځوریزې رسنۍ د لیدونکو پر اذهانو په بدلون او شکل جوړونې کې تر ټولو اغېزمنې
رساانۍ دي چااې د دې رساانیو محاارکین سااره لااه دې چااې د دې ډول رساانیو د ودې او
پرمختګ له پاره یې ستره پانګونه کړې ،پر اذهانو د نفوذ ښاندنې او اغېاز پار څرنګاوالي
هم پرمختللې څېړنې ترسره کوي چې کوالی شو له د ډلاې لاه یاوې ناوې اختاراع 1،د
برېښنایي پاڼو په مرسته د ذهنونو د مهار کولو یادونه وکړو.
دا اختراع پر انسانانو د تجربې په واسطه د پوستکي د فزیولوژیکي تحریک له اغېازو
څخه پر انسانانو د تجربو په واسطه ،پر انسانانو تجربه د پوستکي د تحریک فزیولوژیکي
اغېازې د الک ارو مقنا یساي کماازورې سااحې چاې نایم یااا  6.3هرتاز تاه ناږدې ټاااکلو
فریکونسیانو کې پر پوستکي خپرېږي ،ښیي چاې دا مقنا یساي سااحه د احساسااتو د
راپارولو او په احساساتو کې د غبرګونونو د رامنځته کولو سبب ګرځي.
د کمپیوټر او ټلویزیونو ډېری برېښنایي پاڼې د انځورونو د ښودنې پر مهال ،د کاافي
لمنې په لرلو سره یو ډول مقنا یسي سااحه د احساسااتو د راپاارولو لاه پااره تشاکیلوي
چې د ذهن د مهارولو او تحریک وړتیا لري او دا انځور د خپرونې په اوږدو کاې ځاای پار
ځای کېږي او یا د انځورونو په څنګ کې اېښودل کېږي چاې د راډياويي فریکونساي یاا
انځوریز سېګنال په څېر خپرېږي.
هغه مطالب چې احساسات راپاوري ،کوالی شاي د ښاکاره انځاور یاا پاه ناخوداګااه
توګه (پ و پیغامونو) په شکل ځای پر ځای شي او پاه ټااکلې الک ارو مقنا یساي سااحه
کې خپاره شي.
د انځوریزو رسنیو د الک رونیکي پاڼو اغېزه کوالی شو په افغانساتان کاې د غارب او د
غربیانو په واساطه د محرکاو رسانیو پاه راتاګ ساره پاه ښاه توګاه احسااس کاړو چاې پاه
تدریجي شکل سره د غرب د ارزښتونو په خپراوي او تبلیا او د افغااني ارزښاتونو پاه لاه
منځه وړلو يې پیل وکړ.
د بېلګې په توګه په لومړیو کې يې د ټلویزیون پر پرده ښاځینه ساندرغاړو د راښاکاره
کېدو اجازه نلرله ،کرار کرار يې له سايمه ييازو ټیکریاو ساره د زړو ښاځینه ساندرغاړو پاه
واسطه پیل وکړ او د عامه اذهانو په تیارېدو اوس عامه ذهنونه داسې بدل شوي چې پار
د پنځلس کاله مخکې ارزښتونو خندا کېږي او د افغانستان مسالمان ،مجاهاد ،غیرتاي،
با حیثیته او شهید پاالونکی هېاواد اوس زرګوناه د غرباي پار باې حجاباه جاامو سامبال
ویاندویان ،د هنرمندانو په نامه سلګونه رقاصې او د ټلویزیون په نامه د دیوساۍ سالګونه
 .1د  (Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors) US 65148 B2د ثبت د
اختراع شمېره
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مرکزونه لري او هغو خلکو چې د ملکې ثریا د څادر په غورځولو سره یې د امان الله خان
شاهي له منځه یوړه ،اوس خپلاه د دې هېاواد د ناموساونو د لمناو د لارې کېادو نناداره
چیان دي او نه یوازې دا چې غلي ناست دي ،بلکې خوند ترې اخلي او ان د هر یو کاور
تر دروازو یې الره کړې ده.
انځوریزې رسنۍ د تفریحي ،لوبو او ورزشي خپرونو پاه خپرولاو ساره لاه باا ارزښاته او
حیاتي مسئلو څخه د فکرونو د تمرکاز د لارې کولاو مهماه وسایله ده چاې د دې رسانیو
محرکین د هنري فلمونو ،هنري ساریالونو ،ورزشاي سایاليو او د موسایقۍ کنسارتونو پاه
واسطه عامه ذهنونه یې په مزخرفاتو بوخت کړي او خپله د عامه ذهنونو لاه ساترګو لارې
لویې اجنډاګانې تطبیقوي.
هغااه خلااک چااې د دې خپرونااې پ اه موجودیاات کااې اوس هاام ټااولنیز ،سیاسااي او
اقتصادي مسایلو ته پام کوي ،د خپلو هیوالیي دروغو په واسطه یې د رسنیو د محرکیناو
د پالنونو په منلو قانع کړي دي ،د بېلګاې پاه توګاه د امریکاا د متحادو ایاالتونو د دفااع

وزارت له نیم میلیارد څخه زیات ډالر یو انګلیسي شرکت ته د اسالمي ترورېستانو پاه اړه
د دروغجنو فلمونو د جوړولو له پاره ورکړي دي چې په کې پر مسلمانانو د امریکا نظامي
1
غیرمنصفانه حملې روا وګڼي.
د دې انځاااااااااوریزو
رسااانیو لاااه الرې د دې
دروغجنااو فلمونااو لیاادلو
سره ډېاری مسالمانان د
امریکاااا لاااه وحشااایانه
حملااو مالتااړ کااوي .پ ار
اساالمي ناړۍ د غاارب د
حملااو توجیااه یااوازې د
امریکا د دفاع وزارت پاه
درواغجنااااااو فلمونااااااو
خالصاااه شاااوې ناااه ده،
بلکااې لااه ۵4۸7زېږدیااز
کااال راهیسااې ،غربااي

په یو کارتوني فلم کې د سکس کلمه چې که په ویډیویي بڼه
ولیدل شي ،د اګاه ذهن پام ور اوړي.

1. Pentagon paid PR firm $ 40mn to make fake terrorist videos. Russia Today (www.rt.com), 4 Oct,
2016
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رسنۍ او په ځانګړې توګه هالیووډي فلمونه ،اسالمي ظاهري لباس ساره داساې خلاک
چې په دې فلمونو کې لاه شایطاني ساناریوګانو ساره د ترورېساتانو پاه توګاه د اساالم د
څېرې ښودلو لپاره لوبوي او د نړیوالو ذهنونه په ناخوداګاه توګه د اسالم ضد احساسااتو
ته هڅوي.
انځوریزې رسنۍ د انتقاادي تفکار خلاک داساې انځاوروي چاې پاه دې فکار خلاک
یوازې څو تنه دي او په دې ترتیب سره هغوی څنګ ته کېږي او ان خپله یې ځاان تاه د
لږکیو احساس کوي او له انتقادي نظریو (په ځانګړې توګه د لېبرالېزم یا ډله يیزو رسانیو
ضد نظرونو) له وړاندې کولو وېره لري.
په دې ډول خلکو پورې په ډله يیزو رسنیو کې خندا کېږي او پر وړاندې يې په غربي
ظاهره (خرېیلې ږیره ،درېشي او نک ایي اغوستې او د اوبو پیاله پر الس) خلک د بریالیو
او عصري خلکو په توګه ښکاره کوي ،په دې اړه دوکتاور دوګاالس روشاکوف تئورېسان د
رسنیو په برخه کې د پوهنتون استاد او لیکوال وایي:

هر څوک چې د وړاندیز شوو پالیسيو پرخالف وي ،اقلیت ښودل کېږي او څنډې تاه
کېږي او په دې ترتیب سره هغو کسانو ته چې د عامه اړیکاو د موخاو پار وړانادې وي ،د
یوازیتوب احساس ورکول کېږي 1.په همدې ترتیب هغو ښځو ته چې په لېبرال مفکاورې
او نیمه لوڅو یا لوڅو جامو سره له جنسي پلوه مخکښ چلند لري بریالۍ ښاځه پېژنادل
کېږي چې پاه ټولناه کاې ،د باد حجاابۍ او جنساي ازادۍ د مفکاورې د پراختیاا المال
ګرځي.
د غرب د عصري تمدن د انځوریزو رسنیو یو مهم پالن ،فحشا او باې الرۍ تاه هڅاول
دي او تر دې وروسته ښځې د جنسي مالونو پاه توګاه او انساانانو داساې انځاورول چاې
جنسي تمایالت یاې لاه حاد څخاه زیاات دي .د رسانیو لاه خاووا د یاوې ښاځې ژوناد د

جنسي مالونو په توګه داسې تحمیلېږي چې بدن یې له یوه خام ماشوم سره پرتله کوي.
ښځې د رسنیو په مرسته داسې په ماهره توګه روزل کېږي چې خپل ځاان ناتکمیال
وګڼي او داسې درس ورکول کېږي چې نورې ښځې د ښو جامو ،ارایشي وسایلو ،خاوړو،
تفریحي سافرونو او ناورو شایانو لاه املاه تار دوی جاذابې دي او دا ښاځې د جاذابیت د
ښودنې له پاره باید خپل ځان له داسې وسایلو سره سمبال کړي چې د فکر دا ریقه د
1
شرکتونو له پاره ګ وره او د خلکو له پاره منزوي کوونکې ده.

1. Douglas Rushkoff; Media Virus; p 24
2. Wilson Bryan Key; Media Sexploitation; p 19
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د انځوریزو رسنیو ډېری خپرونې د جنساي نامشاروعو اړیکاو پاه خپاراوي او تشاویقي
پالنونو په تعقیبولو سره او دا ډول اړیکې عاادي ښایي ،څرنګاه چاې پاه افغانساتان کاې
ځینې سریالونو او فلمونه خپرېږي ،د دې سریالونو ډېری اتالن د اړیکو په یو مثلث کاې
راګیر وي او یا یې اتالن له واده پرته له خپلې مېرمنې سره په خیانت له ناورو ښاځو ساره
اړیکې لري او د دې سریالونو کیسې او سناریوګانې داسې جوړېږي چې دا اتل له یاوې
اړیکې د زیاتو په لرلو سره په حقه ښودل کېږي.
د دې سناریوګانو په واسطه پرته له دې چې ټولناه د فحشاا لاور تاه بیاایي ،پاه اغاوا
کوونکي انداز کې د جينکو ښودنه ،تحریکوونکو مرکو او له جنساي موضاوعاتو ساره ملاه
موسیقي د انځورونو د پ و پیغامونو په واسطه ټولنه د فحش پالنې لور ته بیاایي .لاه پ او

پیغامونو څخه د لومړي ځل له پاره په ۵4۵0زېږدیز کال ،کله چې جېماز ویکااري ادعاا
وکړه چې د  Subliminal Projection Coپه نامه يې یوه داسې اله کشف کاړې ده چاې
د یوې ثانیې په څوومه برخه کې د پیغامونو په خپرولو قادره ده.
نوموړي د خلکو پام ځان ته را واړوه .د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې یاوې ساینما
لاه دې الاې څخاه د شاپږو اونیاو لاه پااره د (کوکاا کاوال وڅښائ) او (وږي یاسات؟ پلاي
وخورئ) د پیغام د خپرولو له پاره کار واخیست چاې د ښاودنې د دې ورځاو پار مهاال د
پلیو خرڅالو  ۵۸سلنه او د کوکاکوال خرڅال  ۵۸سلنه زیات شوی و.
په عمومي توګه د دې ټکنالوژۍ په پرتله د خلکو غبرګون غوسه ناک ښکارېده ،ځکاه
چې خلکو دا اله د ذهنونو مهاروونکې ګڼله 1.فلمونه د انسانانو د اګااه ذهنوناو لاه پااره،
متحرک انځورونه ښکاري ،خو فلمونه متحرک انځورونه نه دي بلکاې د سااکنو انځوروناو
یوه ټولګه ده چې که دا انځورونه په یوه ثانیه کې د  63یا ډېار انځوروناه وښايي ناو زماوږ
اګاااه ذهاان بااه د دې انځورونااو د ساااکنوالي پار پوهېادو نااه تااوانېږي او هغااه د متحرکااو
انځورونو یا فلم په توګه ویني خو ناخوداګاه ذهن هر انځور په بېله توګاه پاه حافظاه کاې
ثبتوي.
د پ و پیغامونو بل ډول د خپرېدونکو پیغامونو په توګاه ناه دی بلکاې پاه یاو او یاا څاو
ساکنو انځورونو کې ځای پر ځای کېږي چې یاوازې ناخوداګااه ذهان د دې پیغاامونو د
پوهېدو او درک وړتیا لاري او د دې ذهان پاه معلومااتو کاې پاه تلپااتې توګاه پېچکااري
کېږي .هره ورځ په زرګونه پټ پیغامونه د انځوریزو رسنیو په واسطه په عامه ذهنونو او پاه
ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهنونو کې چې د جنسي اړیکو او فحشا په لور یې هڅوي،

1. Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 119
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پېچکاري کېږي او له همدې امله ده چاې د اوس وخات انساانان پاه جنساي فکروناو او
تخیلونو کې ډوب دي او پر جنسي اعمالو اوښاتي دي او یاا د ساکس فلموناو پاه لیادلو
بوخت دي ،ځکه چې رسنیو هر څه جنسي کړي دي.
جنسي عمل د ښځې او سړي تر منځ یاو معماول عمال دی او د یاوې ټاولنې بنساټ
تشکیلوي .پخوانیو اصیلو تمدنونو دا اړيکه په واده پاورې تړلاې وه ،تار دې چاې د غارب
عصري تمدن یا دجالي تمدن ،له ټولنیز مقصد څخه د جنساي اړیکاې بېلاوالی راووړ او
دا معنوي پدیده یې په یوې مطلقې شهواني پدیدې واړوله چاې جنساي عمال یاوازې د
جنسي غریزې د ترسره کولو پر مفهوم دی.
د جنسي عمل د معنوي ارزښتونو له منځه تلل د یوې ټولنې د معنوي زوال تار ټولاو
ستر المل دی د یوې ټولنې پر بنس ونو څو بُعدي منفي اغېزې لاري او د ساکس فلموناو
صنعت د ټولنو د له منځه وړلو تر ټولو ستره وسیله ګڼل کېږي .سکس فلام پرتاه لاه دې
چې د خلکو پر ذهنونو بده اغېزه لري او د انسان مغز کوچنی کوي 1،په ټولنه او کاورنۍ
کې د خلکو د ژوند په ریقې باندې ډېره بده اغېزه لري.1
هغه خلک چې د سکس فلم په لیدلو بلد دي ،د غیر معمول جنسي عمل د لرلاو لاه
پاره یې غوښتنې لوړې شوې دي او پاه کاور کاې هام د همداساې جنساي عمال د لرلاو
غوښتنه کوي او دا چې امکان یې نه وي نو یوه ناخوښه جنسي ټولنه جوړوي.
کله چې یو چا د خپلې خوښې له مخې جنسي عمل ونکړ؛ نو له واده پرتاه اړیکاو تاه
مخه کوي او په دې اړیکو کې هام د خپلاې خوښاې جنساي عمال پاه ناه مونادلو ساره،
انسانان غیرعادي جنسي اړیکو ته مخه کوي چې له ماشومانو ،حیواناتو او یا همجنسانو
سره دا اړیکي پالي.
په دې حالت کې د جنسي عمل احساسي اجزاوې لکه مینه ،وعده او تړون له منځه
ځي او په کورنۍ کې د بې باورۍ یوه ستره خال راځي چې باور د کورنۍ اساسي بنساټ
ګڼل کېږي ،د کورنۍ په له منځه تللو سره ټولنه هم خرابېږي او د فتنو او فتناه اچوونکاو
ښکار کېږي.
فرهنګي یرغل د بېالبېلو وسیلو او له هغاې ساره پاه تړلاو پېښاو ساره ناڅااپي ناه دی
بلکې د دې سترو او نړۍ سوځوونکو فتنو د پردې تار شاا متفکار مغاز شاته دی چاې پاه
اسالم کې دې متفکر مغز تاه مسایح الادجال ویال شاوی دی او فتناې یاې د تااری لاه
1. Is porn literally shrinking men's brains?; The Telegraph; May 29 2014
 .1د ال زیاتو معلوماتو له پاره د  Mary Eberstadtاو  Mary Anne Laydenکتاب The Social Cost of Pornography
ولولئ.
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لومړۍ ورځې تر قیامت پورې شمېرل کېاږي او ډېاری یهودیاان یاې پیاروان دي چاې د
سترو ډله يیزو رسنیو محرکه قوه هم همدا اروپایي یهودیان او امریکایان دي.

دا څرګنده ده چې په امریکایي رسنیو کې یهودیان ډېر واک لرونکی مقام لري او دا
مقااام لااه نااورو ملیتونااو ډې ار زورور دی .هغااوی د هااالیووډ  ۸7ساالنه لااوړ رتبااه مقامااات
تشکیلوي او د بن اس ن د وینا له مخې ،هغوی هالیووډ اداره کوي 1.یهودیان ناه یاوازې
د نړۍ د سترو رسنیو خاوندان دي ،بلکې د سکس فلمونو په تولید کې هم له ډېار نفاوذ
څخه برخمن دي .دوکتور نتن ابرامز چې یو یهودی او د دې صنعت یوه ساتره څېاره ده،
په  6773زېږدیز کال يې د یهودیانو په درې مياشاتنۍ مجلاه کاې پاه ویااړ ساره وویال:

یهودیان په دې سل بيلیون ډالري صنعت کې تر ټولاو ډېار رول لاري .د ګولډسا ین پاه
نوم د همدې یهودي ډاک ر یو یهودي ملګری دی وایي :یوازینی دلیل چې یهودیان دې
صنعت ته کاار کاوي ،دا دی چاې مسایح احماق دی 1.دا ساتر پالنوناه پاه پاوره توګاه د
صهیون د مشرانو له پروتوکولونو سره ورته والی لري چې صهیونېساتان یاې لاه ساموالي
انکار کوي ،خو هنري فورډ د موتر جوړولو د کمپنۍ تر ټولو ستر ريیس په دې اړه وایاي:

د صهیوني مشرانو پروتوکولونه له اوسانيو پېښاو ساره مطابقات لاري او تار اوساه د ناړۍ
حالات د هماادې پروتوکولونااو لاه مخاې مخکاې روان دی 1.د صاهیون مشاارانو دیارلساام
پروتوکول وایي :د هغو خلکو د فکرونو او ذهنونو منحرف او باې الری کولاو لاه پااره چاې
کېدی شي موږ ته په سیاسي بحثونو کې ستونزې راوالړې کاړي ،د صانعت پاه څېار ماو
نوي مسایل ورته وړاندې کړي دي او ورته مو د نوو سیاسي مسایلو ناوم ورکاړی او خلکاو
ته اجازه ورکوو چې پر دا ډول مسایلو بحث او څېړنه وکړي.
البته ،ډېری خلک دې ته لېوال دي چې د سیاسي مسایلو په برخاه کاې غیار فعاال
وي ،نو د دې له پاره چې دا کار وشي او پوه نه شي چاې د کاومې موضاوع پاه اړه بحاث
کوي ،د هغوی فکر مو د تفریح ،بوختیا او کلپونو ته د ورتګ او ناورو مساایلو تاه را اړولای
دی او په همدې مهال رسنۍ دې ته مجبوروو چې د هناري او ورزشاي سایالیو پاه څېار
مسایلو الس پورې کړي.

1. Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 1vi
;2. The Jewish Quarterly; Nathan Abrams on Jews in the American porn industry; Winter 2004
Number 196
3. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; p 2
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له شک پرته دې ډول مسایلو ته الس پورې کول ،به دوی له بنس یزو مساایلو لارې او
منحرف کوي .کرار کرار د خپلې عقیدې په نه ښاکارولو عاادت کېاږي او پاه پاای کاې د
داسې څیزونو په تکرار الس پورې کوي چې موږ یې غواړو.
او له دې الرې د هغوی د فکر لوری بدلوو او کوالی شاو چاې پاه همکاارۍ یاې بااور
وکړو 1.د نړیوالو اذاهانو مهارول یوازې په دې بڼه نه دی شو او یهودیانو حتا پاه ان رنېاټ
کې د معلوماتو په سانسورولو 1الس پورې کړیاو د علم په څېر سپېڅلې پدیده ياې هام
په خپل الس کې اخیستې ده.

پوهه
د تولید وروستۍ موخه د کاليو تولید نه دی بلکې د خپلواکو او له یو بال ساره د تړلاو
انسانانو تولید په مساواتو کې دی 1او د علم موخه هم خپلواکي ده؛ خاو لېبرالېازم او تار
هغې پورې تړلی سياساي سېساتم د متخصصاې بقاې پاه واساته د سارګردانو بقاو د
غالمولو پر بنسټ والړ دی.
د سرګردانه بقو غالمول هغه مهال شونې ده چې دا ډله پاه جهال او نااپوهۍ کاې
وساتل شي او دوکه ومني ،نو له دې امله لېبرالېستانو د دې بقاو احماق سااتلو لپااره
سره له دې چې د رسنیو په واسطه ناسم معلومات پیچکااري کاوي ،د علام لاه مقدساې
پدیدې څخه په غلطې کارونې سره او د لیبرالیزم دوکې سره ګډو ارزښاتونو عملاي کولاو
ته الس پورې کوي او د مخالفینو نظروناه د لېبارال عالماانو د انتقاادونو لاه بمباارد ساره
مخوي چې د غرب مدرن تمدن پورې تړلو ټولنو له خوا د لرلو امتیازونو ساره ،شامېر یاې
له مخالفینو څخه زیات دی ،ناو دوی یاې پاه دې توګاه یاې لاه مخاې ګوښاه کاوي او د
لیونیانو خطاب ورته کوي.
د غربیانو په واسطه تر صنعتي انقالب او د اقتصاد د ګ ې اخیستنې د نظاام لاه پیال
وروسته ،هغوی په دې وتوانېدل څو په علم کې پانګونه پاه داساې حاال کاې پیال کاړي
چې شرقي تمدن او په ځانګړې توګاه اساالم چاې د علام او تمادن زانګاو وه ،د زوال پاه
حال کې و او غربیانو له دې موقع ګ ه واخیسته او په کالسیکو نظرونو کې ياې الساوهنه
وکړه ،په خپل نامه یې ثبت کړی او دروغجن علمي تاری یې جوړ کړ.

1. The Protocols of the Elders of Zion; Protocol Number 13
2. Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 1xiii
3. Noam Chomskey; Chomsky on MisEducation; p 37
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وړاندې تر دې ان (ادم سمېټ) ال زېږېدلی نه و چې ابان خلادون د نړیاوال اقتصااد
نظریات په علمي توګه وړاندې کړل؛ خو اوس هم غربیان ادم سمېټ تاه ساره د پخوانیاو
علماوو د الس وهل شوو او غال شوو نظروناو ،د اقتصااد د علام پاالر وایاي .او پاه همادې
منوال مسلمانانو په ټولو علماي اړخوناو کاې ساتره وناډه لرلاه چاې بدبختاناه نان ورځ د
اسالمي نړۍ د بې پروایۍ له امله ټول علوم د اروپایانو په نوم شول او هغوی هم پاه باې
شرمۍ سره د بدبع تخصصي-علمي څانګو د پلرونو په توګه غربیاان د دې څاانګو پلروناه
وګرځول.
د علم د غربي کولو او انحصار له ځانه سره الندې څو مهمې اجنډاوې لرلې :د غارب
د عصري تمدن د ارزښتونو معتبر کول ،د ناورو تمادنونو د ارزښاتنو باې اعتباارول او لاه
منځه وړل ،د غرب د عصري تمدن د نړیوال کولو او د سرګردانه بقو پاه څېار د نړیوالاو
غالمول چې د دې تمدن ،په نړۍ کې استعمار او واکمني تضمینوي.
د غرب عصري تمدن او لېبرالېزم ،لېبراالن او نړیاوال د دې نظریاې د ارزښاتونو غاوره
ګڼلو ته متقاعدول ،نو له دې امله یې د علم په کن ارول او انحصاار الس پاورې کاړ او پاه
دریو علماي برخاو اجتماعیاات ،سیاسات او اقتصااد یاې ډېار تاکیاد الره او د دې برخاو
انحصار ،نورې عملي-تخصصي برخې هم د دوی تر کن رول النادې راوساتې .پار ټاولیزو
رسنیو د علم غربي تاری او د غربیانو اغېز د دې المل شو چې غرباي علمااوو او علام لاه
ډېر نړیوال اعتبار خوند واخیست تر دې چې د غارب تار ټولاو احماق نظریاات هام د یاو
علمي اصل په توګه ګڼل کېږي.
اوس مهال د غرب علمي ټولنو او علومو اعتبار دې حد ته رسېدلی چاې ان د اساالم
علماء په نړیواله اکاډمیکه ټولنه کې د منل کېدو لپاره ،د غرب نظریاتو ته د دیني روایاتو
په پرتله یې د ترجېح هڅه کړې ،او د مسلمانانو تر ټولو ستر ویاړ دا دی چاې د غارب پاه
یو پوهنتون کې یې یوه علمي درجه ترالسه کړې وي او بېرته د څو جلاده غرباي کتاابونو
او غربي نظریاتو څخه په ډک مغز اسالمي هېوادونو ته ورغلي وي او د یاو عاالم پاه توګاه
دا نظریات خپاره کړي.
د علم د غربي کېدو وخت چې غربیان یې ډېر خاوښ ګڼاي چاې ورتاه د روڼ انادۍ
وخت وایي ،په حقیقت کې د هغه علمي انحراف وخت دی چې په کې لاه علام څخاه د
اقتصادي او سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل شوی او له اصطالحاتو څخه يې ناسام
تعریفونااه د علمااي تعریفونااو پااه توګااه پېژناادل کېااږي چااې د روڼ اناادی او روڼ اناادي
تعریفونهیې تر ټولو ښه نمونه ده.

 ❐116وروستی خبرداری
دا روڼ اندی څوک دی؟ روڼ اندی هغه څوک دی چې انتقادي تفکار ولاري ،خاو دا
انتقادي تفکر یوازې او یوازې د غرب د عصري تمدن مخاالفو ارزښاتونو او نظروناو پاورې
ځانګړی دی ،دا روڼ اندي باید د خپل سيال تمدن او په ځانګړې توګه دیناي ارزښاتونه
او اصول تر انتقاد الندې راولي؛ خو کله چې د غرب د عصري تمدن پاه ارزښاتونو نيوکاه
کېږي غلي کېني او هغه څوک چې دې تمدن ته د نيوکې په سترګه ګوري ،ویاې ټکاوي
او ورپورې وخاندي او په غیر غربي خو د غرب تر استثمار او اساتعمار النادې ټولناو کاې
روڼ اندی هغه څوک دی چې په ټوله مانا د غربیانو مقلد وي او د غربیانو په څېر جاامې
واغوندي ،خوراک وکړي ،فکر وکړي ،او ښکاره شي او تر ټولو مهمه دا چې د خپل هېواد
د ارزښتونو او فرهنګ پر ويجاړولو الس پورې کړي او په هرې شونې الرې یاې باد ښاکاره
کړي.

ښوونه او روزنه د فرهنګ د رامنځ ته کېدو اساسي عنصر دی او همدارنګه د یاو کاس
د اجتماعي کېدو اساسي عنصر هغاه الره ګڼال کېاږي چاې یاو کاس مسالط اجتمااعي
پاردایم اصلي ارزښتونه با ني کړي ،نو له دې امله فرهنګ په عمومي توګاه او ښاوونه او
روزنه په مشخصه توګه د ډله يیزو او فردي ارزښتونو په ټاکنه کې حیاتي رول لري ،ځکاه
چې یو څوک په ټولنه کې ژوند کوي ،یوازې یو کس نه دی بلکې یو ټولنیز ساړی دی 1د
غرب استعمار او استثمار زموږ د ټولنې ټولې خاواوې تار یرغال النادې راوساتې دي او د
ښوونې او روزنې سېستم هم ترې مستثنا نه دی په دې حیاتي برخه کې استعمارګرانو د
دیني او سنتي ارزښتونو د ورانولو له پاره ډېارې هڅاې کاړې دي او پار ځاای یاې غرباي
تیوریکي ارزښتونه چې اکثاره یاې ناه پاه دلیلاي او ناه هام پاه تجرباوي توګاه پاه اثباات
رسېدلي دي د علم په واسطه يې ترسره کړي دي.
د اسالمي نړۍ بې پروایي د دې المل شوه ،مسلمانان چې یو وخات د علوماو رامانځ
تااه کااوونکي وو ،د غربااي علومااو پااه مقلاادینو او ژباااړونکو واوښااتل او د لويااديځ تعلیمااي
نصابونه له هر اړخیزو څېړناو پرتاه اساالمي ناړۍ تاه راوړل او پرتاه لاه دې چاې د غرباي
نظرونو سموالی ارزیابي کړي ،په اسالمي ټولنو کې يې د هغې په تدریس پیل وکړ.
وارد شوي تعلیمي نصابونه هېڅکله بې لوري نه وو او د صاردوونکو تار اغېاز النادې د
غرب د ارزښتونو د ځای پر ځای کولو له پاره او همدارنګه د مسلمانانو تار مانځ د علماي
اندېښنو د رامنځ ته کولو له پاره چااپ شاول ،پاه دې اړه د ونسکانسان پوهنتاون اساتاد
وایي :ښوونه او روزنه په ژوره توګه په فرهنګي سیاست پورې تړلاې ده .هېڅکلاه تعلیماي

1. Takis Fotopoulos; From (mis) Education to Paideia; p 1
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نصابونه چې د یو ملت په صنفونو او کرښو کې راڅرګندېږي د بې لوري علم مجموعه ناه
ده او تل د هغو مشخصو سنتونو یوه برخه وي چې د یو شخص یا ډلې له خاوا د قاانوني
1
پوهې په توګه ګڼل کېږي.
له بده مرغه اسالمي نړۍ اوس مهال داسې تر علمي اساتثمار النادې راغلاې چاې د
غرب تیوریکي نظرونه یې له پوښتنې او شک پرته منلي دي او ان د هغې د ساموالي لاه
پاره یې د ځینو اسالمي روایاتو الره برابره کړې ده .مسلمانانو علمي نوښاتونو تاه پاملرناه
ونه کړه او پر وړاندې یې د غربي کتابونو تقلید او ژباړه وکړه او غوښتل شوې او ناغوښاتل
شوې توګه ذهنونه داسې اماده شوي دي چې د غرب علماي نظریاات ناسام کېادای ناه
شي.
که کوم مسلمان د غربي علماوو پر وړاندې نقد وکړي ،د خپلو مسلمانو علمي ټولنې
ور پورې خاندي او په حقیقت کې نور غربیان د خپلو ارزښتونو د پېچکاري کولو لاه پااره
اسالمي هېوادونو ته د خپلو علماوو لېږلو ته اړ نه دي؛ ځکه چې د دوی کاار او غوښاتنې
په وړیا ډول خپله اسالمي علمي ټولنه ترسره کوي.
یوه بلاه نساخه یاې د مثبات پاالنې پاه ناوم راوړه او دا یاې پاه دې علماي کاړۍ کاې
ننويسته په دې عقیده چې باید د هرې پېښې مثبت اړخ وویني او له منفي اړخونو څخاه
یااې تېاار شااي ،کااه امریکااا ،اسااالمي هېااواد تاار نظااامي حملااې الناادې راوړي او پااه کااې
ميلیونونه مسلمانان لاه منځاه وړي،خاو پار وړانادې ياې یاو مثبات اړخ هام شاته چاې د
مسلمانانو له پاره څو ودانۍ هم جوړوي او یو مثبت پالی شخص یې مثبات اړخ ویناي او
که یوه مبتذله رسنۍ په پرلپسې توګه مسلمانان تر فرهنګي یرغل النادې راولاي ،ناو پاه
بدل کې یې معلومات هم وړاندې کوي او مثبت اړخ يې هم باید ولیدل شي.
له بده مرغه مسلمانان هم په غربي عصري تمدن کې د ګډون له پاره د مثبت پالنې
په ترویج او تبلی اخته دي ،پاه داساې حاال کاې چاې مثبات پالناه پاه حقیقات کاې د
مشهور متل مفهوم وړاندې کوي چې وايي :که له سړي غیرت لرې شي ،نو بیاا باې پاروا
1
دې ګرځي .خو اوس مسلمانان له سړي څخه د غیرت لرې کېدل عیب نه ګڼي.
فروید ) (Freudپرته له دې یو برهاني یا تجربوي دلیل وړاندې کاړی ،انساان یاې یاو
غریزوي موجود تعریف کړی دی او د دې غریزو د رفعه کولو له پاره یې لاه محاارمو او ان
همجنس پاالنو سره جنسي اړیکې وړاندې کړې دي .د اسالم علمي ټولناه پرتاه لاه دې
1. Teachers College Record; Colambia University; Vol 95; No 2; winter 1993; p 222 (Michael W.
Apple; The University of Wisconsin-Madison, The Politics of Official Knowledge: Does a National
)?Curriculum Make Sence
 .1په بل تعبیر (ژباړن)
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چې فروید وپېژني او وپوهېږي چې هغه خپله له وروڼو سره پاه یاو همجانس پالاه او باې
الرې کورنۍ کې اوسېږي ،هغه وروڼه چې څلور بریالۍ او نابریالۍ ځان وژنې یاې کاړې
دي ،هغه ته یې د یو عالم خطاب کړی دی او د هغه د نظرونو پر تدریس اخته دي.
نیکوال مکیاولي سیاست ته د د علم او قدرت د کسب او د ساتنې په توګه او سیاساي
ګوندونو د هغو احساساتو راپاروونکي ګڼي چاې لاږه ضاربه ویناي خاو ډېاره ضاربه خپلاو
دښمنانو ته رسوي .خو مسلمانان پرته له دې چې درک کړي ،سیاست پاه اساالم کاې د
متقابلو حقونو له رعایت څخاه عباارت دی او د دوسات او دښامن پار وړانادې د عادالت
رعایت د اسالمي سیاست بنسټ تشکیلوي.
اسالمي عالماان پرتاه لاه دې چاې داساې کاوم څاه درک کاړي ،ناو غرباي علمااء د
سیاست د علم ستر متفکرین ګڼي او د هغوی له نظریو پیروي کوي .ادم سمېټ انساان
ته اقتصادي حیوان وایي چې له ګ ې پرته بل څه نه پېژني له دې محاور څخاه پرتاه بال
هر څه که صدقه ،مرسته ،قرباني او ترحم وي ،خرافات ورته وایي ،سود خوړلو تاه علماي
جواز ورکوي او د اقتصاادي علمااوو پاه واساطه د باازار مهاارول ردوي ،خاو اوس هام پاه
اسالمي نړۍ کې د اقتصاد د علم د پالر په توګه پېژندل کېږي او له غیر انساني نظروناو
څخه یې تېرېږي او له علمي اعتباره یې خوند اخلي.
په داسې حال کې چې د ابن خلدون په څېر د اسالم ستر علماء په اساالمي علماي
ټولنه کې هېڅ مهم ځای نه لري.
نړیوال استعمار او استثمار د غرب تر کن رول الندې د استعماري اقتصادي او د غرب
تر کن رول الندې د بهره بردارۍ اقتصاد اجنډاوو له تطبیق پرتاه ناشاونی دی ناو لاه دې
امله د غرب د استعمار او اساتثمار د ښاه پوهېادو لاه پااره د غارب تار کن ارول النادې د
اقتصاااادي سېساااتم او د تااااریخي پاااړاو مطالعاااه او پېژندناااه ياااو اړیااان کاااار دی.
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د پیسو تاریخ
نړۍ په یوه داسې زمانه کې ده چې د بشریت تاری یې ساری نه دی تجربه کړی .دا
زمانه ،د چ ک پرمختګ ،چ ک بدلون ،معلوماتو ،ټکنالوژۍ ،علم ،اقتصاد ،ساوداګرۍ او
نړیوالتوب وخت دی؛ خو دا وخت داسې شی نه دی چې ښاکاره شاي؛ بلکاې د فتناو او
دوکو وخت دی چې په کې خپلواکي د غالمۍ ،جګړه د سولې ،جهالت د زور ،نېکمرغي
د شتمنۍ د لرلو ،علم په کې له معتبار ځاای څخاه د ټاپاه شاوي کاغاذ او ساوداګري او
اقتصاد په کې خولې ته د پورته کولو په مانا دی او په ظاهره او با ن کې له یو بال ساره
متضاد دي چې دا فتنې د رسول الله  د دجاال د وخات لاه وړانادوېینې ساره برابار
دي.
زموږ د وخت تر ټولو ستره فتنه ،د پانګونې نړیوال اقتصادي نظاام دی چاې پاه کاې
ډېری پانګې د ګردش په حال کې نه دي ،ساتر پاانګوال تضامین شاوي پیساه لرونکاي
دي .فقیران د تل په څېر د بې وزلۍ د میلو ترشا بندیان دي .د نړۍ د ټاولې پاانګې لاه

مجموعې څخه یې  ۵4سلنه د  3۵7تنو میلیاردرانو په الس کې او  ۸7سالنه یاې د څاو
سترو هېوادونو په الس کې دي.1
باالخره ډېری خلک د وخت په تېرېدو سره د پانګوالو په کوچنیو اقلیتونو د غالمۍ په
تلک کې ایسارېږي .پر اوسني اقتصادي نظام پوهېدل د پیسو د تاری په ځانګړې توګه
د برېښنايي یا کاغذي پیسو له مطالعې او پوهې پرته شوني نه دي.
لومړنیو انسانانو د دې له پاره چې یو شاي باه بال ناه الره ،خپال ماال باه ياې ورساره
بدالوه ،د بېلګې په توګه د اوربشو د لرلو له پاره یې غنم ورسره بدلول او لاه جانس څخاه
1. Michel Chossudovsky; The Globalizaion of Poverty and The New World order; pp 7 & 21
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د پیسو په توګه کار اخیستل کېاده؛ ځکاه پيساې د راکاړې ورکاړې وسایله ده .د خلکاو،
قبیلو ،امپراتوریو او تمدنونو تر منځ د راکړې ورکړې په زیاتېدو او د بشار پاه تکامال ساره
جنس په جنس بدلونې سوداګري له ستونزو سره م کاړه او د هغاې د سساتوالي المال
وګرځېده ،نو له دې امله لوړ بیه لرونکې فلزي سکې (په ځانګړې توګه سره زر او نقاره) د
پیسو په توګه رامنځ ته شول.
د تاری په اوږدو کې د پیسو یوه اصلي ځانګړتیا ،ذاتي ارزښت یې و .یعنې ،هر هغاه
څه چې د پیسو په واسطه یې راکړه ورکړه کېده ،په خپل ذات کې هم د ارزښت وړ وو ،د
بېلګې په توګه غنم ،خرما ،نقره ،سپین زر او نور .د نقرې او سرو زرو سکې ،د بشریت پاه
تاری کې د پیسو تر ټولو اوږد ډول دی چې تر میالد وړانادې لاه بابال او یوناان څخاه د
فرانسې تر انقالبه پورې وکارېدې.
د سرو زرو او نقرو او د پیسو ټول هغه ډولوناه چاې د ذاتاي ارزښات لرونکاي دي ،لاه
شیطان صفته او واک پاله انسانانو څخه د مستقیم مهار کولو واک اخلي ،نو له دې امله
د دجال په لومړۍ ورځ او د لومړۍ ورځې په عملیاتي مرکز (برېتانیې) کاې ،اتام هناري

پادشاه د پیسو د کن رول د رانیولو او د پیسو د ارزښت د مهارولو لاه پااره پاه تقلاب الس
پورې کړ او د نقرې په اوبو يې د مسي سکو په رنګولو سره خلک د دې تقلبي سکو منلاو
د اصلي سکو په مساوي ارزښت اړ کړل او د خلکو د دوکه کولو په دې حالت کاې یاې د
انګلیس د شاهي دولت ستره پانګه السته راوړه.1
همدارنګه په دیارلسمه پېړۍ کې یې ،کتبي حوالو  ،سوداګرو او بانکوالو سره مرساته
کوله څو د حجیمو حوالو د انتقال پر ځای ،حوالې له بانکونو څخه واخلاي او انتقاالولې
به یې .دا حوالې د بانکوالو او هغو کسانو له خوا چې د ضارب اال فاابریکې یاې لرلاې،
هغو کسانو ته لېږل کېدې چې ورسره به د سرو زرو او نقرې د اندازې لاه مخاې اېښاودل
شوې وې.
کرار کرار يادې حوالې د پیسو په توګه د اصلي پیسو پاه بادل کاې رواا شاوې او پاه
راکړه ورکړه کې کارېدې او وروسته د بانکنوټونو په ناوم ونوماول شاوې .د ډېارو پېړياو لاه
پاره بانکنوټونه په سرو زرو او نقرې او د نقرې او سرو زرو په ساکو متکاي وو چاې بیاا یاې
هم مستقیم مهار جوړونه ناشاونې کولاه ،ساره لاه دې چاې باانکوالو د بېالبېلاو حیلاو او
چلونو له مخې د غیر قانوني شتمنۍ له پاره ترې کاار اخیسات .د بېلګاې پاه توګاه هغاه

1. James Robertson; The History of Money; p 7
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سره زر او نقره چې د بانکنوټونو په بدل کې به ورسره ذخیاره کېاده هغاه باه د امانات پاه
توګه اېښودل شوې وه.
دوی پوهېدل چې ټول خلک په ډله يیزه توګه پاه خپلاو ذخیاره شاوو نقارو او االوو
پسې نه راځي ،نو ځکه یې په سود باندې پور ورکاوه او یاوه پانګاه پاه دوو ځاایونو کاې د
دوو مراجعو تر څنګ یعنې د بانکوال او د پانګې له خاوند سره د ګردش په حاال کاې وه
او همدارنګه د صادر شوو بانکنوټونو اندازه د ذخیره شوو سرو زرو او نقرو سره سمه نه وه،
نو له دې امله یې د لږ مالتړ له مخې ډېر بانک نوټونه بازار تاه وړانادې کاول او لاه هاېڅ
څخه یې پانګاه ترالساه کولاه ،پاه دې اړه د شپاړسامې پېاړۍ کاتولیاک کشایش داساې
وایي" :سوداګر او بانکوال د خپلو ابتکاري کړنو د کشف له پاره لاه څاو ډولاه چلوناو کاار

اخلي چې موږ پرې نه پوهېږو".
تر دې ځایه حیلې او چلونه داساې جاوړ شاوي وو څاو پاورې لاه ساود ساره چاې پاه
میسحیت کې ګناه ګڼل کېږي پ ه کړي ،خو کرار کارار یاې لاه مسایحیت څخاه د ساود
خوړلو ګناه لرې کړه او بانکوال په دې وتوانېدل چې په ازاده توګه په سود پاور ورکاړي او
د چلونو تمرکز یې له هېڅ څخه د پیسو پر تولید شو چې تولید شوې پیسې یو وار بیا پاه
سود پور ورکړي.1
دا چلونه د دې المل شول څو باانکوال یاوازې د باانکنوټونو د چااپ پاه بیاه او د دې
بانکنوټونو پرم د ارقامو په لیکلو د سرو زرو او نقرې ارزښت هغوی تاه ورکاړي او د ځاان
له پاره له هېڅ څخه پانګه تولید کړي .بشري تاری پر دې شاهد دی ،هغاه کساان چاې
ډېره شتمني یې لرله ،ډېر قدرت او واک یې هم الره او همدارنګه ډېری دې خلکاو خپلاه
پانګه له غیر مشروعو الرو السته راوړه ،د واک او شتمنۍ په ترالسه کولو ساره یاې حارص
زیااات شااو او د نااور واک د ساااتنې او ترالسااه کولااو او همدارنګااه د ډېاارې شااتمنۍ او
غالمیتوب پر ساتنې پسې شول.
اروپااایي بااانکوال هاام چااې پااه هغااه وخاات کااې د واک او شااتمنۍ خاوناادان وو او
همدارنګه د هغه مهال په حکومتونو کې یې لاه سیاساي نفاوذ څخاه خوناد اخیسات ،د
خپل واک او شتمنۍ پر پراختیا پسې شول تر دې چې د ملي پیساو د کن ارول لاه پااره
يې رحه جوړه کړه او د دې کار له پاره یې لومړی اړوند هېواد د دجال د لومړۍ ورځاې
عملیاتي مرکز و.

 .1همدا سرچینه؛  4م
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څرګنده ده چې هېڅ هېواد نه غواړي ،خپلې پیسې په شخصي ټولنې پاورې وتاړي،
نو له دې امله هغه بانکوالو چې سیاسي نفوذ یې الره ،برېتانیه او فرانساه یاې لاه یاو بال
سره د جګړې پاه لاور وهڅاول .پاه ۵۸43زي.دیاز کاال د فرانساې د څوارلسام پادشااه

لویيس او انګلېستان تر منځ جګړه د یوې واقعې باعث شوه چې د پیسو په تاری کې تار
ټولو ستر پړاو ګڼل کېږي.
د برېتانیې پادشاه درېیم وېلیم د جګړې پر م وړلو له پاره ډېرو پیسو ته اړتیا لرله او
د برېتانیې پارلماان د ماالیې لوړولاو تاه حاضار ناه و ،ناو لاه دې املاه د وېلایم پې رسان
سکاټلېنډي په مرسته ،د لندن ځینې سوداګرو پادشااه وېلايم دې تاه قاانع کاړ چاې یاو
بانک جوړ کړي څو دا بانک ،پادشاه وېليم ته پیسې په پور ورکړي .ياد بانک سره له دې
چې یو شخصي سوداګریز بانک و ،د انګلیس د بانک په نوم ونومول شو.
ياد بانک باوري و چې د خپلو پورونو ګ اه الساته راوړالی شاي ،ځکاه حکومات باه د
سود د ورکولو له پاره له مالیو څخه کار واخلي ،نو ځکه یې پور ورکول پیل کړل ،پرته لاه
دې چې په بېرته ورکړې یې ټینګار وشي .په دې شر شې چې سود باه یاې ورکاوي .او
دې کار حکومت د ال پسې ډېر پور اخیستلو ته تشویق کړ .حکومتونو په ټولاه ناړۍ کاې
دا الره تعقیب کړه چې نن ورځ خلک د خپلو درنو مالیو په واساطه د شخصاي باانکونو د
سود په ورکولو مجبور دي.1
د انګلیس د شخصي بانک تشکیل چې د انګلیس پیسې یاې چااپولې ،د بشاریت د
تاری تر ټولو ستر اقتصادي فساد ګڼل کېږي چې تار اوساه یاې انساانان پاه اقتصاادي
ګوانتانامو کې را ایسار کړي دي او تر اوسه به داسې هېڅ انسان پیدا نکړې چې د دوکو
او جعلي اقتصادي سېستم تر اغېز الندې چاې لاومړنی هغاه یاې د انګلایس باناک و ناه
وي.
په اتلسمه پېړۍ کې د راتثچایلاډ د کاورنۍ پاه اقتصاادي پورتاه والاي او د جعلاي او
خلکو ته له دروغو سره د ګډ سېستم په خپرېدو ،د ملي باناک پدیادې پاه الساته ورتلاو،
دې کورنۍ ته دا زمینه برابره شوه څو هغه پالنونونه چې خزرانو په اتمه پېړۍ کې په سار
کې لرل ،عملي اړخ ورکړي.
د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس کاندید دوکتور کان م او ) (Ken Mattoلیکاي:

په ۵004زېږدیز کال میر انچل باور (راتثچایلډ) ،د اال ویلاې کېادو د فاابریکې مالاک،

 .1همدا سرچینه ۵7 ،م
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صراف او پانګوال د ولس پرنفوذه او پاانګوال ساړي خپال کااري دفتار تاه د جرمناي پاه
فرانکفورټ کې راوبلل.
له دې غونډې څخه د هغې موخه دا وه چاې دا کساان دې تاه قاانع کاړي چاې کاه
خپلې پانګې سره یو ځای نکړي ،نو د پانګو ،بیعي او انساني سرچینو کن رول باه ورتاه
په ټوله نړۍ کې ناشونی شي او خپل  6۵پړاويز پالن يې ورته وړاندې کړ.1
د دې دیارلساااو کورنیاااو  6۵پړاوياااز پاااالن چاااې فااارې س اساااپرنګماییر (Fritz
) Springmeierیې د روشان فکراناو د دیاارلس شایطاني نسابه ) (Illuminatiباولي ،د
صهیون د مشرانو د  63پروتوکولونو په څېر د یو تاریخي حقیقات پاه توګاه ناه دی ثابات
شوی خو نننۍ او د څو وروستیو پېړیو تااریخي پېښاې او پړاووناه د دې پالنوناو د رښاتیا
کېدو شاهدې دي چې د صهیون د مشرانو د  63پروتوکولونو یوه بله نسخه ده.
په دې پالنونو کې ځینې مهمې برخې د علمي وینااوو پار ځاای لاه وحشات او تارور
څخه استفاده ،د سیاسي قادرت د ترالساه کولاو لاه پااره د لېبرالېازم تبلیا  ،د بقااتي
جګااړو جااوړول ،د دیارلسااو کورنیااو پاټ پاااتې کېادل تاار دې چااې واک یااې دې حااد تااه
ورسېږي چې د دولات او خلکاو زور پارې وناه رساېږي ،د معلومااتو او رسانیو کن ارول ،د
مشهورو شعارونو په واسطه له سېستماتیکو چلونو کار اخیستل او د هغو پر خاالف عمال
کول ،د شرابو ،زنا ،موسیقۍ ،نېشه يي توکو او نورو اخالقي فسادونو پاه واساطه د ځاوان
نسل فاسدول او همدارنګه د بېالبېلو تیوریو (مارکسېزم ،لېنېنېازم ،فاشایزم ،انارشاېزم او
نورو) په واسطه یې فساد ته هڅاول چاې پاوهېږو دا (دیاارلس کاورنۍ) دروغ دي ،او پاه
پای کې د نوي نړیوال نظم ) (New World Orderپه نوم د یو نړیوال حکومت جوړول.
تر دې ناستې وروسته ،راتثچایلډ خپال پنځاه زامان د اروپاا پنځاو مهماو ښاارونو تاه
ولېااږل او ډېاار ژر یااې د اروپااا د مهمااو هېوادون او د پیسااو واک پااه الس کااې واخیساات.
راتثچایلډ او ورسره نورې دیارلس کورنۍ چې د خزر له نسب څخه دي ،ټولو یاې د بیات
المقدس په مرکز کولو سره د یو نړیوال حکومت د جوړولو هیله لرله او له همدې امله لاه
برېتانیې څخه په جغرافیایي او نفوسي لحاه یاو کاوچنی هېاواد و .د واک د انتقاال پاه
فکر کې شول او له همدې امله یې شمالي امریکا ته چې لاه جغرافیاایي پلاوه ساتر او د
نفوس له پلوه هم لوی و ،واک انتقاالوه څو دا نړیوالې اجنډاوې د نوي جوړ شوي قادرت
په مرسته عملي کړي.

1. Ken Matto; The History of the Federal Reseve System; p 4
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د دې له پاره چې هغوی پرې توانېږي څاو لاه امریکاا څخاه د خپلاو ساترو پالنوناو د
څارونکي په توګه کار واخلي نو باید متخصصه بقه په کن رول کې راولي او د سرګردانو
خلکو بقه غالمه کړي چې دا کار یوازې د پیسو په زور شونی و.
امریکا تر خپلواکۍ وړاندې د برېتانیې په بېالبېلو مستعمرو وېشال شاوې وه او هارې
مستعمرې یې د مرکزي بانک په واسطه د ځان له پاره جال پیسې چاپولې .د انقاالب پاه
پیل کېدو سره مستعمرو د جګړې د مخکې وړلو له پاره ډېرو پیساو تاه اړتیاا لرلاه ،ناو لاه
دې امله د هرې مستعمرې بانکونو ډېرې پیسې چااپ کاړې چاې تار انقاالب وروساته د
پیسو د تورم سبب وګرځېدې او د هرې مستعمرې پیسو له دې امله چې په بازار کاې لاه
حده ډېرې وې ،خپل ارزښت له السه ورکړ او پاه دې حالات کاې اروپاایي باانکوالو د یاو
مرکزي بانک وړانديز وکړ چې د انګلیس بانک ته ورته و او په امریکا کې لاومړنی مرکازي
بانک د شمالي امریکا د بانک په نامه جوړ شو.
دا بانک هم د پیسو د کم ارزښته کېدو له املاه لاه رکاود (مااتې) ساره ما شاو او تار
تاسیس څلور کاله وروسته په ۵0۸۵زېږدیز کال له منځه الړ .خاو لاه دې ساره ساره بیاا
هم اروپایي بانکوالو په امریکا کې د پیسو د کن رول د ترالسه کولو او د یو مرکازي باناک
د بیا جوړولو هڅې پرې نه ښودې او د امریکا د اساسي قاانون د تشاکیل پاه کمیسایون
کې یې د یو نوي بانک جوړولو رحه وړاندې کړه.
توماس جیفرسن د امریکا یو بنسټ اېښودونکی او پخوانی ولسمشر په دې اړه وایي:

که امریکايان شخصي بانکونو ته د خپلو پیسو د وړانادې کولاو اجاازه ورکاړي لاومړی لاه
تورم او بیا د بیو د راټی والي په واسطه په بانکونو او شرکتونو کاې چاې هام مهالاه باه لاه
دې پدیدې سره وده وکړي ،له خلکو څخه ملکیتونه غال کړي تر دې چې یاو ورځ باه یاې
ماشومان په بې کورۍ په هغاې لاویې وچاې کاې وزېږېاږي چاې پلروناو یاې نیاولې وه.1
همدارنګه د امریکا یو بل بنسټ اېښودونکی ګورنر موریس په دې اړه وایي :پاانګوال تال
هڅه کوي چې خپل واک وساتي او پاتې خلک غالمان کړي .هغوی تل دا کار کړی دی
او تل به یې کوي ،که موږ د حکومت په مرسته هغاوی پاه یاوه محادوده کاې وناه سااتو،
هغوی به د ناورو ځاایونو پاه څېار دلتاه هام خپلاه اغېازه ولاري .1د امریکاا د دوو بنساټ
اېښودونکو له مخالفت سره سره بیا هم بانکوال وتوانېدل چې د سیاسي مشرانو ترمنځ د
نفوذ په مرسته د پیسو واک د امریکا کانګرس او حکومت ته ورنه کړي او پر وړاندې يې د

1. Patrick S. J. Carmack; The Money Changers; p 29
2. Jannifer nedelsky; Private Property and the Limit of American Constitutionalism; p 80
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امریکا د لومړني بانک په نامه د امریکا د نوي بانک منشور د دې هېواد په کانګرس کاې
تصویب کړ.

د امریکا لومړنی بانک لومړنۍ پانګه لس ملیونه ډالره وه چې دوه ملیونه یې د فاډرال
حکومت او پاتې یې د شخصي پانګوالو د پانګې اچونې په واسطه شوې وه .د دې باناک
له  6۵تنو مشرانو څخه پنځه تنه د حکومت او پاتې شل تنه یې د شخصاي پاانګوالو پاه
واسطه ټاکل کېدل.1
د مشرانو په کمې ه کې د شخصي خلکو د شمېر د ډېروالي له امله به ډېری پرېکاړې
د شخصي پانګوالو په ګ ه کېدې .د انګلیس بانک په څېار د دې باناک ناوم هام داساې
اېښودل شوی و چې خلک پرې د حکومتي بانک ګمان وکړي او همدارنګه یې هېڅکلاه
فردي شریکانو نومونه رابرسېره نشي؛ خو ډېری محققین په دې باور دي چاې راتثچایلاډ
د دې بانک یوه تر ټولو محرکه قوه ده.
د امریکا دولت ډېر ژر له دې بانک څخه پوروړی شو او توماس جیفرسان چاې د دې
پور په پایلو پوهېده په ناتوانۍ او غم سره له دې بانک څخه د امریکا د مشارانو او دولات
د غالمۍ نندارچي شو .په دې اړه یې پخپلې یوې بیانیې کې داسې وویل :هیلاه ماې دا

ده چې په اساسي قانون کې د اصالح یو امکان موجود وای چې له فډرال حکومتاه یاې
د پور اخیستلو واک اخیستی وای .1او همدارنګاه یاې پاه یاو بال ځاای کاې وویال :پاوره
باوري یم چاې باانکي ټاولنې لاه نظاامي اردو څخاه خطرنااکې دي .1کلاه چاې تومااس
جیفرسن د امریکا ولسمشر شو ،د بانکوالو او د هغوی د نورو ملګرو په ټولو هڅو سره یې
بیا هم ورته د امریکا د لومړني بانک د جوړېادو اجاازه ورنکاړه ،خاو وروساته بیاا باانکوال
وتوانېدل چې د امریکا د لومړني بانک په څېر یو بل مرکزي بانک د امریکا د دویم بانک
په نامه جوړ کړي چې د امریکا د متحدو ایالتونو دویم باناک لاه لاومړني ساره ډېار ورتاه

والی الره او د دوی یوازې لومړنۍ پانګې توپير سره الره چې  4۵ملیونه ډالره وه.
د لومړي بانک په څېر یې یو پر پنځمه برخه په حکومت پورې اړه لرله او یو پر پنځمه
برخه یې هم حکومتي مشران وو ،همدارنګه د لومړي بانک په څېار د دې باناک منشاور
هم د شلو کلونو له پاره تصویب شو.1

1. Roger T. Johnson; Historical Beginning… the Federal Reserve; p 8
2. Congressional Record-Senate; Feb 10 1997; S-1148
3. Jeff Barnes; Children of Liberty; p 164
4. Roger T. Johnson; Historical Beginning.. The Federal Reserve; p 9
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کله چې انډریو جکسن په ۵۸64زېږدیز کال د امریکا ولسمشر شو ،له پیسو ساره د
تړلو دوکو او چل د سېستم پر وړاندې یې مبارزه پیل کړه او په داساې حاال کاې چاې د
امریکا کانګرس څلور کاله تر وخت مخکې د متحده ایالتونو د دویام باناک منشاور ناوی
تصویب کړ ،رييس جمهور د رد له واک (وې و) څخه کار واخیست او د دې مرکزي باناک
د نوي والي مانع شو.
د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې جکسن خپل مالیې وزیار تاه لاه دې باناک څخاه د
حکومتي شتمنیو د را ویستلو فرمان صادر کړ چې د مالیې وزیار لاه دې کاار څخاه ډډه
وکړه او جکسن مجبور شو چې د هغه د منفکۍ امر صادر کړي ،تار ده وروساته د ماالیې
دویم وزیر هم د لومړني په برخليک اخته شو تر دې چې له دې بانک څخه د حکومت د
شتمنیو په راویستو د دې څوکۍ درېیم وزیار بریاالی شاو .ولسمشار د شخصاي مرکازي
بانک د له منځه وړلو په فکر کې و ،خو د پر نفوذه او شااوخوا خلکاو لاه ډېارو مخاالفتونو
سره م شو .د هغه په اړه د مرکزي بانک رييس وایي :دا الیق ولسمشر که دا فکر کوي،

په دې توانېدلی دی چې له هندیانو سرونه غاوڅ کاړي او قاضایان بنادیان کاړي او فکار
کوي چې الس یې بانک ته هم رسېدای شي؛ نو تېروتنه کوي .1په ولسمشر فشار راوړلاو
له پاره مرکزي بانک لاه باازار څخاه د پیساو راټولوناه) (Money Contractionپیال کاړه
چې دې کار مالي ستونزه جوړه کړه .همدارنګاه باانکوالو د ولسمشار د وژلاو هڅاې هام
وکړې د اسلحې د ناکارېدو له امله بریالی نه شول او د هغه تورن کس د رواناي نااروغۍ
د لرلو له امله خوشې شو.
بانکوال د امریکا د متحدو ایالتونو په کاانګرس کاې د پیااوړې ډلاې پاه لرلاو ساره د
امریکا په تاری کې د لومړي ځال لاه پااره د راياو پاه اکثريات ساره ياې د ولسمشارۍ د
سلبولو هڅه وکړه ،خو ولسمشر جکسن مقاومت وکاړ او پاه پاای کاې یاې مرکازي باناک
داسې له منځه یووړ چې راتلونکو اویاوو کلونو پورې بل شخصي مرکازي باناک د امریکاا
په متحدو ایالتونو کې جوړ نه شو.
په داسې حال کې چې ولسمشر جکسن د مرکزي باناک لاه منځاه وړل او ځپال تار
ټولو ستره بریا ګڼي ،د باانکوالو د واک د راکمېادو لاه پااره یاې کاوم ناوی سېساتم جاوړ
نکړای شو او بانکوالو د کوچنیو ایالتي بانکونو په واسطه د ذخیرې د یوې برخې په توګاه
د بانکوالۍ پدیده ) (Fractional Reserve Bankingچې بانکوال په کې کاوالی شاي د
لږې ذخیرې په مرسته د ذخیرې څو چنده بانکنوټونه عرضه کړي (د بېلګې په توګاه کاه

1. Edward Kaplan; The Bank of the United State and American Economy; p 133
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د  ۵777افغانیو سره زر ولري ،د  ۵7777افغانیو پاه انادازه باناک نوټوناه عرضاه کاوالی
شي) په دې توګه یې د پیسو په مهار کولاو الس پاورې کاړ او لاه هاېڅ څخاه یاې پانګاه
السته راوړه.
د پیسو دې سېستم تر ۵۸۸۵زېږدیز کال پورې د بانکوالو واک زیات کاړ او د عواماو
له پانګو یې خپله ډېروله تر دې چې د امریکا شپاړسم ولسمشر ابراهام لېانکن وغوښاتل
چې له بانکوالو څخه واک په پوره توګه واخلي او د پیسو کن رول حکومت ته ورکاړي ،ناو
له دې امله یې د شنو پیسو ) (GreenBuckپه نوم نوې پیساې چاې د حکومات لاه خاوا
چاپېدلی ،الس پورې کړ او ویې غوښتل چې د حکومت پور له منځه یوسي.
د لېنکن پر مهال ،په امریکا کاې داخلاي جګاړې پیال شاوې او همدارنګاه اروپاایي
قدرتونو چې د لېنکن د پیسو سېستم یې خطرناک ګاڼه ،غوښاتل ياې پار امریکاا حملاه
وکړي .په داسې حال کې چې په لېنکن باندې داخلي او بهرني فشارونه م پار ډېرېادو
وو ،تزاري روسیې د لېنکن مرستې ته را ودانګل ،هغه په دې پوهېده چې د دې پردې تر
شا د اروپا بانکوال دي او تر امریکا وروستۍ موخه روسیه ده.
تزاري روسیې له ولسمشر لېنکن سره د داخلي جګړې د لاه منځاه وړلاو لاه پااره لاه
مالي مرستې پرته په امریکا باندې حمله د تزار پر امپراتورۍ حمله وګڼله چې لېنکن یې
له جوړ شوي کړکې څخه وژغوره.
خو مخکې له دې چې لېنکن وتوانېږي د پیسو یو داسې سېساتم جاوړ کاړي چاې د
حکومت په الس کې وي او دا کار قانوني کړي ،د اروپایي بانکوالو په واساطه ووژل شاو،
چې د اروپایي بانکوالو په واسطه د دې کار ثبوت د ده له مرګ څخه څو کاله وروسته یو
کاناډایي خبریال ته په الس ورغی چې له یو امریکایي جاسوس څخه یې ترالسه کاړی و
او په کاناډایي ورځپاڼاه کاې یاې داساې ولیکال :د غالماانو ازادوونکای ښااغلی ابراهاام

لېنکن ،د یوې ډلې د دسیسې په واسطه چې د نړیوالاو باانکوالو اساتازیتوب یاې کااوه،
ووژل شو .1لېنکن تر مرګ وړاندې په یوه لیک کې خپل ملګري تاه داساې لیکلاي وو :د
سولې پر مهال د پیسو ملت د ځان ښکار کوي او د بدبختۍ پر مهال د ملت پر وړانادې
تاارې تو یااه جااوړوي .د پیسااو واک لااه ساالطنت څخااه ظااالم ،لااه اوتوکراسااۍ څخااه
سرغړوونکی او له بيروکراسۍ څخه ځان غوښاتونکی دی .1اوتاوون بېسامارک د جرمناي
حاکم د لېنکن د قتل په اړه داسې وایي :د لېنکن مړینه د مسیحیت له پاره یاوه فاجعاه
ده .زه وېره لرم چې بهرني بانکوال په خپلو ماهرانه چلونو سره د امریکا ټوله شاتمني پاه
1. Michael A. Kirchubel; Vile Acts of Evil- Volume 1- Banking in America; p 62
2. Ron Hayhurst; How to Interpret History; 63
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واک کې کړې او د یو عصري سېستماتیک تمدن د خرابولو لاه پااره باه ياې وکااروي .1د
لېنکن په له منځه تلو سره ،شنې پیسې چې حکمي پیسې یعنې مالتاړ یاې ناه الره او د
بازار له غوښتنې سره سم په ډېره اندازه د داخلي جګړې د لګښتونو له پااره چااپ شاوې
وې ،خپل ارزښت يې له السه ورکړ تر دې چې د سرو زرو په مالتړ سره پیساو تار داخلاي
جګړو څوارلس کاله وروسته د بانکوالو د فشارونو له مخې ځای ونیو.
همدارنګااه د لېاانکن د حکوماات د بااانکوالۍ ملااي قااانون چااې د ایااالتي بااانکونو پااه
واسطه یې د بانکنوټونو عرضه کول منع کړي وو او دا صالحیت یې څو ساترو باانکونو تاه
ورکړی وو چې منشور یې د فډرال حکومت په واسطه تصویب شوی و ،تر ډېرو کلونو یاې
دوام وکړ ،خو ستونزه دا وه چاې دې باانکونو د وال سا رېټ ) (Wall Streetپاه مرکزیات
سره فعالیت کاوه او د بانکوالۍ د قدرت د ملاي باانکوالۍ سېساتم یاې سالب کاړی و او
حکومت د بانکوالو په پرتله پیاوړی کېده چې بانکوال له دې حالت څخه ناخوښ و او په
امریکا کې د شخصي مرکزي بانک د جوړولو په هڅه کې شول ،ځکاه یاوازې همداساې
یو بانک کوالی شي چې د بانکوالو دایمي قدرت تضمین کړي.
بانکوالو د خپلو سیاسي پیاوړو ډلو په واساطه ،د اناډیانا پاولس ) (Indianapolisپاه
نوم د پیسو یو کمیسیون جوړ کړ څو په خپلې ګ ې سره د پیسو سېستم اصالح کاړي .د
دې کمیسیون ډېری غړي داسې څوک چې په بانکوالو او ساترو باډايانو پاورې یاې تاړاو
الره او دې پانګوالو په دې کمیسیون کاې لاه پنځاه ساوه زره ډالارو څخاه ډېاره پانګوناه
وکړه .1باالخره د دې کميسیون وروستي راپور د یو مرکازي باناک د جوړولاو وړانادیز وکاړ
چې یوازې پیسې به عرضه کوي.1
اصالح غوښتونکي یا هغه کسان چې غوښتل یاې اوسانی سېساتم د پرمختاګ ماانع
وښيي او یو مرکزي بانک جوړ کړي ،په ۵477زېږدیاز کاال وتوانېادل چاې د سارو زرو د
معیار قانون چې ټولې پیسې په کې سره زر او یا هم د سرو زرو مالتړ و تصویب کاړ ،خاو
دا کار د پیسو د اوسني سېستم په له منځه وړلو پیل شو او دا قانون یې د ملي بانکوالۍ
د سېستم د اصالح له پاره پرانیست ،په دې اړه فرنک وېليم امریکايي اقتصاد پوه لیکي:

1. Chris Waltik; Wealth Builgind Strategies in Enery, Metals and Other Markets; p 182
2. Murray N. Rothbard; The Origins of the Federal Reserve; p 23
3. The Final Report of Indianapolis Monetary Commission; Journal of Political Economy 6 (June,
1898); pp 293-322
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دا څرګنده ده چې په پای کې کانګرس یو وار بیا د ملي باانکوالۍ د سېساتم پاه بادلون
مجبورېږي .1د جېمز لیونګستن په نوم امریکایي مخرخ لیکي:
دا ماده د یو مرکزي بانک د جوړولو له پاره د لومړني قدم په توګه جوړه شوې وه .1په
پای کې ،په ۵4۵4زېږدیز کال باانکوال د امریکاا د فاډرالي ذخیاروي باناک (Federal
) Reserve Bankپه نوم د یو شخصي مرکزي نوي بانک په جوړېدو بریالي شاول چاې د
نوم پر خالف یې نه د فډرال حکومت پورې تړلی بانک و او نه يې هم د پیساو د وړانادې
کولو له پاره د سرو زرو د ذخیرې له پااره الزماه انادازه لرله،کاه څاه هام باانکوالو د ناوي
سېستم نوم د سرو زرو په مالتړ سره د پیسو یا سارو زرو د معیاار سېساتم ونومااوه ،د ناوو
پیسو څرنګوالي دا ډول ځانګړتیاوې نه لرلې ،بلکې په حقیقت کې د سرو زرو د معیاار د
اغوا کوونکي په نوم یې کاغذي تورمي پیسې جوړې کړې.
کله چې په نړۍ د دجال د لومړۍ ورځې عملیاتي مرکز واک الره او پکس برېتانیکاا
) (Pax-Britannicaورته ویل کېده ،د سرو زرو د معیاار د اغاوا کاوونکي تار ناماه النادې
یې ،د سرو زرو د یوې سترې اندازې په راټولولو سره چې لاه افریقاا ،هندوساتان او ناورو
مستعمرو څخه یې راغال کاړې وې ،داساې یاو سېساتم جاوړ کاړ ،چاې د ناړۍ یاوازینۍ
پیسې چې له سرو زرو سره بدلېدې ،س رلنګ پونډ و او په حقیقت کې س رلنګ پونډ پاه
نړیوال بازار کې د سرو زرو په توګه پېژنادل کېاده او ناورو هېوادوناو د سارو زرو د ذخیاره
کولو پر ځای س رلنګ پونډ ذخیره کاوه چې دې کاار د سا رلنګ پوناډ ارزښات ناور هام
لوړاوه او دا چې س رلنګ پوند ته نړیواله اړتیا پیدا کېده ،نو له ډېر چاپ سره سره یې بیا
هم خپل ارزښت له السه ورنکاړ او برېتاانیې د ناړۍ د ارزښات لرونکاې سارچینې د هغاو
پیسو پر وړاندې چې هېڅ ذاتي ارزښت یې نه الره ،السته راوړې.
د پېړیو له پاره برېتانیې په دې فاساد نړیاوال سېساتم الس پاورې کاړی و او اوس دا
مرداره دنده د دجال د دویمې ورځې عملیاتي مرکز او امریکا ته انتقال شوه .پاه لاومړي
ګام کې ،امریکا د خپلو خلکو د پاانګې د کن ارول او د امریکایاانو د غالماۍ د زمیناې د
برابرولو له پاره داسې کار وکړ چې د بشریت د تاری تر ټولو ستره غال یاې ګڼلای شاو .د
امریکا دولت د سرو زرو د سکو لرل د دې هېواد اوسېدونکو ته منع اعالن کړل.

1. Frank W. Taussig; The Currency Act of 1900, Quarterly Uournal of Economics 14 (may, 1900); p
414
2. james Livengston; Origins of Federal Resurve System: Money, Class, and Corporate Capitalism,
1890-1913; pp 150-154
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په هغه وخت کې د سرو زرو هر اونس د  67ډالرو ارزښت الره او خلکو د سرو زرو هر
اونس د شلو ډالرو په وړاندې بانک ته وسپاره .وروسته د ۵443زېږدیز کاال پاه جناورۍ

کې د امریکا حکومت د ډالرو ارزښت د سرو زرو پر وړاندې  3۵سلنه راکم کړ او بیا یې د
سرو زرو د لرلو قاانون با ال کاړ .د امریکاا خلاک بېرتاه باانکونو تاه ورغلال (د ډالارو پار
وړاندې د بې اعتبارۍ له امله) او بېرته یې هار اوناس ساره زر د  4۵ډالارو پاه بادل کاې
وپیرودل او په دې کار سره يې خپله  3۵سلنه پانګه له السه ورکړه.1
د نړیوالو بانکوالو او یا انترناسیونالېستانو وروستی هدف چې د یو نړیاوال حکومات د
جوړولو په هڅه کې و ،یوازې امریکا نه و ،بلکې په ټوله ناړۍ یاې اقتصاادي ،سیاساي او
فرهنګي راا غوښت.
نو له دې امله یاې د امریکاا پاه علماي ،څېړنیازو ټولناو ،رسانیو ،سیاساي ګونادونو او
مدني ټولنو کاې د پیساو پاه مصارفولو ساره د ازاد باازار اقتصاادي نظاام او لېبرالېساتي
نظریو په علمي ښودلو الس پورې کړ او د خپلو پالنونو د پلي کولو لاه پااره یاې نړیاوالې
ټولنې جوړې کړی .تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې نړۍ له پکس برېتانیکا څخاه
پکس امریکانا ) (Pax-Americanaپر لور په حرکت کاې وه ،د ملګارو ملتوناو پاه څېار د
نړیوالو سیاسي سازمانونو د جوړولو ترڅنګ یې د برې ن ووډز په کنفرانس کې اقتصادي
نړیواله ټولنه هم په امریکا کې جوړه کړه.

برېټن ووډز )(BRETTON WOODS
کله چې د نړۍ هېوادونه په دویمه نړیواله جګړه اختاه وو ،د امریکاا د متحادو ایااالتو
په نوي همشاایر ایالات بارې ن ووډز کاې د امریکاا او برېتاانیې پاه مشار 33هېوادوناو د
۵433زېږدیز کال د جوالی په میاشت کې تر جګړې وروسته د اقتصاادي رحاو پاه اړه
خبرې اترې وکړې.
د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال ،ډېرو هېوادونو د جګړې د لګښتونو له پااره زیااتې
پیسې چاپ کړې وې او له دې امله یې له سرو زرو سره د هغې د تبادلې وړتیا لاه منځاه
یوړه چې د پیسو د تورم سبب شو او د باری ن ووډز د کنفارانس د ګاډونوالو لاه پااره ښاه
چانس ګڼل کېده څو د نظر وړ هوکړه لیک السالیک کاړي .د باری ن ووډز کنفارانس پاه
دریو کمیسیونونو وېشل شاوی و چاې لاومړی هغاه یاې د پیساو نړیاوال صاندوق ،دویام
کميسیون یې د بیارغونې او پراختیا بانک چې وروسته په نړیوال بانک واوښات او درېایم
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 35
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کمیسیون یې داسې ټولنه جوړه کاړه چاې د نړیوالاو اقتصاادي همکااریو بلاه وسایله تار
بحث الندې ونیسي.
په داسې حال کې چې ډېری هېوادونو فکر کاوه چې د دې کنفرانس د هاوکړه لیاک
په مادو کې تصمیم نیوونکي دي ،د امریکا او برېتانیې تر منځ په ۵436زېږدیز کاال پاه

غیر رسمي توګه په دې اړه خبرې اترې پیل شوې وې .امریکایاانو لاه برېتانویاانو او ناورو
هېوادونو له استازو سره د ۵434زېږدیز کال تر اوړي پورې خبرو اترو ته ادامه ورکړه.
د امریکا او برېتانیې د استازو ترمنځ د ۵434زېږدیز کال د جون په 66مه او 64ماه
نې ه د لیدنو پر مهال په یو نړیوال کنفرانس کې د پیسو د نړیوال صندوق پاه اړه د یاوې
ګډې بیانیې پالن جوړ شو.
د امریکا او برېتانیې استازو د سپ مبر له ۵۵مې څخه د اکتوبر تر نهمې نې ې پاورې
نهه ځله غونډه وکړه .د پیساو د نړیاوال صاندوق د جوړېادو پاه اړه د کارپوهاانو د ګاډې
بیانیې هوکړه لیک د ۵433زېږدیز کال په اپرېل کې السلیک شو ،په داساې حاال کاې
چې په دې هوکړه لیک کې د پیسو د نړیاوال صاندوق او د بیاارغونې د باناک او نړیاوال
انکشاف په اړه ټول موضوعات نه وو یاد شوي ،یوه الره یې د باری ن ووډز لاه پااره چاې د
امریکا او برېتانیې استازو په کې موافقه کړې وه برابره کاړه ،امریکاا او برېتاانیې هغاه پاه
نورو هېوادونو ومنله.1
د بری ن ووډز د کنفرانس پایله د دریو نړیوالو اقتصادي ټولنو له جوړېدو څخه عبارت
وه چې په کاې د پیساو نړیاوال صاندوق ) ،(IMFد پرمختاګ او بیاارغونې نړیاوال باناک
) (IBRDیااا اوساانی نړیااوال بانااک ) (WBاو د سااوداګرۍ نړیااوال سااازمان ) (ITOچااې
وروسته په سوداګرۍ او تعرفو د عماومې هاوکړې ) (GATTپاه ناماه بادل شاو او اوس د
سوداګرۍ د نړیوال سازمان ) (WTOپه نامه پېژندل کېږي ،شامل دي.
له دې پرته دې کنفرانس داسې هوکړه ليک السلیک کړ چې د هغې قاوانین د غارب
او په ځانګړی توګه د امریکا د ګ و تضامیمن کاوونکي او اوس مهاال د امریکاا د بهرناي
سیاست یوه ستره وسله ګڼل کېږي .د یادو ټولنو د اداره کولو سېساتم دموکراتیاک ناه و
او هر غړي هېواد په کې د مساوي پرېکړې د لرلو حق نه لري ،بلکې امریکا په کې د څو
غړو د رایې ورکولو حق لري او اداره یې له واشنګ ن څخه کېږي.
د برې ن ووډز هوکړه لیک په داسې شرایطو کې السلیک شو چې په جګړه کې ډېری
ښکېلو هېوادونو ورته کافي وخت ناه الره او تار دې چاې د دې کنفارانس غاړو هېوادوناو

1. Mikesell R; The Bretton Woods Debates: a Memoir, Essay on International Finance; p 192
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ډېرو استازو ان د کنفرانس رسمي ژباه (انګلیساي) هام زده ناه وه او د دې هاوکړه لیاک
سخت متنونه یې په سمه توګه نشو تحلیلولی چې په دې اړه ون دارمل لیکي :په برې ن

ووډز کې د  33هېوادونو استازو داسې هوکړه ليک السلیک کړ چاې د هغاې لوساتلو تاه
یې وخت نه الره.1
د باارې ن ووډز کنفاارانس چااې د امریکااا د مااالیې وزیاار او همدارنګااه د هغااې درې
کمیساایونونه د امریکایااانو او برېتانویااانو پااه واسااطه اداره کېاادل د نااوو تشااکیل شااوو
سازمانونو په چوکاټ کې یې د نړیوالاو ذخیاروي پیساو پاه توګاه امریکاایي ډالار داساې
تصویب کړل چې د سرو زرو یو انس له  4۵ډالارو ساره معاادل و او ناورې ملاي پیساې د
تبادلې له یوې ثابتې بيې سره د ډالر او یا هم د هغې د سرو زرو پر وړاندې د بدلېادو وړ
وي.
په سرو باندې د ډالرو د بدلونې حق یوازې په حکومتونو او دولتوناو پاورې تړلای و او
خلکو نشو کوالی خپلې پیسې په سرو زرو بدلې کاړي .هاېڅ هېاواد حاق ناه الره خپلاې
پیسې د پیسو د نړیوال صاندوق لاه اجاازې ،پاه  ۵.۵سالنه او د دې ساازمان د غاړو لاه
اجازې پرته له  ۸سلنه ډېرې کم ارزښته کړي .په دې سره ،امریکايي ډالرو د هغې لوړې
غوښتنې له مخې چې په نړیوال بازار کې یې پیدا کاړی و او ټولاو غاړو هېوادوناو هغاه د
هېواد د پانګې په توګه ذخیره کولې ،د نړۍ تر ټولو ستره با ارزښته پیسه شاوه او امریکاا
هم د نړیوالو غوښتنې لیدلې او له موقع یې ګ ه واخيسته ،ډېره اندازه ډالر یاې چااپول،
په داسې حال کې چې د سرو زرو لږ سالنې د چااپ شاوو ډالارو لاه انادازې ساره سامه
ذخیره نه لرله.
په دې کار سره امریکا د برېتانیې ځای ونیاو او د ناړۍ د ساتر او پیااوړي اقتصااد پاه
توګه په نړۍ کې راڅرګند شو ،خو د امریکا او برېتاینې موخه د برې ن ووډزر هوکړه لیک
ته پابندي نه وه ،بلکې لاه دې هاوکړه لياک څخاه یاې د ناورو هېوادوناو د غاالم کولاو او
بېلوالي په توګه کار اخیست.
د تبادلې ثابته بيه داسې تصویب شوې وه چې س رلنګ پونډ د نړۍ د تر ټولاو لاوړې
پیسې په توګه تقریبا د ډالرو څلاور چناده ارزښات الره او دا کاار پاه نړیاوال باازار کاې د
برېتانیې د تولیداتو د لوړېدو المل شو او له همدې املاه د برېتاانیې د تولیاداتو لاه پااره
یې غوښتنه راکمه شوه او د برېتانیې دولت د لومړي ځل له پااره پاه ۵434زېږدیاز کاال
خپله پیسه د برې ن ووډز د هوکړه لیک پر خالف چې خپله يې السلیک کړی و د پیسو د

1. Van A. Dormael; Bretton Woods: Birth of Monetary System; p 226
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نړیوال صندوق او د دې سازمان د غړو له اجازې پرته  47.۵سلنه راښکته کړه او په کارار
کرار یې د خپلو پیسو د ارزښت په راکمولو پیل وکړ چې د ډالرو پر وړاندې د نړیوالې بې
اعتبارۍ المل شو.
په ۵407زېږدیز کاال کلاه چاې فرانساې د ډالارو د ارزښات نوسااني کېادل لیادل،
خپلااې ډالااري ذخیاارې یااې د امریکااا پااه لااور واسااتولې او پ ار وړاناادې یااې د ساارو زرو
غوښتونکې شوه او دا چې امریکا د ذخيره شوو سرو زرو متناسب ډالار ناه لارل ،پاه ډېاره
بې شرمه توګه یې له خپل مسوولیت څخه چې په السلیک شاوي هاوکړه لیاک کاې و او
مشري یې هم پر غاړه وه ،سرغړونه وکړه او ریچارډ نېکسن د فرانساې دولات تاه پاه یاوې
بیانیې کې کې وویل :رقیبانو په وروستیو اونیو کاې د امریکاایي ډالارو پار وړانادې عیاار

جنګ پيل کړ.
نو له دې امله ما هم د مالیې وزیر ته امر وکړ چاې لاه ډالارو څخاه د دفااع لاه پااره د
سياالنو پر وړانادې الزماي کړناې وکاړي .ماا وزیار کاونلي ) (Konlyتاه امار وکاړ څاو پاه
لنډمهاله توګه لاه ډالارو ساره د سارو زرو او ناورو ذخیاره شاوو پاانګونو بادلول ودروي .د
خاصو شرایطو په استثناء چې د امریکا د متحدو ایاالتو او د پیسو د ثبات په ګ ه وي.1
ریچاډ نېکسن د برې ن ووډز سېستم په پوره توګه له منځه یووړ د اسعارو د بادلونې د
ثابتې بيې د له منځه تلو سبب شو او د نړۍ پیسې له کوم ذاتي ارزښت او مالتړ پرته لاه
چاپ شوو شمېرو سره د یو کاغذ په شکل تر اوسه د تاوېدو په حال کې دي .یوازې هغاه
څه يې چې تر اوسه پورې د برې ن ووډز له کنفرانس څخه پاتې دي د امریکا تار مشارۍ
الندې د یو نالیدونکي ظلم په توګه نړیوالې ټولنې دي.
ریچارډ نېکسن د ډالر د کړکېچن حالت له پاره د حل الرې په فکر کې شو او د ډالار
د نړیوال ارزښت د ساتنې له پاره یې د پې رو ډالر ) (Petrodollarعاالي نظریاه وړانادې
کړه .د ډالرو په حکمي (له مالتړ پرته) کېدو سره ،نورو هېوادونو د ډالرو له ذخیاره کېادو
سره دلچسپي نه لرله او که ټولو هېوادونو له بانکي ذخیرو څخه خپل ډالر ویساتل او پاه
امریکايي بازارونو کې ښکته پورته کېدل نو په باور سره به د پیسو تورم د ډالارو د ساقو
المل ګرځېدلی وي.
امریکایي ډالر له منځه تلل او د امریکا امپراتاوري تار ځوانېادو وړانادې د مارګ مازه
وڅکلااه ،خااو ریچااارډ نېکساان د ډالاارو د نړیااوالې غوښااتنې د ساااتنې لااه پاااره سااعودي
عربستان ته سفر وکړ او د دې هېواد شاهي کورنۍ یې په دې قانع کاړه څاو د وخات تار

1. Kamran Dakhah; The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy; p 118
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ټولو ستر اقتصادي تولید (نفت) خرڅالو یوازې د ډالرو پر وړاندې وکړي او د دې کار پاه
بدل کې امریکا د ال سعود کورنۍ ته د بهرنیو او کورنيو ګواښونو پار وړانادې لاه شااهي
کورنۍ څخه د ساتنې وعده ورکړه.
تر سعودي عربستان وروسته ،د اوپک ) (OPECغاړو هېوادوناو او بیاا وروساته د نفتاو
ټولو صادروونکو هېوادونو خپل نفت د ډالرو پر وړانادې خرڅاول ،یعناې کاه کاوم هېاواد
غوښتل نفت واخلي ،نو لومړی یې باید ډالر پېرلي وای او له اخیساتل شاوو ډالارو څخاه
وروسته یې نفت اخیستی شوای .په همدې توګه ډالر یو وار بیا د نړیوالې پیسې په توګه
اوس د پې روډالر په نامه پېژندل کېږي ،یاو وار بیاا یاې پاه ناړۍ کاې د امریکاا واکمناي
تضمين کړه او د عثماني خالفت له منځاه وړلاو وروساته د ال ساعود کاورنۍ دویام ساتر
خیانت له اسالمي نړۍ او بشریت سره وکړ.
د ډالرو په حکمي کېدو سره ،د امریکا د ذخیاروي باناک او د ټولاو شخصاي مرکازي
بانکونو برخوال چې په یو ډول له دیارلسو کورنیو ساره تاړاو لاري او د راتثچایلاډ پاه کاار
ځای کې يې نړیوال ستر پالن جوړ کړی و ،پرته له دې چې د کوم شخصي ،حکومتي او
نړیوال سازمان له خوا وڅارل شوې ،د کاغذي پیسو پاه چااپ ياې الس پاورې کاړ او لاه
هېڅ څخه یې نه باورېدونکې پانګه تولید کړه او د نړۍ ټول حکومتونه یاې پاوروړي کاړل

چې نړیوال ناخالص مقروضیت په 67۵۵زېږدیز کال  ۵۵6ترېلیونه امریکاایي ډالارو تاه
رسیده.1
د ټولو هېوادونو (ځمکې) د مقروضیت مجموعه  ۵۵6ترېلیونه ډالارو تاه رساېده ،خاو
پوښتنه داده چې ځمکه له چا څخه پوروړې ده؟ په باوري توګه چې ځمکې لاه ماری او
یا هم له کومې بلاې سایارې څخاه پاور ناه دی اخیساتی ،بلکاې هېوادوناو لاه شخصاي
بانکونو څخه د دولتي کړنو د مالي وجوهاتو د ترسره کولاو لاه پااره پاور اخیساتی دی او
نړیوال باانکوال چاې تار اوساه هام د خپال هویات لاه ښاکاره کولاو څخاه ډډه کاوي ،د
حکومتونو لرونکي دي او ولسمشران یې د ناانځکو پاه څېار سااز تاه ګاډېږي .امریکاایي
سناتور د امریکا د فډرالي ذخیروي بانک په اړه وایي :ډېری امریکایان د پیسو له نړیوال

پور ورکوونکو څخه واقعي پوهه ناه لاري .د ذخیاروي فاډرالي سېساتم حسااب هېڅکلاه
څارل شوی نه دی ،دا سېستم د کانګرس له کن رول څخه بهر عمل کاوي 1ساره لاه دې

1. International Monetary Fund (IMF); World Economic and Financial Surveys: Fiscal Monitor; Debt:
Use it Wisely; Oct 2016; p1
2. Patrick S. J. Carmack; The money Changers; p 4
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چې امریکا د برې ن ووډزر سېستم مات کړ ،د دې هوکړه لیاک پاه واساطه د جاوړو شاوو
ټولنو د فقر رامنځ ته کولو او یکه تازۍ ) (Hegemonyد نړیوال کولو له پاره کار اخلي.

اقتصادي او غیر سیاسي مستعمره کول
د برې ن ووډز تر کنفرانس وروساته پاه داساې حاال کاې چاې غربیاانو لاه مساتعمره
هېوادونااو څخااه پااه ظاااهري بڼااه پااه نظااامي او سیاسااي توګااه پرېښااود ،خااو د بېالبېلااو
اقتصادي سازمانونو لکه د پیسو نړیوال صندوق ،نړیاوال باناک او د نړیاوالې ساوداګرۍ
سازمان په جوړولو سره د دې هېوادونو په اقتصادي استعمار یې الس پورې کړ.

نړۍ اوس د غرب تر کن رول الندې سازمانونو په واسطه اداره کېږي چاې عباارت دي
لااه :د امریکااا د متحاادو ای االتو پااه مشاارۍ د  G71او  G81پااه واسااطه د پیسااو د نړی اوال
صندوق ،نړیوال بانک ،د نړیوالې سوداګرۍ سازمان او د اقتصادي پراختیاا او همکاارۍ
سازمان ) (OECDپه واسطه اداره کېږي.1
د امریکااا پااه مشاارۍ د پیسااو نړیااوال صااندوق ،نړیااوال بانااک او نړیااوال سااوداګریز
سازمان په څېر سازمانونه د نړۍ د غالماۍ یاو خطرنااک مثلاث جاوړ کاړی دی .د ناړۍ
غالمي د دې خطرناک مثلث په مرسته هغه مهال شونې ده چې فقر ټوله نړۍ ونیسي او
هېوادونه له دې سازمانونو څخه سوال او خیر غوښتلو ته مجبور شاي او لاه فقار څخاه د
خالصي له پاره لاه ساود ساره تړلاي پوروناه او داساې پالیساۍ ومناي چاې د اقتصاادي
غالمۍ ترڅنګ نور فقر هم وزېږوي.
د دې له پاره چې نړیوال ،نړیوال حکومت یا نوي نړیوال نظم ته ګوناډه ووهاي ،بایاد
لومړی د غالمۍ سېستم داسې شي چې د نړیوال حکومت له پاره کار وکاړي او پاه پاای
کې یې د مسیح الدجال د مشر په توګاه وي .اقتصاادي غالماي د دې سېساتم تار ټولاو
مهمه برخه ده چې د هغاې تګاالرې داساې جاوړې شاوې دي څاو د امریکاا پاه مشارۍ
اقتصادي سازمانونه ،لومړی بې وزله هېوادونه هدف وټاکي او بیا بې وزلي پاه ټولاه ناړۍ
کې نړیواله کړي.
د سترو غربي هېوادونو له سیاست پوهانو څخه چې له پېړیو راهیسې ترې باانکونو د
دې نړیوالې رحې له پاره د نانځکو په توګه کار اخیستی د ټولې نړۍ د ناانځکې کېادو

یا د اوو پیاوړو هیوادونو ډله چې پکې امریکا ،کاناډا ،فرانسه ،جرمني ،ای الیا ،جاپان او انګلېستان شامل دي1. G7.
یا د اروپايي اتحادیې په شمول اووه ګونې ډله2. G8
3. Richard Peet; Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO; p 62
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له پاره ترې کار اخلي .د دې له پاره چې یو هېواد او خلک یې د غالماۍ سېساتم ومناي
باید دومره مجبور شي چې د غالمۍ له منلو پرته بل بدیل ونه لري او هغاه یاوازینۍ الره
چې هېوادونه یې د غالمۍ منلو تاه مجباور کاړي دي ،د واشانګ ن تار مشارۍ النادې د
سازمانونو په واسطه د دې هېوادونو پوروړي کول دي.
د اسعارو د بيې د ثاابتې تباادلې سېساتم د لاه منځاه تلاو وروساته د هېوادوناو ملاي
پیسې په پوره توګه په تورمي پیسو بدلې شوې چې تل یې ارزښت د نوسان په حال کاې
وي او په دې سره یې د پیسو د نړیوال صندوق له پاره چې د پیساو د نړیوالاو قوانیناو او
اړیکو د تنظیمولو یاوازینی ساازمان دی ،د ټولاو هېوادوناو د پیساو د ارزښات د مهاارولو
چانس برابر کړی دی.

د دې له پاره چې هېوادونه له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخاه د پاور
اخیستلو له پاره اړ شي د دې هېوادونو پیسې د همدې سازمان له خوا کم ارزښته کېږي
او دولتونه د بودیجې د برابرولو له پاره له دې سازمان څخه پور اخیستو ته مجباورېږي او
که کوم هېواد مقاومت وښیي ،د هغه هېواد مشرانو ته د رشوت ورکولو هڅه کوي او کلاه
يې چې مشران فاسد نه وي یا دا چې د امریکا د جاسوسۍ د سازمان له خوا وژل کېږي
او یا د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي السوهنې په واسطه د مقاومو هېوادونو نظاام لاه
منځه ځي.1
اوسنی اقتصادي سېستم خلکو ته د علماي ټولناو او د غرباي رسانیو لاه خاوا داساې
بغرنج ښودل کېږي چې عام خلک پرې نه شي پوهېادی او اقتصاادي کارپوهاان د هغاو
علمي کتابونو په واسطه چې د غربي ټولنو له خوا یې د سانسور پړاو تېر کړی وي ،اکتفا
کاوي .ناو لااه دې املاه د بارې ن ووډز سااازمانونو تاه پراختیاا ورکااوي او د خپال هېااواد د
پراختیا له پاره د دې سازمانونو غړیتوب یو حتمي کار ګڼي ،په داسې حاال کاې چاې د
دې هېوادونااو پورونااه لااه دوو خطرناااکو پدیاادو سااود او د ساااختاري تعاادیل پااه څېاار
مشرو یتونو سره مل وي.
دا ټولنې په دې پوهېږي چې هېوادونه یې لاه ورکاړل شاوو پوروناو او ورساره د اړوناد
سود له زوره نشي وتلی ،د ملي پورونو د پراخولو له پاره داسې پور ورکاوي چاې ډېاری د
پور اخیستونکو هېوادونو په د ننه کې نه وي او پوروړي هېوادونه د اخیستل شوي پور لاه
بار څخه نه شي وتالی .سربېره پر دې د هر کال کلنۍ ګ ې فېصادي هام ورزیااتېږي او
په دې سترو پورونو کې ډوبېږي.

 .1ال زیات معلومات د یو اقتصادي جنایتکار د اعتراسفونو په کتاب کې چې د جان پرکینز لیکنه ده.
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هغه هېوادونه چې ښه اقتصادي پالیسي او سرچینې لاري او کاوالی شاي اخیساتل
شوی پور بېرته ورکړي ،د دې سازمانونو له خوا تار اقتصاادي یرغلوناو النادې د پاویس د
ارزښت په مهار کولو سره ښکته کړي ،ځکه دا سازمانونه نه غواړي چاې هاېڅ هېاواد دې
له پور څخه خپلواک وي .د ملي پیسو بې ثباته کول د نړیوال بانک او د پیساو د نړیاوال

صندوق د پ و اجنډاوو یوه کلیدي موخه ده.
د پیسو کم ارزښته کول په ناڅاپي او سمدستي توګه د بیو د لوړوالي المل ګرځاي او
په ورته وخت کې د کاري ځواک د ارزښت او واقعي عاید د راښکته کېدو المال ګرځاي.1
همدارنګه دا کړکې د پوروناو د بېرتاه اداءکولاو د ساختوالي المال ګرځاي او یااد هېاواد
همداساې پاوروړی پاااتې کېاږي .کلااه چاې هېوادوناه د پااور پاه ورکااړې ناتواناه شااي ،دا
سازمانونه د یو مالتړي په توګه د برباادۍ لاه یاوې ناوې نساخې ساره راڅرګنادېږي او د
پخوانیو پورونو د اداء کولو له پاره ،نوي پورونه د اصالحاتو پاه څېار لاه ناوو شارایطو ساره
ورته وړاندې کوي.
د نوي پور له جملې څخه ډېره برخه په پخوانیو حسابونو کې پاتې کېږي او ډېره لاږه
برخه یې هېوادونو ته د اقتصادي پالیسيو د اصالح له پاره ښکته پورته کېاږي .د پیساو د

نړیوال صندوق تر واک الندې د بودیجې د سختوالي پالیسي)،(budgetary austerity
کم ارزښته کول ،د سوداګرۍ خپلواکي او شخصي کول پاه  ۵۵7پاوروړو هېوادوناو کاې
عملی کېږي .پوروړي ملتوناه د مرکازي باناک او اقتصااد وزارت د حاکمیات حاق تاه پاه
غاړې اېښودنې اړ کېږي چې د یو کلن اقتصادي او پیسو پالیسۍ کن رول په غاړه لاري،
دولتي ټولنې له منځه ځي او د اقتصادي سرپرستۍ یو سېستم (د واشنګ ن تار مشارۍ
الندې د ټولنو په واسطه جوړېږي .یو موازي دولت چې واک یې لاه مادني ټاولنې څخاه
زیات وي ،د نړیوالو اقتصادي سازمانونو له خوا جوړېږي .هغاه هېوادوناه چاې د پیساو د
نړیوال صندوق له کړنو او موخو سره سم عمل نه کوي ،تور لېست ته لوېږي.1
کله چې هېوادونه د خپل پور د بېرته ورکولو تاوان وناه لاري ،د واشانګ ن تار مشارۍ
الندې اقتصادي ټولنې د حکومت د لګښتونو د راکمولو او د عایداتو د زیاتوالي له پاره د
اقتصادي سختوالي پالیساي ) (Austerityوړانادې کاوي .اقتصاادي ساختګیري هغاې

پالیسۍ ته ویل کېږي چې موخه يې د حکومت د اقتصاد ښه والی وي .په دې پالیساۍ
کې په عمده توګاه د عاماه ساکتور د دنادو کماوالی ،د عاماه خادمتونو کاارکوونکو تاه د
امتیازونو او اضافه کاریو کماوالی ،د دولتاي ټولناو شخصاي کاول او د دولتاي خادمتونو
1 .Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and the New World order; p 48
 .1همدا سرچینه؛  ۵4م
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کمااوالی پااه کاې شااامل دي .د دې ډول پالیساايو بنسا یز هاادف د حکااومتي لګښاتونو
راکمول او د پورونو ورکول دي.1
دا چې په ښکاره توګه هېوادونه خپل پور ادا کړي ،پرته له دې چې خپل کار کوونکي
منفک کړي او د پاتې شوو کار کوونکو امتیازونه راکم کړي په خلکو او په ځاانګړې توګاه
په ټی و او منځنیو پاړکيو ( بقو) خلکو باندې درنې مالیې وضع کوي ځکاه چاې نړیاوال
شرکتونه د بهرنۍ پانګونې په لېوالتیا سره له دې مالیو بښل کېږي.
د حکومتونو په واسطه د کارکوونکو راکماول د باې کاارۍ د کچاې د زیااتوالي المال
ګرځي او همدارنګه د امتیازونو راکمول او مالیو لوړول د فقر المل ګرځاي چاې دا هام د
واشنګ ن یوه عمده موخه ده ،ځکه چې د غریبو خلکاو کن ارول او تار واک النادې کاول
اسانه کېږي .یوه ژوندۍ بېلګه یې په اوسني یونان کې لیدلی شوو.
الکسس سپراس ) (Alexis Tsiprasد چپ پالو یا سریزا ) (Syrizaله ګوناد څخاه د
یونان صدارت ته کاندید د یوناان پاه ټااکنیزو سایالیو کاې یاې د ساخت پاالنې پار ضاد
شعارونه ورکړل او د واشنګ ن تر مشارۍ النادې د ساخت پاالو پالیسايو ساازمانونو او لاه
اروپايي اقتصادي ټولنو څخه د یونان ساتړو شاوو خلکاو ،نوماوړي تاه پاه دې هیلاه رایاه
ورکړه چې دا اقتصادي سخت پالنه به له منځه یوسي .کله چې د یوناان صادراعظم شاو
او ویې غوښتل چې د یونان د سخت پالنې پالیسې له منځه یوسي .د ظاالمو اقتصاادي
ټولنو له خوا یې دوه انتخابه ولیدل :یا به د دې ساازمانونو تګاالرې مناي او ياا باه هام د
اروپا له اتحادیې څخه وزي .اکسس سپراس د دوو ټاکنو انتخابول د عمومي رایو له پاره
خلکو ته پرېښودل او په  67۵۵زېږدیز کال یې د ټولپوښتنې له پاره عماومي رایاې پيال
کړې؛ خو د عموي رایو پرخالف يې د غرب د ټولنې تر فشار الندې یو وار بیاا غربیاانو تاه
ثابته کړه چې اکثریت رایې او ولسواکي هغه مهال معتبره ګڼل کېاږي چاې پاه کاې یاې
خپلې ګ ې له ګواښ سره م نه وي.
دا تګالره په افغانستان کې هم د ترسره کېدو په حال کې ده او افغاناان هام ورځ تار
بلې په اقتصادي سختۍ کې راګیر دي او د موازي ټولنو د یو ځای کېدو پاه ناماه ياې د
حکومتي کارکوونکو په منفک کولو الس پورې کړی او د حکومت د عوایدو په لوړولو سره
درنااې مااالیې پااه کساابه کااارانو ،عااادي خلکااو او کااارکوونکو وضااع کېااږي .د مخااابراتي
شرکتونو په څېر څو ملیتي شرکتونه چې عاید يې له اسمان سره لګېږي ،د دې پر ځاای
چې د خپلو مصرفي کارتونو له عایداتو مالیه ورکړي ،عام خلک چې هره کورنۍ پانځلس

1. European Union Center of North Carolina; EU Briefings, Policy Area: The Politics of Austerity; p 1
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زره افغانۍ عاید لري 1له تورمي پیسو څخه د دې مالیو ورکولو ته اړ اېستل کېږي چې د
دې پیسو ارزښت په تدریجي توګه د کمېدو په حال کې دی.
د پیسو کم ارزښته کول د پانګو د غال کولو او د فقر پیدا کولو یوه نړیوالاه وسایله ده.
له مالتړ او ذاتي ارزښت پرته کاغاذي پیساې د مهاار کېادو قابلیات لاري او د دې پیساو
مهار کېدنه د پیسو د سترو ټولنو په واسطه اسانه ده .د پیسو کم ارزښته کېادل د دولات
د السوهنې په واسطه د واشنګ ن تر مشرۍ الندې د ټولنو په فشارونو او د دې ټولنو لاه
خوا د راپیدا شوو بهرنیو عواملو پاه واساطه ترساره کېاږي .د پیساو کام ارزښاته کاول یاو

ډراماتیک او ان جنجال جوړوونکی اقدام دی چې یو حکومت یې پیلوي.
د معادالتو له مخې د پیسو په ارزښت کې بدلون د امریکایي ډالرو پر وړاندې انادازه
کېږي ،نو له دې امله کم ارزښته کول د ډالرو پر وړاندې د یاوې بهرناۍ پیساې د قیمات
راټی ول دي .1د واشنګ ن تر مشرۍ الندې ټولنو ،په حکومات کاې د اداءکولاو پاه برخاه
کې د تعادل راوستلو او اقتصادي اصالحاتو په پلمو ،هېوادونه د پیسو کام ارزښاته کولاو
ته مجبوروي او ډېری دولتونه د پیسو په کم ارزښته کولو کې احتیا کاوي او همدارنګاه
د غرب سيال هېوادونه د خپلو پیسو له کم ارزښته کولو څخه ډډه کوي ،ناو لاه دې املاه
دغه سازمانونه له بېالبېلو غیرقانوني الرو د دې هېوادونو د پیسو په بې ارزښته کولو الس
پورې کوي؛ د بېلګې پاه توګاه :اقتصاادي تحاریم پارې وضاع کاوي ،د یاادو هېوادوناو د
اقتصادي ثبات په اړه دروغجن راپورونه خپاروي او ان د غرباي همغاږو ټولناو لکاه ،CIA
پېن اګون او ناټو په واسطه سیاسي کړکېچونه پيداکوي.
نړیوال اقتصادي نظام داسې دی چې ټولې اقتصادي اړیکې يې له یو بل ساره تړلاې
دي ،یعنې کله چې له یوه اړخه زیان ویني ،بل اړخ ګ ه کوي .د یو هېواد د پیسو په کام
ارزښته کېدو سره ،د هغه هېواد اوسېدونکي د ارزښت د راکمېدو په تناسب ،خپله پانګاه
له السه ورکوي او یوازې هغه هېوادونه له دې زیاان څخاه ګ اه کاوي چاې پیساې یاې د
نړۍ د ذخیروي پیسو په توګه پېژندل کېږي او نورې پیساې د دوی د پیساو پار وړانادې
خپل ارزښت له السه ورکوي.
کاغذي جعلاي او پاوچې پیساې تال د ارزښاتي ساقو پاه حاال کاې وي او د هارې
کاغذي پیسې له پیداکېدو څخه وروسته تر اوسه پورې د امریکاایي ډالارو پار وړانادې د
کم ارزښته کېدو په حال او امریکایي ډالر هم د خادمتونو او تولیاداتو پار وړانادې د کام
ارزښته کېدو په حال کې دی چې د سترو اقتصادي لوبغاړو له پاره یاې د اصایلو نړیوالاو
1. The Asia Foundation; A Survey of Afghan People: Afghanistan in 2015; p 76
2. Richard N. Cooper; Currency Devaluation in Developing Countries; p 3
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پااانګو د غااال کولااو لااه پاااره موقااع برابااره کااړي ده .یااوه بېلګااه یااې ترکیااه ده چااې د
۵443زېږدیز کال په لومړۍ ربعه کې یې ترکي لیرې د امریکایي ډالر پر وړانادې خپال
 ۵7سلنه ارزښت له السه ورکړ.1
په ۵443زېږدیز کال د ترکانو پانګې په داساې حاال کاې ورکاې شاوې چاې ظااهرا
هېڅ غل د ترکانو د کورونو مخې ته ونه لیدل شو ،په داسې حال کې چې ملاي کاغاذي
پیسې د ډالر پر وړاندې د کم ارزښته کېدو په حال کاې وې .د ماالونو بیاې ډالار محاوره
دي ،یعنې که په ۵444زېږدیز کال یو ترک په  ۵77ترکاي لیارو یاو ټلویزیاون اخیساتی
شوای ،په ۵443زېږدیز کال یې په  677ترکي لیرو اخیست.
د نورو هېوادونو د پیسو کم ارزښته کېدل او پار وړانادې یاې د واشانګ ن تار رهبارۍ
الندې سازمانونو د چلونو په واساطه د غربیاانو د پیساو باا ارزښاته کېادل د کاار د قاوې
اقتصاد د ارزانه کېدو باعث ګرځي او د نورو هېوادونو(د غربیانو په باور د درېیماې ناړۍ)
خلک د لږو غربي پیسو پر وړاندې خپله کاري انرژي لګوي.
په دې حالت کې غربي څو ملیتي شرکتونه له دې ارزانه کاري قوې څخه ګ ه اخلاي
او خپل تولیدات د غربي مارک په وهلو سره له واقعي ارزښت څخه په څو چنده لوړه بیاه
پلوري .همدارنګه د ټولیزو رسنیو او نورو غربي سازمانونو اغېز دومره خپور شوی دی چې
دا کاارکوونکي پااه غرباي مااارک سااره تولیادات ډېاار خوښااوي او د باکیفیتاه ساايمه يياازو
تولیداتو له اخیستو څخه په ارزانه بیه ډډه کوي.
د ډالرو د با ارزښته ساتلو له پاره اړینه ده چاې امریکاايي ډالار پاه ټولاه ناړۍ کاې د
ګرځېدو په حال کې وي او سربېره پر دې ،نړیوالې سوداګریزې بیې هم ډالر محوره وي،
نو له دې امله د ساوداګرۍ د خپلاواکۍ پاه ناماه ،د ناړۍ د ډالار کېادو پالیساي عملاي
کېږي.
غربیانو وروسته تر دې چې په ختیځو مستعمره ملکونو کې سختې ماتې وخوړې ،نور
یې نه غوښتل چې فزیکاي اساتعمار تاه اداماه ورکاړي ،ناو لاه دې املاه یاې د فکاري او
فرهنګي استعمار ترڅنګ په مالي او اقتصاادي اساتعمار هام پیال وکاړ چاې درې ساتر
اقتصادي نړیاوال ساازمانونه چاې اوس ماردار اقتصاادي مثلاث جاوړوي پاه باری ن ووډز
کنفرانس کې پيل کړ.
دا درې سازمانونه له یو بل سره په همغږۍ کې داسې کار کوي چاې دې یاووالي تاه
يې د نړیوال مالي او اقتصادي وزارت نوم ورکړ؛ خاو دا وزارت پاه داساې حاال کاې چاې
1. Oya Celasun. Macroeconomics and Growth Group; Development Research Department; The
World Bank; The 1994 Currency Crisis in Turkey; p 2
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نړیاااوالې ساااوداګریزې اړیکاااې کن رولاااوي ،یاااوازې او یاااوازې د یهاااودي – مسااایحي
(صهیونېستي هېوادونو) د اتحاد ګ ې تامینوي.
نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له پاور څخاه د پیساو د انادازې د کماوالي او
نورو استعماري پالیسيو په بدل کې ،هېوادونه د نړیوال ساوداګریز ساازمان غړیتاوب تاه
مجبوروي چې د ملاي اقتصااد د لاه منځاه وړلاو او د وارداتاو پاه هڅاونې ساره د کورنياو
تولیداتو د له منځه وړلو له پاره یوه عمده وسیله ګڼل کېږي.

د برې ن ووډز سازمانونه ادعا کوي چاې د دې ساازمانونو پاه واساطه د وړانادې شاوو
تعرفو پاه جوړښات کاې د صاادراتو ضاد پالیساي شاامله ده چاې د صاادراتي اقتصااد د
کموالي المل کېږي او د صادراتي سکتور پر وړاندې د سيمه ييز بازار پراختیا تشویقوي.
که څه هم ،ډېر لاږ شاواهد شاته چاې دا پالیساۍ دې د صاادراتو پاه ګ اه د سارچينو د
بدلون المل وګرځي 1او پر خالف يې د دې سازمانونو په واسطه وړانادیز شاوو تعرفاو څاو
ملیتي شرکتونه وارداتو ته وهڅول او ان سيمه ييز تولیدات هم هغوی ته سپاري.
د نړیوالې سوداګرۍ سازمان غړي هېوادونه د داسې تعرفو د سېستم پار منلاو اړ دي
چې د صهیونېستي څو ملیتي شرکتونو پر خدمتونو او تولیداتو ياې وارداتاي مالیاه کماه
کړې ده او پر وړاندې یې د دې شرکتونو پر سايالو سايمه ييازو تولیاداتو یاې درناه مالیاه
وضع کړې ده.
همدارنګه د سوداګرۍ تار خپلاواکې پالیساۍ النادې او د بهرنیاو پاانګونو د هڅاونې
تګالرې سره دا ستر شارکتونه لاه ماالیو بښال شاوي دي او پار وړانادې ياې ،سايمه يياز
کوچني شرکتونه د درنو مالیو په ورکولو مجبورېږي چې د داخلي سوداګرۍ د لاه منځاه
تلو المل کېږي ،سوداګر او کارکوونکي یاې د څاو ملیتاي شارکتونو لمناو تاه لاوېږي او د
هغوی غالمي مني .د صهیونېستي څو ملیتي شرکتونو راننوتل له ځاان ساره د شخصاي
کولو یوه بله تګالره هم لري څو وکوالی شي بیعي سارچينې او هغاه سارچينې چاې د
خدای ﷻ له خوا خلکو ته ډالۍ شوې دي وتښتوي.
امریکا د نړیوالې امپراتورۍ د جوړولو او ساتنې له پاره د هېوادونو اقتصادي کن ارول
او سرچينو ته اړ دی ،نو له دې املاه د سااختاري اصاالحاتو تار تګاالرې النادې د پیساو
نړیوال صندوق او نړیوال بانک پوروړي شارکتونه د عاماه خادمتونو او دولتاي شاتمنیو د
دولتي ټولنو په شخصي کولو مجبوروي.

1. Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; p 54
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د دې ټولنو په ساختاري اصالحاتو کې یوه هېواد تاه د پرمختاګ او پراختیاا لاه پااره
یوازې د پروژو د ټاکنې حق ورکول کېږي او دا ټولنې پرېکړه کوي چې کومه پروژه د دې
هېواد په ګ ه ده او کومه پروژه ورته زیانمناه ده چاې دا ټاولنې ډېاری د خپلاو پوروناو پاه
واسطه داسې پروژې عملي کوي چې د صهیونېستي څو ملیتي شرکتونو او امریکا ګ اې
په کې تامین وي .د بېلګې په توګه په افغانستان کې یې لومړی هغه پروژې عملي شوې
چې د ناټو د تجهیزاتو د انتقال له پاره یې اسانتیا راوړه.
کله چې دې ټولنو پرېکړه وکړه ،کومه پروژه د یوه هېواد لاه پااره چاې پیساې یاې پار
هغه هېواد د پور په توګه شمېرل کېږي ،عملاي شاي د شخصاي کولاو او د ساوداګرۍ د
ازادۍ تر پالیسيو الندې يې داسې شرکتونو ته ورکوي چې کاه پاه خپلاه خوښاه هماغاه
کار ته برابر وي ،نو دا شرکتونو اکثره هماغاه څاو ملیتاي شارکتونه وي چاې د امریکاا لاه
متحدو ایالتونو څخه سرچينه اخلي.
په حقیقت کې دا ټولنې په داسې حال کې چې یاو هېاواد پاوروړی کاوي ،پیساې د
امریکا له متحدو ایالتونو څخه نه راباسي او یوازې يې د امریکا په یو ایالت کې له بانکي
حساب څخه د امریکا په بل ایالت کې یو امریکایي شارکت تاه انتقاالوي .د دې ساترې
دوکې مثال کوالی شو په افغانستان کې په واضح توګه د لاویې الرو د جوړولاو پاه پاروژو
کې ووینو.
امریکا په ډېرې بې شرمۍ سره ادعا کوي چې میلیاردونه ډالر یې له افغانستان ساره
مرسته کړې ده ،په داسې حال کې چاې د افغانساتان د لویاو الرو د لساګونو او سالګونو
میلیارډ ډالرو پروژې یې له دوو سترو امریکاایي شارکتونو چاې لاویز برجار او آی آر ډي،
سره قرارداد کړې وې (ویل کېږي چې د امریکا د ولسمشر مرستيال ډېاک چیناي د دې
شرکتونو ونډه وال و) او دې دوه شرکتونو ډېرې لږې پیسې سايمه ييازو قراردادیاانو تاه د
دې کار د ترسره کولو له پاره بېلې کړې او نورې پاتې پیساې لاه را رساېدو وړانادې او یاا
وروسته بېرته امریکا ته لېږدول شوي دي.
په همدې توګه ټاول هېوادوناه د هغاو پیساو پاه واساطه چاې هېڅکلاه د امریکاا لاه
متحده ایاالتو څخه نه وځي ،داسې پوروړي کېږي چې بېرتاه یاې ورکاول ناشاوني وي او
په پای کې د دې پیسو پر بدل کې د امریکا متحده ایاالتو تر مشارۍ النادې ټاولنې لاه
هغوی څخه د بیعي سرچينو غوښتنه کوي او هېوادونه د ناچیزه بیې پر وړانادې د دې
بیعي سرچينو ورکولو ته مجبورېږي او په حقیقت کې امریکا د ارزښت لرونکو هېوادونو
بیعي سرچينې د چل او دوکې په واسطه السته راوړي.
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پااه دې ډول چلونااو او ظلاام سااره امريکااا وتوانېاده چااې د دجااال د دویمااې ورځااې د
عملیاتي مرکز په توګه ،خپله شیطاني امپراتوري د غیر انسااني فتناو د پراختیاا لاه پااره
جوړه کړي او کله چې هر هېواد یا کس د دې امپراتورۍ پر وړاندې ودرېږي ،د امریکاا د
پوځ او صهیونېستي متحدینو (ناټو) په واسطه یې د له منځه وړلو پالن په باې شارمانه او
دروغو پلمو سره نیول کېږي.
په دې اړه د امریکا د استخباراتي سازمان ) (CIAپخوانی مامور جان پرکېنز په خپلو
اعترافونو کې د یاو اقتصاادي جنایتکاار د اعترافااتو پاه ناوم وایاي چاې امریکاا د خپلاې
امپراتااورۍ جااوړونې او ساااتنې لااه پاااره داسااې کسااان چااې د امریکااا د هجمااوني
) (Hegemonyپار وړاناادې درېاږي ،لااومړی هغاوی د پیسااو او واک د وعاادو پااه مرسااته
فاسدوي او که بیا هم دا هڅه ناکامه شوه ،د هغوی د وژنې رحه جوړوي؛ څرنګاه چاې
د پانامې دوه ولسمشران د  CIAپه واسطه ووژل شوو او کاه دا رحاه هام ناکاماه شاوه،
لکه څنګه چې له صدام حسین ساره وشاول ،امریکاا خپال نظاامي ځاواک د هغاه د لاه
منځه وړلو له پاره ګماري.
په 677۵زېږدیز کال صدام حسین د لاومړي ځال لاه پااره د پې ارو ډالار پار وړانادې
ودرېد او ویې غوښتل چې خپل نفت پر یورو وپلوري ،خو دا چې د نفتو خرڅالو پاه ډالار
) (Petrodollarد امریکايي پیسو یاوازینی مالتاړی دی ،امریکاا پار عاراق د ډلاه يیازې
وژنې د وسلو د لرلو تور ولګاوه او له دې تور څخه یې پر دې هېواد د حملې د مقدمې په
توګه کار واخیست چې د عراق تر نیولو وروسته امریکا شیطاني هېواد اعتاراف وکاړ چاې
عراق د ډله يیزو وژنو وسلې نلرلې.1
همدارنګه د لیبیا پاچا معمر القذافي د افریقا د اتحاديې په جوړولو سره وغوښتل پاه
لیبیا کې د سرو او سپینو زرو د سکو پولي سېستم جاوړ کاړي او بیاا یاې پاه افریقاا کاې
برابر کړي چې د ډالرو د هجموني له پاره ستر خطر ګڼل کېاده ،ناو لاه دې املاه نااټو د
امریکا په مشرۍ پرې حمله وکړه او د هغه په وژل کېدو سره یې د افريقا یوازینی باثباتاه
هېواد له خاورو او وینو سره برابر کړ.
د دې اقتصادي نړیوالو ټولنو تګالرې په ناړۍ کاې د نړیاوال فقار د رامانځ تاه کېادو
المل شاوې او د دې ټولناو د ظااهري پالنوناو پارخالف نړیاوالې اقتصاادي ناابرابرۍ پاه
تعجیلي چ کتیا سره د زیاتېدو په حال کې دي چاې پاه ټولناو کاې د اقتصاادي پااړکيو
( بقو) د جوړېدو او د دې بقو تر منځ د بدبینۍ او نفارت د راتاګ المال شاوې دي .د
 .1د ال زیاتو معلوماتو لپاره د  Marin Katusaکتاب The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped
 From Americal Graspته مراجعه وکړئ.
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پیسو نړیوال صندوق د فقر د له منځه وړلو له پاره د خپلو تګالرو په نه اغېزمنتیا اعتاراف
کوي :که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په دې اړه چې ایا د ) (IMFپروګراموناه اغېازمن

دي کنه؟ ډېرې څېړنې شوې دي .د شته څېړنو له مخې ،هېڅاوک نشاي ویاالی چاې د
مالي وجوهو د برابرۍ د پروګرامونو منل د پراختیاا اغېازې تاه ياې مرساته کاړې ده .پاه
حقیقت کې دا څرګنده شوې ده چې دا پروګرامونه ،له ځاان ساره د تاورم زیااتوالی او د
پراختیا د مقیاس سقو لري .1اوسنی اقتصادي سېستم لاه پورتاه دوکاو پرتاه ،یاوه بلاه
غولوونکې پدیده هم لري چې د بورس یا برخو د بازار ) (Stock Marketپه نامه یادېږي.

د بورس یا برخو بازار
د غرب د عصري تمدن اقتصادي نظام یو داساې نظاام دی چاې د کوچنیاو اقلیتوناو
(اکثره د صهیونېزم مشرانو) ګ و او د خلکو غالم کولو ته کار کوي .د دې اقلیت د ګ او د
تامین له پاره ،د پانګوالۍ اقتصادي نظام د سهمونو د بازار پدیده لري .ستر شرکتونه ،د
سترو پروژو د مالي وجوهو د تامین له پاره چې د پروژې له پاره اړونده بودیجاه ناه لاري،
خپلې برخې د سهمونو په بازار کې په څو برخاو وېشاي او دا برخاې پاه دې باازار کاې د
خرڅالو له پاره داو لبۍ ته ږدي.
د خلکو په واسطه د دې برخاو اخیساتل ،شارکتونو خپال ماالي صاندوق یاا وجاوه د
سترو پانګونو له پاره السته راوړل او د هغو خلکو لاه پااره چاې دا ساهمونه یاې اخیساتي
دي ،په ساترو شارکتونو کاې د شاراکت یاو با ال خیاال ورکاول کېاږي .ډېاری وخات د
سهمونو د پېر او پلاور شارایط داساې دي چاې د ساهم خرڅاوونکی شارکت د خلکاو پاه
واسطه د لګول شوو پیسو په بېرته ورکولو مجبور نه وي او خلک یوازې کاوالی شاي دغاه
سهمونه د بورس په بازار کې وپلوري.
په ظاهره د شرکتونو د سهمونو بيه د هماغه شرکت پرمختګ ته په کتو زیاتېږي او یاا
کمېږي او په داسې حال کې چې خلکاو تاه د شاراکت یاو با ال خیاال ورکاول کېاږي،
هغوی د شرکتونو د سترو برخو له پېرلو سره سره بیا هم په دې شارکتونو کاې د پرېکاړې
کولو حق نه لري .د سهمونو بازار په حقیقت کې د سترو شرکتونو له پاره د یو وړیا باناک
په څېر دی چې د دې بانک په واسطه ،شرکتونه سترې پانګې پرته له دې چې پاه بېرتاه
ورکولو یې مجبور وي ،له عامو خلکو څخه یې په دوکه السته راوړي.
1. Mohsin Khan; The Macro Economic Effects of Fund Supported Adjustment Programs: IMF staff
Papers; Vol. 37; No. 2; 1990; pp 196, 222
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د سهمونو باازار د دې تار څناګ چاې د ساترو شارکتونو لاه پااره د شایدو غاوا ده ،د
منځنۍ بقاې د پاانګو د غاال یاوه عاالي وسایله هام ګڼال کېاږي چاې دا کاار د ساترو
شرکتونو د سهمونو د بازار په مهارولو او د رسنیو په محرکو قوو سره کېږي .اوس مهاال د
سهمونو بازار د هېوادونو د اقتصاد د اغېزمنتیا ښودونکی دی چې په لوړوالي سره یاې د
خلکو اقتصادي وضعه ښه کېاږي او د پاه ساقو ساره یاې پاه هېوادوناو کاې اقتصاادي
کړکې راځي چې د پاانګونې دا ساتره انادازه او ارزښات پاه دې باازارونو کاې د اقتصااد
پوهانو او مهاروونکو له پاره د سرمایو د غال ښه موقع برابره کړې ده.
کله چې د خلکو پانګې د شرکتونو د برخو په اخیستلو ولګاول شاوې ،مهااروونکي پاه
بېالبېلو الرو د خلکو د پانګو د غال کولو له پاره د برخاو بیاې زیااتوالی او کماوالی شاي.
کله کله چې د یو شرکت د سهم د ډېرې انادازې پاه اخیساتو ساره د نوماوړي شارکت د
سهمونو ارزښت په تدریجي توګه لوړېږي او خلک د دې شرکت پرمختګ ته په کتو ساره
د هغه د سهمونو په پېرلو الس پورې کوي ،کله چې د یو شرکت په ساهمونو کاې د ډېارو
پانګو اندازه راټوله شوه ،مهارکوونکي د هغه شرکت په اړه د منفي اقتصاادي راپوروناو پاه
خپرولو او همدارنګه د سهمونو په بیا ځلې خرڅالو ساره داساې خلکاو تاه ښایي چاې دا
شرکتونه د رکود او ماتې په حال کې دي او په دې کاار ساره ساهمونه پاه ناڅااپي توګاه
خپل ارزښت له السه ورکوي او خلک له دې وېرې چې سهمونه بیا سقو ونکاړي ،هغاه
خرڅوي او ستره ضربه او تاوان ویني او مهارکوونکي یو وار بیا دا سهمونه پاه ډېاره ارزاناه
بیه اخلي او په تدریجي توګه یې په همادې چلوناو ساره د هغاې د بیاې پاه لوړولاو الس
پورې کوي.
د منیسوال له پوهنتون څخه راجایش کوماا اګاروال او د هوسا ن لاه پوهنتاون څخاه
ګوجونو په دې اړه خپلې څېړنې ترسره کړې دي چې هغوی د ساهمونو د باازار لاه ۵34
مهاروونکو حالتو سره م شوي دي ،وایي :مهارکوونکي لومړی سهمونه اخلي او بیاا یاې
پلوري .1همدارنګه اقتصاد پوهان د بورس د بازار له سقو او له حکومتونو څخه د پیسو
په اخیستو سره د اقتصادي کړکې په رامنځ ته کولو ډېرو سترو او نه ماتېدونکو شارکتونو
) (Too Big to Failتاه نجاات ورکاوي او کاوچني او منځناي پاانګوال د غربات پاه لاور
راښکته کوي او ځانونو ته په همدې توګه ګ ه رسوي .په دې اړه په اقتصاد کې د نوبل د
جایزې ګ ونکی جوزف س ګلې س د اقتصاد په اړه وايي :دې پوهانو ،پاه امریکاا کاې پاه

1. The University of Chicago; Jounal of Business (2006); Vol. 79; No. 4; P 1917
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677۸زېږدیز کال د بورس د بازار سقو او اقتصادي کړکېچونه راوړل .1د اوسنۍ ناړۍ
اقتصادي نظام په پوره توګه یو غیر عادالنه ،د بقو او نابرابریو منځ ته راوړونکی ،فقر تاه
کشوونکي ،ظالمانه او غیر اسالمي دي.

اوسنی اقتصادي نظام او اسالم
کله چې د (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتای و رضایت لکام االساالم
دینا )1نازل شو ،مسلمانانو فکر وکړ چې د قران کریم د ایتونو د نزول لړۍ د دې ایت پاه
نازلېدو سره پای ته ورسېده او تر دې وروسته به ایت نازل نه شي ،خو د رسول اللاه 
تر وفات کېدو څو ورځې وړاندې الله  د سود په اړه ایاتوناه ناازل کاړل او هغاه یاې لاه
خدای ﷻ او رسول  سره جګړه وګڼلاه :اې مخمناانو! کاه پاه رښاتیا ساره ماو ایماان

راوړی وي ،نااو لااه خدایاه ووېرېااږئ او پاار خلکااو مااو چاې کااوم سااود پاااتې دی ،هغااه ور
پرېږدئ ،خو که تاسې داسې ونه کړل ،نو خبر اوسئ چې د اللاه او د هغاه د پیغمبار
 له خوا ستاسې پر خالف د جګړې اعالن دی ،کاه اوس هام توباه وباسائ (او ساود
پرېږدئ) ،نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست ،مه تاسې تېری کوئ او ناه باه
پر تاسې تېری وشي.1
سود په اسالم کې یوه تر ټولو خطرناکه کبیره ګنااه ګڼال کېاږي چاې بشاریت تاه لاه
ځان سره فاجعه راوړونکې پایلې لري .اسالمي ښوونې تل له سود خوړلو څخه د لرېوالي
تاکېد کوي او هغه تر ټولو بده پدیده ګڼاي .حضارت محماد  پار هغاو کساانو لعنات
ویلی چې سود خوري ،سود اخلي او د سود معاملې لیکي .1همدارنګه په یو بال حادیث

کې سود په درې اویا برخو وېشل شوی دی چې تر ټولو لږ جدیت یې له ماور ساره د زناا
معادل ګڼلی دی.1

1. Joseph E. Stiglitz; The Price of Inequality, General Principles; Moving money from the bottom of
the pyramid to the top
 .1سورالمائده 4 ،آیات ،نن ما ستاسې دین ،ستاسې لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره
مې اسالم ستاسې د دین په توګه منظور کړ.
ن ال ِّربَا إِن كُنتُم ُّم ْخ ِم ِنينَ
ي ِم َ
 .1سوره البقره 60۸ ،څخه تر  604آیتونو پورې :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َ
ن آ َم ُنوا ْ اتَّقُوا ْ اللّ َه َو َذ ُروا ْ َما بَ ِق َ
ُوس أَ ْم َوالِ ُك ْم الَ تَظْ ِل ُمو َن َوالَ تُظْ َل ُمو َن ﴿﴾133
﴿ ﴾132فَإِن لَّ ْم ت َ ْف َعلُوا ْ فَ ْأ َذنُوا ْ ِب َح ْر ٍب ِّم َ
ن ال ّل ِه َو َر ُسولِ ِه َوإِن ت ُ ْبتُ ْم َفلَ ُك ْم ُرؤ ُ
 .1صحیح مسلم؛  ۵۵4۸حدیث
 .1المستدرک علی الصحیحین؛  66۵4حدیث
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د غرب د عصري تمدن او د هغې د اقتصادي نظام په راتلو سره چې د باانکوالۍ پاه
نوم یوه نوی پدیده یې له ځانه سره لرله ،په سود اخیستلو او خوړلو ،سره له دې چاې پاه
ټولو اسماني دینونو کې یوه ستره ګناه شمېرل کېږي ،مشروعیت ورکړل شوی او د یاوې
قانوني سوداګرۍ پاه توګاه شامېرل کېاږي؛ خاو اللاه  د هغاه چاا لاه پااره چاې ساود
اخیستل او سود خوړل سوداګري ګڼي ،داسې اخطار ورکوي:

کوم خلک چې سود خوري ،د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چاې پېریاانو نیاولی
وي او پر دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي( :ساوداګري خاو هام لکاه
سود غوندې شی دی ).په داسې حال کې چې الله  سوداګري روا او سود نااروا کاړی
دی .نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصېحت ورسېد او په راتلونکي کې یې د ساود
له خوړلو ډډه وکړه ،نو څه چې یې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي ،د هغه معامله
له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم وروسته بیا هم همداساې کاار کاوي ،هغاوی
1
دوزخیان دي ،تل به په کې اوسېږي.
الله  ساود لاه ساوداګرۍ څخاه جاال کاړی دی او هغاه یاې حارام ګرځاولی ،ناو د
سواګرۍ او سود ترمنځ توپیر څه دی؟ سوداګري هغې معااملې تاه ویال کېاږي چاې پاه
کې د دواړو لوريو تر منځ د ګ ې او زیان شونتیا شته وي ،پاه داساې حاال کاې چاې پاه
سودي معاملو کې د سود ورکوونکو ګ ه او د سود اخیستونکو زیان تضمین شوی دی .د
اسالمي سوداګرۍ په معامالتو کاې پاانګې د ګرځېادو پاه حاال کاې وي ځکاه چاې پاه
اسالمي سوداګرۍ کې ګ ه او زیان شته او د یوې ډلې او کس الساته د پاانګو راټولېدناه
له دوکو پرته ستونزمنه وي؛ نو له دې امله پانګې الس پاه الس د ګرځېادو پاه حاال کاې
وي.
1
له کنز څخه چې یوه حرامه اسالمي پدیده ده مخنیوي کېږي ،په داسې حاال چاې
کې د سود پر بنسټ په اقتصادي نظام کې د پیساو پاه منظماې راټولاونې او د ساود لاه
احتمالي خطر پرته نغدي پیسې راټولېږي او پانګې یې پاه تادریجي ډول لاه ځاان ساره
خ َّب ُ
س َذلِ َك ِبأَنَّ ُه ْم قَالُوا ْ ِإنَّ َما الْ َب ْي ُع ِمث ُْل ال ِّربَا
ن يَأْكُلُو َن ال ِّربَا الَ يَقُو ُمو َن ِإالَّ كَ َما يَقُو ُم ال َِّذي يَتَ َ
 .1ال َِّذي َ
ط ُه الشَّ ْيطَا ُن ِمنَ الْ َم ِّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
ى فَلَ ُه َما َسل ََف َوأ ْم ُرهُ إلَى اللّه َو َم ْ
ن َعا َد فَأ ْولَئ َك أ ْ
ص َح ُ
َوأَ َح َّل اللّ ُه الْ َبيْ َع َو َح َّر َم ال ِّربَا فَ َمن َجاء ُه َم ْوعظَ ٌة ِّمن َّربِّه فَانتَ َه َ
ُه ْم ِفي َها خَالِدُو َن ﴿﴾131
ال ال َّن ِ
ن اْلَ ْحبَا ِر َوال ُّر ْهبَانِ لَيَأْكُلُو َن أَ ْم َو َ
صدُّو َن َعن
ن آ َم ُنوا ْ ِإ َّن كَ ِثيرا ِّم َ
 .1سوره التوبه 43 ،آیات :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َ
اس بِالْ َبا ِ لِ َويَ ُ
َاب أَلِيمٍ ﴿ ،﴾11ژباړه :اې مخمنانو! د
َب َوالْ ِفضَّ َة َوالَ يُن ِفقُونَ َها ِفي َسبِيلِ اللّ ِه فَبَشِّ ْرهُم ِب َعذ ٍ
َسبِيلِ اللّ ِه َوال َِّذي َ
ن يَ ْك ِن ُزو َن ال َّذه َ
دې اهل کتابو د زیاترو علماوو او روحانیونو حال دا دی چې د خلکو مالونه په ناروا الرو خوري او هغوی د الله له الرې
څخه منع کوي او هغه خلک چې سره او سپین زر خزانه کوي او د خدای په الره کې یې نه لګوي؛ نو دوی ته د دردناکه
عذاب زیری ورکړه.
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ذخیره کېږي او له ګرځېدو پاتې کېږي او په پاای کاې د نان ورځاې پاه څېار یاو داساې
اقتصادي نظام راځي چې د نړۍ لس سلنه پیسه لرونکي وګړي په نوي سلنو پانګو ساره
خوند ترې اخلي او نوي سالنه خلاک د لاس سالنو پاانګو پساې سارګردانه دي .اوسانی
اقتصادي نظام په پوره توګه په سود والړ دی تر دې چې د دې نظام پیساې هام ساودي
دي.
مخکې له دې چې کاغذي حکمي پیسې پیدا شي ،لومړی د هغاې پاه واساطه ساود
پیدا کېږي ،ځکه چې تقریبا په ټولو ملکونو کې د دې کاغذي پیساو د چااپ مساوولیت
تر شخصي مرکزي بانکونو پورې تړاو لري او دا بانکونه هغه مهال پیسې چاپ ته ساپاري
چې حکومتونه د پور غوښتنه ترې وکړي چې دا کار په ښاکاره توګاه لاه ساود ساره تړلای
دی .حضرت محمد  څوارلس سوه کالاه وړانادې د بشاریت د نان ورځاې حالات پاه
ډېرې حیرانتیا سره داسې اټکل کړی دی :په یقیني توګاه باه پاه انساانانو داساې ورځ را

ورسېږي چې هر کس به سود خوري (یا ورکوي) او که څوک داسې ونکړي نو اغېز به يې
پرې وي .1د دې له پاره چې دجال وتوانېږي د سود فتنه نړيواله کړي او ټول انسانان پاه
مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په سودي معاملو کې ښکېل کاړي ،پاه لاومړي ګاام کاې
یې هغه پیسې چې د ذاتي ارزښت لرونکې دي له منځاه یاوړی تار دې چاې وتوانېاده د
پیسو د ارزښت مالتړ هم له منځه یوسي او داسې پیسې یاې جاوړې کاړې چاې ارزښات
یې یوازې په چل ول سره په هغه اعتبار کې چې خلک یې ورته لري نغښتی دی.
له بده مرغه د غربیانو په واسطه د پیسو له جوړ سېستم څخه د مسلمانانو درک چې
د اسالم د قسم خوړونکو دښمانو په واساطه د پاانګو پاه قاانوني غاال کاې ډېار مهام رول
لري ،لږ دی او نه هم په دې پوهېږي چې د پیسو سېستم به په پای کې پر مسالمانانو د
اسالم د دښمنانو د اقتصادي زورواکۍ المل شي ،په دې اړه په دې تااریخي پاړاو کاې د
یهودي او مسیحي اتحاد په اقتصادي غالمۍ کې ډېری مسلمانان راغلي دي.

له ټولو بده دا ده چې د عصري پیسو پر وړاندې د اسالمي علمااوو کڼاوونکې چوپتیاا
چل او دوکې سره یو ځای ده .ان کله چې دوی وپاوهېږي چاې د پیساو پاه دې عصاري
سېستم کې چې یو څه ناسم دي ،نو د ناسموالي او حرام ګڼلو جارات یاې ناه کاوي .پاه
اسالمي هېوادوناو کاې حااکم حکومتوناه ،د دې ننادارې تار ټولاو د باد حالات لرونکاي
لوبغاړي دي ،نه هغوی د اوسنیو پیسو د خطرناک حقیقت درک کاوي او ناه هام غاواړي

 .1سنن ابو داود .کتاب البیع ،باب :فی اجتناب الشبهات
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چې درک یې کړي او دلیل یې د یهودي او مسیحي اتحاد له پاره د دې حکومتونو غاوړه
مالي ده چې اوس پر نړۍ حکومت کوي.1
د اسالم له مخې پیسې د ذاتي ارزښت او ګ اور عمار لرونکاې دي چاې ارزښات یاې
مهار کېدای نه شي او د هغې د ارزښت کم او زیات کېدل هم د انساانانو پاه واساطه پاه
اسانۍ سره د لوړې او ژورې کېدو وړتیا نه لري .په قران مجید کې ډېر مهال کله چاې د
پیسو یادونه شوې ده د دینار (د سرو زرو سکې) او درهم (سپینو زرو سکې) کلمې یادې
شوې دي او د رساول اللاه  د سانت لاه مخاې ،کلاه چاې پاه باازار کاې د دې ساکو
کموالی احساسېده ،نور شیان چې د ګ ور عمر او ذاتي ارزښت لرونکي وي .د پیساو پاه
توګه کارېدل ،د بېلګې په توګه :خرما ،اوربشې ،جوار ،غنم او نور.
حضرت بالل  له یوې ټوکرۍ ښو خرماوو سره د محمد  خواته ورغئ او هغاه
یې محمد  ته وړاندې کړې .محمد  خرماوو ته وکتل ویې ویل :باللاه! دا ډېارې
ښایسته خرماوې دي ،دا دې له کومه ځایه راوړې؟ باالل  ځاواب ورکاړ :اې د اللاه

 رسوله! ما دوه ټوکرۍ عادي خرماوې لرلاې او هغاه ماې لاه دې ښاو او چینادل شاوو
خرماوو سره بدلې کړې .انحضارت  وفرمایال :دا کاار د ساود ماهیات ځاان تاه غاوره
کوي .1په یو بل روایت کې راغلي دي چې د حضرت محمد  په وخات کاې یاو اوښ
له پنځو اوښانو سره بدل شوی دی .1د دې کار له پاره قانع کاوونکی دلیال چاې ولاې د
دوه ټوکریو خرما بدلول له یوې سره سود ګڼل کېږي او یو اوښ له څو نورو سره ساود ناه
دی ،دا دی چې خرما په هغه وخت کې چې په بازار کې د سارو او ساپینو زرو د ساکو د
کموالي پر مهال د پیسو په توګه کارېادلې او د پیساو لاه بدلېادو څخاه ګ اه ساود ګڼال
کېږي او اوښ ځکه د پیسو په توګه نشي کارېدلی چې د هغې ګ ور عمار معلاوم ناه دی
او د مړینې امکان يې هم هره لحظه شته دی.
که مسلمانانو په اوسني انحطا کې چې لمن یې ورته نیولې ده ،نه وی او د سرو او
سپینو زرو د حاللو سکو څخه یې ګ ه اخیستې وای ،هېڅکله به د امریکايي پیسو واحاد
د اکثرو اسالمي هېوادونو د  07پیسو له واحد سره ناه برابرېاده او اوس باه صهیونېساتي
غربیانو پر مسلمانانو اوسنی اقتصادي زورواکی واک ناه الره .د عصاري پیساو ارزښات د
پیسو د نړیوالو ټولنو په واساطه مهاار کېادای شاي ،خاو دا ټاولنې لاه دې وړتیاا څخاه د
بشري ټولنې او په ځانګړې توګه د اسالمي هېوادونو د فقیرولو له پاره کار اخلي.
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 8
 .1صحیح مسلم؛  4۸0۵حدیث
 .1امام مالک؛ المو ا؛  47فصل؛  ۸۵حدیث
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د پیسو د مهار کولو واک غربیانو ته دا زمیناه براباره کاړې ده څاو د اساالمي ناړۍ د
بیعي زېرمو او تولیداتو ارزښت پخپلې ګ ې مهار کړي چې دا کار په اساالم کاې حارام
ګڼل کېږي ،لکه په دې اړه په یو مبارک ایت کې داسې راغلي دي :اې قومه لاه عادالت

سره سم تول او پیمانه وکړئ او خلکو تاه د هغاو پاه شایانو کاې تااوان ماه ور اړوئ او پار
ځمکه فساد مه خوروئ.1

ض ُمف ِ
اس أَشْ َياء ُه ْم َوالَ ت َ ْعثَ ْوا ْ ِفي اْلَ ْر ِ
 .1سوره هود ۸۵ ،آیاتَ :ويَا قَ ْومِ أَ ْوفُوا ْ الْ ِم ْك َي َ
ن
ْس ِدي َ
ال َوالْ ِمي َزا َن بِالْ ِق ْس ِط َوالَ ت َ ْبخ ُ
َسوا ْ ال َّن َ
﴿﴾21
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ملت پالنه
اسالمي امت هېڅ کله د خپال څاوارلس ساوه کلان تااری پاه اوږدو کاې اوسانی باد
حالت چې په کې دا ویاړلی امت تر ظلم ،بې اتفاقۍ او په هر اسالمي ښار کاې داخلاي
جنګونه دي او د علم له کاروان څخه وروسته پاتې دي ،نه دی تجربه کړی.
د اسالمي امت د اوسني له ستونزو ډک حالت الملونه ډېر زیات دي ،خو هغه تر ټولو
مهمه ستونزه چې د دې امت ګرېوان یې نیولی دی ،د اسالمي چارو هېرول او پار ځاای
یې د دښمنانو د وارداتي فکرونو خپلول دي .یو له خطرناکو فکرونو څخاه اساالمي چاې
نااړۍ تااه راننااوتی دی ،ملاات پالنااه ) (Nationalismدی او دا کااار الماال شااوی ،هغااه
مسلمانان چې الله  ورته د دوی په خپل منځ کې د یو بل د ورورخطاب کړی دی ،لاه
یو بل سره په جګړه واچوي.
د اسالم دښمنانو د دې الهي سپېڅلي دین له پیل څخه د اسالمي امات د کمازوري
کولو هڅه کړې ده او له دې انساني دین سره یې د ښکاره جګړې له اعالن ځان ناه دی
ژغورلی.
کله چې د صالح الدین ایوبي په واسطه صلیبیان له اسالمي هېوادونو څخاه پاه باې
شرمانه توګه وویستل شول او چنګېزي مغولو ،سره له هغو ډېارو ورانیاو چاې پاه اساالمي
ښارونو کې یې کړې وې او د دې دین تار درک او د ښاکالوو لیادنې وروساته یاې اساالم
راووړ.
د اسالم دښمنان دې ته قاانع شاول چاې د اساالمي امات ماتاه د نظاامي قاوې پاه
واسطه شونې نه ده ،نو له همدې امله یې د دې ستر امت په ټوټه ټوټه کېدو پیل وکړ .د
فرانسې تر انقالب او له سیاست څخه د دین تر بېلوالي وروساته دیان پاه اروپاا کاې یاوه
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شخصي کړنه وګڼل شوه او خپل اېډيالوژيک ځای یې له السه ورکړ چاې د اېاډيالوژيکي
تشې د رامنځ ته کېدو المل شو او دا چې د انسان فطرت له اېډيالوژۍڅخه تش کېدای
نه شي او اېډيالوژيکي تشه د ټولنو د زوال سبب ګرځي.
نو له دې امله د دې تشې د ډکېدو له پاره ملت پالنه د یوې عقیدې او اېډيالوژۍ پاه
توګه جوړه شوه .ملت پالنه په دې بریالۍ شوه چې هغه اروپایان چې یو وخات باه ياې د
مسیح  په نوم په ټوله اروپا کې له مسلمانانو سره په جګړه کې تار یاو صالیبي بیارغ
الندې په یو شکل راټولېدل په بېلو ملتونو او له یو بل ساره پاه دښامنانو بادل کاړي او د
دې بریا په لیدو سره هغاو صهیونېساتانو چاې د بیات المقادس پاه مرکزیات ساره ياې د
دجال تر واک النادې د یاو نړیاوال حکومات جوړېادل موخاه وه ،وغوښاتل څاو تار اروپاا
وروسته خپل بل ستر سيال یعنې دا نړیوال حکومت (اسالم) هام د ملات پاالنې پاه ناوم
ټوټه ټوټه کړي او د هېوادونو تر منځ له اختالفاتو څخه پاه کاار اخیساتو ساره هغاوی پاه
ځان پورې وتړي چې د هغاوی پار وړانادې د نړیاوال حکومات د جوړېادو پار مهاال وناه
درېږي او په ګونډو کېدو ته مجبور شي.
صهیونېستانو د دې له پاره چې خپل الحاادي عقایاد پاه اساالمي ناړۍ کاې خپااره
کړي ،لومړی باید له اسالمي پاوهې څخاه د مسالمانانو درک زیاانمن شاي او وروساته د
هغوی نظرونه د ځای ناستي په توګه وپېژندل شاي ،څرنګاه چاې د ډزراییلاي پاه ناماه د

برې انیې یهودي لومړي وزير یو ځل د قران کریم یاو ټاوک د انګلېساانو پاه یاوه عماومي
غونډه کې را واخیست او قران ته یې په اشارې سره وویل :مسالمانان باه هاېڅ کلاه هام
ماتې ونه خوري تر هغې چې دا (قران) ترې وانه خیستل شي .1د دې کار د ترسره کېدو
له پاره صهیونېستي غربیان اسالمي نړۍ ته د خپلاو مبلغیناو لېږلاو تاه تیاار شاول او پاه
خواشااینۍ سااره اسااالمي خالفاات د غرربیااانو تاار فشااار الناادې دې مبلغینااو او د هغااو
لېږدوونکو غربي ټولنو ته ،په اسالمي هېوادونو کې د فعالیت اجازه ورکړه.
په داسې حال کې چاې دا غرباي مبلغاې ټاولنې ،اساالمي هېوادوناو تاه د ساینساي
علومو د زده کړې او انسان دوستانه مرستو په نامه ننوتل ،اصلي موخاه یاې پاه اساالمي
نړۍ کې د غربي ټولنیزو او سیاسي نظرونو ،تدریس او راوړل وو.
د غرب مبلغې ډلې په یو بال پساې د مسالمان امات د لېوالتیاا د نشاتوالي لاه املاه
ناکامېدلې او تړل کېدې ،خو دې قسم خوړلو دښمنانو له خپلو هڅاو الس واناه خیسات
او په دې وتوانېدل چې په بیروت کې يې د تبلی یاو مرکاز جاوړ کاړي او د مسالمانانو د

1. Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 9
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عالقې پيداکولو له پاره یاې د دې ټاولنې غاړي د مسالمانانو لاه منځاه وټاکال چاې دې
خلکو خپل دین پر دې مبلغینو پلورلی و او په غربي روڼ اندو بدل شوي وو.
د دې ټولنې تر بریالي کېدو وروسته ،هغوی په شاام او ناورو اساالمي هېوادوناو کاې
هم دا ډول ټولنې جوړې کړې او د خپلو نظرونو په تبلی او د رسالو او کتابونو په چاپ او
خپرولو یې پیل وکړ .د ناپيلیون په واسطه د مصر نیاول کېادل د اساالمي ناړۍ د غرباي
کېدو پیل ګڼل کېږي .فرانسویانو پرته له دې چې په مصر کې یې ناوی تعلیماي نصااب
جوړ کړ ،په دې هېواد کې یې د ملت پالنې تخم هم وشینده.
فرانسوي علماءوو هغه کتابونه چې په کې د مصر تاریخي ویاړوناه ،پخاواني تمدنوناه
او د مصر د پخواني فرهنګ جالل په ډېر ویاړ ساره یااد شاوی او د مصار خلاک یاې ښاه
ښااکارول ،چاااپ کااړل چااې لااه دې جملااې څخااه د  Nationalityپااه نامااه د سیلوسااتر
دیساسي کتاب او همدارنګه د یعقوب زووی کتاب چې له پالره یهود او له ماوره ای االوی
و او په پاریس کې يې ژوند کاوه د الو ن المصري په نامه یادولی شو.
کله چې ابراهیم پادشاه د شام د اسالمي خالفات والاي غوښاتل د ساوریې لاه پااره
نوی تعلیمي نصاب جوړ کاړي ،د دې مبلغیناو لاه پااره ښاه موقاع وه څاو د ناوي نصااب
جوړوونکي تار اغېاز النادې راولاي او د مصار نصااب چاې د غرباي نظروناو بياانوونکی و،
سوریې ته ننه باسي او په سوریه کې هم ملتپالنه خپره کړي .په ترکیاه کاې هام یهاودي
علماوو په ترکي ژبه د ملت پالنې تشویقوونکي کتابونه ولیکل او چاپ یاې کاړل .پاه دې
اړه يې د نردنار لوييس په نوم ستر پېژندل شاوی مستشارق اعتاراف کاوي چاې اروپاایي
یهودیانو (خزران) ،د ترکیې د ملت پالنې روح را ژوندی کړ.1
په اسالمي نړۍ کې د ملت پالنې په خپرېدو سره د ترکانو او عربو تر منځ نفرت جاوړ
شو چې په پای کې عربو د عثماني خالفت پر وړاندې بغاوت وکړ او د عثماني خالفات د
له منځه تلو المل شو .تر دې چې د مسلمانانو ترمنځ ورځ تر بلاې ملتپالناه زیاتېاده او د
سایکس پیکات تر تړون وروسته د صهیونېستانو د تو یو له امله اسالمي نړۍ د عربو پاه
جزیرې او منځني ختیځ کې د ملات پاالنې پاه نظریاو والړ ناوي هېوادوناه جاوړ کاړل او
اسالمي نړۍ یې په کوچنیو ټوټو ووېشله.
ملتپالنه له پیدا کېادو ساره سمبشاریت تاه د هېوادوناو تار مانځ جنګوناه ،لاومړۍ او
دویمه نړیواله جګړه جوړه کړې ده .او دې پدیدې د اسالمي امت یووالی چې د نړۍپاالو
صهیونیستانو پر وړاندې یوازنی ستر ګواښ ګڼل کېږي ،له منځاه یاووړ او اساالمي امات

1. Bernard Lewis; Islam in History; p 132
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یې د ملتپالو هېوادونو په نوم پر کوچنيو مړیو بدل کړل چې د نړۍ پالو له پاره یاې ژوول
او خوړل اسانه کړي دي.
د دې پدیدې له امله افغان ملت ،د پاکستان او ایران د ملت دښمن ګڼال کېاږي او
پاکستانیان له افغانستان پرته بنګلدېش هم خپل دښمن ګڼي .په داسې حال کې چاې
الله  ټولو مسلمانانو ته د یو بل د وروڼو خطاب کړی دی ،نو له دې املاه دا ناغوښاتل
شوې دښمني له اسالم څخه د ناپوهۍ او ملتپالنې د پدیدې له امله راغلاې ده او د دې
هېوادونو سېکولر دولتونه له دین سره هېڅ اړیکه نه لري.
د خپل واک د ساتنې له پاره دې دښمنیو ته لمن وهي او د اسالم یو موټی امت ياې
د افغان ،پاکستان ،بنګله دېش ،ایران او نورو ملتونو په ناوم لاه یاو بال ساره واچاول .تار
اوسه ډېری مسلمانان د دې دښمنیو پر المل پوه نه دي او د خپلې نااپوهۍ لاه املاه لاه
الله  څخه د یو بل بربادي غواړي او د مرګ شعارونه له یاو بلاه قرباانوي چاې لاه دې
حالت څخه د اسالم اصلي دښمنانو ګ ه اخيستې او یوې ډلې تاه یاې د دوسات او بلاې
ته یې د دښمن په ویلو سره پر د دې محرکو پر بله ډېره بله ووهله چاې د دې بلاې
پااه ویجاااړوونکي غااږ سااره د اصاالي مساالمانانو غوږونااه خااراب شااول او ماازدور او جاهاال
مسلمانان ورته نڅېږي.
ملت پالنه د خلکو تر منځ دیني اړیکه ردوي او و ن ته د مطلقې وفادارۍ او د ملت
پااالنې تاار بیاارغ الناادې خلااک سااره ټولااوي چااې لااه سیاساات څخااه د دین اد بېلااوالي
(سېکولریزم) سبب کېږي او همدارنګه د یوې ناوې عقیادې پاه توګاه ،د دیناي سیاسات
بدیل کېږي او د دین په څېر هم ګڼل کېږي چې ډاکتر عالمه محماد اقباال الهاوري دا
مطلقه وفاداري په دې ډول بیان کړې ده :اسالم له تخت (سیاسي قدرت) سره نه بلکاې

له خدای ﷻ سره وفاداري غواړي او پر وړاندې یاې ملات پالناه دولات-ملات تاه مطلقاه
وفاداري غواړي او دولت د یو بل خدای په توګه معرفي کوي.1
ملتپالنې تل د هېوادوالو د ګ و له پاره د هغو کساانو د ګ او پار وړانادې چاې د یاوې
عقیدې او ځانګړې اېډيالوژۍ لرونکي دي کار کوي او سیاستونه یې هام پار دې بنساټ
اېښودل کېږي چې په دې سیاستونو کې د ښه او بد مسئله د ملت د ګ و پر وړانادې ناه
مطرح کېږي .د هېوادونو ترمنځ جګړو ،سیاسي اړیکو کې ،د هېوادونو تر منځ جګړو کاې
او داسې نورو مسئلو کې ،د ملتونو خلک د ملت پالنې تر نامه الندې ،که څه هم حق له

1. Zeenath Kausar; A Philosophical Critique of Nationalism; Reflection of Iqbal; p 4
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مقابل لوري سره وي ،له خپل ملت څخه مالتړ ته اړ ایستل کېږي او رقیب ملت ،سره لاه
دې چې مظلوم واقع کېږي ،په شیطاني سترګه ورته کتل کېږي.
ملتپاالن د خپل ملت د ښه ښودلو له پاره د ښه او بد فلسفه په نظر کاې ناه نیساي،
تاری کې السوهنه کوي ،پر پخوانیو افسانو او فرهنګونو که څه هم دروغ او یا با ل وي،
ویاړ کوي او تر دې حده چې د خپلو پخوانیو ملي قهرمانانو او مشرانو عبادت کاوي چاې
په دې اړه د نړۍ مشهور مخرخ (ویل دورانټ) لیکي :نولسمې پېړۍ ملتپالنه کشاف کاړه
او تقریبا ټول مخرخین یې مفسد کړل.1
ملتپالنه پر غرور ،تکبر او شیطاني ښه والي والړه ده چې ملتپاالن خپل ځان لاه ناورو
ملتونو ښه ګڼي او نورو ته د بربري په سترګه ګوري او د شیطان په څېار چاې د تکبار لاه
امله یې د خدای ﷻ له امر څخه سرغړونه وکړه د خدای ﷻ له امار څخاه پار دې چاې
مومن خپل ورور وګڼي سرغړونه کوي .ملتپالناه یاوه غیرمنطقاي عقیاده ده چاې هربارت
لوثي داسې تعریف کړې ده :ملتپالنه د ځینو اصولو پر بنسټ یوه داسې عقیاده ده چاې

له ساینسي او فکري پلوه منطقي نه ګڼل کېږي او یوازې د خپلو پیروانو په ذهنوناو کاې
اعتبار لري .1همدارنګه البرت انیش ین وایي :ملتپالنه د بشاریت شاری (سارخکان) او د
ماشومانو ناروغي ده .1د ملتپالو نظریه اچاوونکي د ملات د یاو ملات د جوړولاو لپااره پاه
جغرافیایي ،ژبنیو ،قاومي ،سیاساي-اقتصاادي ،تااری او تمادن عواملاو تکیاه کاوي .پاه
داسې حال کې چې ډېری مهال دا نظریه جوړوونکي خپله د ځان پار وړانادې راځاي او
په لږ دلیل سره ردېږي ،که د یوه ملت د جوړېدو عامل جغرافیه وي ،نو ولې یو مصاری د
دې پر ځای چې ځان ته مصري ووایي ،عربي نه وایاي؟ کاه ژباه د یاوه ملات د جوړېادو
عامل وي نو ولې ځینې کردان ،ترکي ،عراقي ،سوریايي او ایراني دي؟ که نژاد او قاوم د
یوه ملت د جوړېدو عامل وي نو ولې بلوڅ په ایاران او پاکساتان پاورې تړلاي دي؟ او کاه
تاری او تمدن د یاوه ملات د جوړېادو عامال وي د مسالمانانو تار ټولاو لاوی تااریخي او
تمدني ویاړونه د اسالم له صعود څخه پیلېږي ،نو ولې ټول مسلمانان یو ملت ناه دي؟ د
ملتپالنې یووالی لنډمهاله وي او تر هغې یو ملت متحد وي چې بهرنای ګاواښ احسااس
کړي او کله چې هېواد د سولې او ثبات په حالت کې وي ،بېالبېل قومونه او ژباې د واک
د وېش په سر له یو بل سره سیالي کوي چې د ژبنیو او قومي تعصبونو د رامنځ ته کېادو
المل ګرځي.
1. Will Durant; The Mantions of Philosophy; p 239
2. Johann Herder; A Rehabilitation of Nationalism; p 85
3. Dryan Lawson; The Language f Space; p 164
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رامنځ ته شوي تعصبونه د اسالمي نړۍ په ملتوناو کاې پاه پاوره توګاه محسوساېدای
شي او مسلمانان پر دې له پوهېدو پرته چې ټول له یو پالر او مور څخه دي او الله  د
اسالمي نظریې پر بنساټ یاووالی غاواړي .او پرتاه لاه دې چاې وپاوهېږي زماوږ الرښاود
حضرت محمد مصطفی  تعصب بد ګڼلای دی او هغاه کساان چاې تعصاب کاوي د
امت له کړۍ وتلي دي ،له یو بل سره جګړه کوي او د دښمن ژرندې ته اوبه اچوي.
ملتپالنه له اسالم څخه یو پردی مفهوم دی؛ ځکاه چاې د قاومي او کورنياو اړیکاو پار
بنسټ پر یووالی ټينګار کوي ،په داسې حال کې چې اسالم خلک د الله  د یوګڼلو د
عقیدې او د حضرت محمد  د پیغمبر ګڼلاو پار محاور یوځاایوي .او پاه بال عباارت،
اسالم اېډيالوژيکه اړیکه غواړي.1
په اسالم کې رنګ ،نژاد ،قاوم ،ایفاه ،ژباه او جغرافیاه مطارح ناه دي او د غاوره واي
معیارونه د انسان په تقوا کې نغښتې دي .اسالم په هغه وخت کې چاې ژبناي او ناژادي
تعصابونه پااه اوا کااې و ،د تورپوسااتي حبشااي حضاارت بااالل پااه مااخذن کولااو ،لااه
پیغمیر سره د تورپوساتي اساامه  پاه خپلولاو ،د پیغمبار  پاه واساطه د
سلمان فارسي په اهل بیت کولو او انصارو ته په فضلیت ورکولو سره یې داسې امت جوړ
کړ چې د دې امت د قومونو ،ژبو او بېالبېلو ډلو تر مانځ جاوړې شاوې میناې او اساالمي
عقیدو ته مطلقې وفادارۍ د هغه وخت دوه سترې امپراتورۍ شرمنده او ړنګې کړې.
اقبال ملتپالنه تر دې عنوان الندې چې ملت د و ن اساس ناه دی ،د ښاکلي شاعر
په قالب کې په خپل کتاب (د بې خودۍ رموز) کې داسې نقد کړی:
آنچنان قطع اخــــــوت کردهانـ
تا وطن را شمــع محفـ اـاخدن
این شـجر جنت ز عالم بـرده ااـت
مردمی ان ر جهــــان افسـان شـ
روح از تن رفت و هفت انـ ا مانـ
مملکت را دیـن او معبـود اــاخت
بوا تا بر پـای ایـن معبـــــود زد

بــر وطــن تعمی ـر ملــــــت کردهان ـ
نــو انس ــان را قبــــــائ اــاخدن
تلخــی پیکـــــــار بــار آورده ااــت
آدمــی از آدمــی بیـــــــــگان شــ
آدمی ـت گــــــم ش ـ و اقــوا مانـ
فکــر او مــومو را محم ــود اــاخت
نق ـ حــر را بــر عی ـار اـــــــود زد

1. Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 23
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فرقه پالنه
یو بل تری او انکار نه منونکی حقیقت چې د اسالمي امت د دردوونکي حالت المال
ګڼل کېږي ،د دې امت بې اتفاقي ده .په داسې حال کې چاې د غارب عصاري دجاالي
تمدن د پخوانۍ او ژورې کینې له مخې چې له اسالمي عقیدې او تمدن سره یاې لاري،
له اسالمي نړۍ سره يې خپله سخته دښمنې اعالن کړې ده او پاه خپلاو هار ډول وسالو
سره زموږ پر لور حمله کوي .مسلمانان د دې پر ځای چې د پخوا په څېار خپال داخلاي
اختالفات یوې خواته کېږدي او د یوموټي او متحد امات پاه چوکاات کاې د فرعونیاانو د
وخت پر وړاندې مبارزه وکړي ،له بده مرغه په خپلو کې له یو بل ساره پاه جګاړه دي او د
ملت ،قوم ،نژاد ،ژبې او له ټولو مهمه مذهب ،په نومونو ساره د یاو بال پار وژلاو اساالمي
امت کمازوری کاوي او پاه غوښاتل شاوې یاا ناغوښاتل شاوې توګاه د دښامنانو لاه خاوا
استعمالیږي.
کله چې د ایران انقالب بریالی شو ،په داسې حال کې چې صهیونېستان په ښاکاره
توګه د دې انقالب مخالف وو ،خو په با ن کې ځکه خوښ وو چې په اسالمي نړۍ کاې
یې د مذهبي جګړې له پاره ښه وسله السته راوړه په ایران کې د نوي دولت په رامنځ تاه
کېدو سره د ایاران او عربساتان ملتپاالو حکومتوناو او د ملات پاالو متحادینو تارمنځ یاې
سيالۍ پیل شوې او يادو سېکولرو حکومتونو د خپلو ګ و د تامین او د واک د ساتنې لاه
پاره د هېوادونو په دننه او بهر کې له مذهب څخه د یوې وسیلې په توګاه اساتفاده پیال
کړه.
په داسې ډول چې ایران خپل ځان د اهل تشیع او د عربستان شاهي حکومت خپل
ځان د اهل تسنن استازي وښودل او د امت تر مانځ یاې د نفارت پاه خپرولاو پیال وکاړ.
اوس مهال چې اور سوځوونکې جګړې لږترلږه ډېری اسالمي ښارونه نیولي دي ،پرته لاه
دې چاې د صهیونېسااتانو او د هغااوی د هام تړونااو تاار ساخت بمبااارد الناادې مساالمانان
رنځېږي ،د ایران او عربستان له خوا تمویل شوو ډلې له دې جګړو ساره ،د محماد 
د امت په وژلو کې ستره مرسته کوي.
د الله  د حاکمیت د حق اخیستل بیا ملګرو ملتونو ،او بیا دولتونو ،او لاه اساالمي
مختاړو او وروستاړو سره سېکولرو حکومتونو تاه د هغاه پاه ساپارلو ساره یاې د شارک ناه
بښېدونکې ګناه ترسره کړه چې د الهي عذاب سبب ګرځي .او ډېری مسلمانان یې پارې
ککړ کړي .او همدرانګه الله  فرقه پالنې ته د شرک په توګه کتلاي دي او اوس ډېاری
مسلمانان په دې ګناه هم اخته دي .الله  فرمایي :د الله  لوري ته رجوع کاوونکي
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واوسئ ،له هغه څخه ووېرېږئ ،لمونځ قایم کاړئ او لاه مشارکانو څخاه ماه اوسائ ،هغاو
څخه چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول او هره یوه ډله لاه هغاه څاه (لاه
دین څخه) چې ورسره و پرې خوښ شول .1
الله  د دې سترې ګناه (شرک) پر وړاندې د سخت عذاب وعده چې یو یې د یوې
ډلې په واسطه د بلې تعذیبول دي ،ورکړې ده .څرنګه چې فرماایي :ووایاه ،اللاه  دی

چې تاسې له هغې (تیارې) او بل هار کاړاو څخاه ژغاوري ،بیاا تاساې ناور لاه هغاه ساره
شریکان ګڼئ – ووایه ،هغه پر دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاساه یاا هام لاه
الندې نازل کړي  ،یا هم تاسې ډلې ډلې یو بل سره واچوي (او په تفرقې ماو ما کاړي)
او ستاسو د ځینو عذاب پر ځینو (نورو) وڅکي .وګوره! څنګه (خپل) ایتوناه پاه بېالبېلاو(
1
الرو) بیانوو ،ښایي چې دوی وپوهېږي.
اسالمي امت په بېالبېلو ډلو وېشل شوی دی چاې د یهاودو او نصااراوو پاه اړه د اللاه
 له وینا سره سم ،مسلمانان هم له دین څخه له پوهې او برداشت سره خپل ځاان پاه
حقه ګڼي او نورې ټولې ډلې با لې ګڼۍ ،ټول وایي یا زموږ الره او یا هېڅ الره.
د شخصي برداشت او تاویالتو په اړه دا ډول لیدلوری ،یو ډول تکبر دی چې د ډلو تر
منځ د بې دینیو او تعصبونو سبب شاوی دی او د امات یاووالی لاه منځاه وړي .اللاه 
اسالمي امت ته د یو موټیتوب امر کړی دی او د ډلو رامنځ ته کول او پاه ډلاو ویااړ کاول
یې ستره ګناه ګڼلې ده .الله  فرمایي :او ټول د خدای رسۍ کلکه ونیسائ او تیتېاږئ

مه او پر خپل ځان د خدای نعمت یاد کړئ ،کله چې د (یو بل) دښمنان وئ ،نو ستاسو
په زړونو کې یې مینه واچوله څو د هغه پاه لطاف ساره د یاو بال وروڼاه شاوئ ،او د اور د
کندې پر غاړه وئ چې تاسو یې له هغه ځایاه وژغاورلئ .اللاه  پاه دې ډول تاساو تاه
خپلې نښانې روښانوي ،تر څو الرموندونکي شئ1.په یو بل ځای کې رساول  تاه پاه

ن فَ َّرقُوا
ن ال َِّذي َ
ن ﴿ِ ﴾11م َ
ن الْ ُمشْ ِركِي َ
الص َال َة َو َال تَكُونُوا ِم َ
 .1سوره الروم؛  4۵او  46آیتونه؛ ُم ِنيبِي َ
ن إِلَ ْي ِه َواتَّقُو ُه َوأَ ِقي ُموا َّ
ِدينَ ُه ْم َوكَانُوا ِشيَعا ك ُُّل ِح ْز ٍب ِب َما لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن ﴿﴾11
َ
َ
 .1سوره االنعام؛  ۸3او  ۸۵آیتونه؛ قُلِ اللّ ُه يُنَ ِّجيكُم ِّم ْن َها َو ِمن ك ُِّل كَ ْر ٍب ث ُ َّم أنتُ ْم ت ُشْ ِركُو َن ﴿ ﴾51ق ُْل ُه َو الْقَا ِد ُر َعلَى أن

ُص ِّر ُف اآليَ ِ
س بَ ْع ٍ
ات
يَبْ َعثَ َعلَ ْي ُك ْم َعذَابا ِّمن فَ ْو ِق ُك ْم أَ ْو ِمن ت َ ْح ِت أَ ْر ُجلِ ُك ْم أَ ْو يَلْب َِس ُك ْم ِشيَعا َويُ ِذ َ
ض انظُ ْر كَيْ َف ن َ
يق بَعْضَ كُم بَأْ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْف َق ُهو َن ﴿﴾51
 .1سوره آل عمران؛  ۵74آیات؛ َوا ْعتَ ِص ُموا ْ ِب َحبْلِ اللّ ِه َج ِميعا َوالَ ت َ َف َّرقُوا ْ َوا ْذ ُك ُروا ْ ِن ْع َم َ
ت اللّ ِه َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ كُنتُ ْم أَ ْعدَاء فَأَل ََّف بَيْنَ
ن اللّ ُه لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَدُونَ
ص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْ
ن النَّا ِر فَأَن َق َذكُم ِّمنْ َها كَ َذلِ َك يُ َب ِّي ُ
خ َوانا َوكُنتُ ْم َعل ََى شَ فَا ُح ْف َر ٍة ِّم َ
قُلُو ِب ُك ْم فَأَ ْ
﴿﴾101
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خطاب کې وایي :هغه کسان چې خپل دین یې ټوټاه ټوټاه کاړ او ډلاې ډلاې شاول ،تاه
ورسره کار مه لره ،خدای ﷻ ورسره کار لري ،هغه یې له کار او کړنې څخه خبر وي.1
د ډلې پالنې ستونزه ورځ تر بلې په اسالمي نړۍ کې د پراختیا پاه حاال کاې ده او د
ډلو ترمنځ بدبیني دې حد ته رسیدلې ده چې یو بل کافر باولي او د یاو بال پار وړانادې
جهاد اعالنوي .د کافر ګڼلو کار کومه تاریخي مخیینه نه لري ،بلکې له اخرالزماني فتناو
څخه ده چې له بده مرغه یې اوس مهال د اسالمي امات لمناه نیاولې ده .هغاه لاومړنۍ
ډله چې په اسالم کې يې تکفیر وکړ ،د خوارجو ډله وه چې حضارت محماد  ورتاه د
ځمکې پر م د بدترینو موجوداتو خطاب وکړ.
په اوسني وخت کې له بده مرغه له ډېرو مسلمانانو سره داسې ټاپه پاه الس کاې ده
چې په کې د کافر کلمه حک (لیکل) شوې ده او هر هغه مسلمان چې د دوی د نظرونو
مخالف عمل کوي او یا هم نظر ورکوي ،د هغې ټاپې پر مټ چې په الس کاې ياې لاري،
په تندي يې د کفر کلمه وهي او کافر یې بولي .هغه ستر علماء او فقهاء چې ماذاهب او
فرقې ورپورې تړل کېږي ،هېڅ کله یې یو بل کافر ناه دي ګڼلاي او اساالمي امات یاې د
خپلو اجتهاداتو منلو ته مجبور کړی نه دی ،بلکې تر هر اجتهااد وروساته یاې ویلاي دي
چې (والله اعلم) یا الله  ښه پوهېږي او هېڅ کله یې اسالمي امات ډلاه پاالنې تاه ناه
دی هڅولی.
د اسالم په څوارلس سوه کلن تاری کې ټولې اسالمي ډلې په وروګلوۍ ساره د حاج
مراسم اداء کوي او هېڅ کله کومې فرقې ،ډلې او مذهب د امت د اجمااع پاه واساطه دا
الهي فریضه منع نه کړه ،د الله  کور ته د ننوتلو حاق یاوازې مسالمانان لاري ،ناو کاه
کومه ډله ،فرقه او یا مذهب کافر وو نو باید د خدای ﷻ کور ته یې د ورتګ اجازه نلرلاه.
اوس چې امت په ستر انحطا کې دی او هره خوا جهالت نیاولې ،ماوږ تاه الزماه ناه ده
څو د پخوانیو علماوو په مخالفت چې له موږ څخه پاه لاږ انحطاا کاې وو ،د یاو بال پاه
کافر کولو الس پورې کړو او د اسالمي امت ترمنځ د اختالفاتو سبب شو .حضرت محماد
 فرمایلي دي :لکه څنګه چې بني اسرايیل په یو اویا ډلو ووېشل شاول" ،زماا امات"
به هم په یو اویا ډلو ووېشل شي .ټول باه پاه دوزخ کاې وي پرتاه لاه یاوې ډلاې .2د دې
حدیث شريف په اړه بېالبېل نظرونه موجود دي ،ډېری علمااء پاه دې عقیاده دي چاې د
اور له اهلو موخاه ،دایماي اور ناه دی؛ بلکاې هغاه مسالمانان دي چاې اصالي الره کاې
ي ٍء إِنَّ َما أَ ْم ُر ُه ْم إِلَى اللّ ِه ث ُ َّم يُ َنبِّئُ ُهم ِب َما
ن فَ َّرقُوا ْ ِدي َن ُه ْم َوكَانُوا ْ ِشيَعا ل َّْس َ
 .1سوره االنعام؛ آیه ۵۵4؛ إِ َّن ال َِّذي َ
ت ِم ْن ُه ْم ِفي شَ ْ
كَانُوا ْ يَ ْف َعلُو َن ﴿﴾113
 .1سنن ترمذي 6۸3۵ ،حدیث
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تېروتي دي ،د دې کار سزا به وویني؛ خو په دې کار سره د اسالم له کړۍ څخاه ناه دي
وتلي ،ځکه چې حضرت محمد  ورته (زما امات) ویلای دی .اماام البیهقاي  پاه
دې اړه وايي :د دې حدیث مفهوم دا ښیي چې هغوی به د یوې ټاکلې مودې له پاره پاه

اور کاې ساازا ووینااي نااه د تاال لااه پاااره؛ او دلیال یااې دا دی ،چاې حضاارت محمااد 
فرمایلي دي چې زما امت به ډله ډله شي ،نو له دې امله ساره لاه دې چاې ټاول باه یاې
ډله ډله کېږي حضرت محمد  خپل امت ګڼلی دی .1همدارنګاه الخطاابي وایاي :د
حضرت محمد  وینا چې زما امت به په دري اویا ډلو وېشل کېږي ښکاره کاوي چاې
دا ډلې به د امت له کړۍ ناه وځاي ،ځکاه چاې زماا د امات خطااب ورتاه شاوی دی .1د
رسول الله  صحابه کرام د تکفیر او مسلمانانو ته د کافر ویلو په برخه کې به یې ډېر
احتیا کاوه ،له جابر بن عبدالله انصاري  څخه پوښتنه وشوه چې داساې جاا تاه
دې د کافر خطاب کړی چې د مکې (د مسلمانانو قبلې) په لور لمونځ کوي؟ ویې ویال:
نه! پوښتنه ترې وشوه چې ایا هغوی ته دې مشرک ویلي؟ ویاې ویال معااذ باللاه ،یعناې
الله  ته پناه وروړم .1حضرت محمد  فرمایلي :درې شیان د ایمان ریښې دي:

 -۵د هغه چا له وژلو ځان ژغورل چې ال اله الی الله وایي.
 -6چاته کافر او نامسلمان نه ویل سره له دې چې هر ډول ګناه هم ترسره کړي.
 -4او غیر مسلمان نه ویل چا ته د هر عمل پر وړاندې یې چې کوي یې .1پاه یاو بال
روایت کې راغلي دي چې یو کس عبیدالله بن عمر ته وویل :زه یو ګاونډی لرم چې راتاه
مشرک وایي او هغه ځواب ورکړ :ال اله اال الله ووایه او هغه دروغجن ثابتېږي.1
نن ورځ ډېری ډلپالنې سیاسي اړخ لري او ډېری مسلمانان پرته له دې چې د تکفیار
د ګواښونو او په اسالم کې د هغې د مخیینې پاه اړه پاوره معلوماات ولاري ،یاو بال کاافر
بولي ،نو د عربستان ،ایران او صهیونېستانو ژرندو ته اوبه جوړېږي.

1. Surkheel Sharif. The Seventy Three Sects. P. 7
 .1همدا سرچینه ۸ ،م
 .1المعجم االوسط للطبرانی؛ باب المیم من اسمه محمد؛ 0۵3۸
 .1سنن ابوداود؛  6۵07حدیث
 .1امام ابن اساکر؛ تبیین کذب المفتری؛  404م
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سیاسي تعصبونه
تعصب د اعتقاد یو ډول دی چې یو انسان یا یوه ډله خپل ځاان لاه ناورو انساانانو یاا
ډلو څخه ښه ګڼي .هغه عناصر چې له مخې یې انسانان له نورو ځانونه ښه ګڼي په کې
نسل ،نژاد ،ژبه ،د پوستکي رنګ ،مذهب ،نړیوالتوب ،استعداد ،ملت ،فرهناګ ،جغرافیاه
او سیاسي اېډیالوژي ده چې د اسالم سپېڅلي دین په دې هر ډول تعصب او ښاه والاي
د بطالن خط راښکلی دی او ټول انسانان یې له یوه مور او پالر څخاه او مسااوي ګڼلاي
دي .تر دې چې الله  حضرت محمد مصطفی  ته فرمایي :ووایه! پرته له دې څاه
نه دي چې زه هم ستاسې په څېر یو انسان یم چې ماته وحیاه کېاږي ،1ناو لاه دې املاه
مسلمانان او مخمنین باید له هر ډول غوره ګڼلو څخه ځان وژغوري ،خاو لاه باده مرغاه د
غرب په راتګ سره او د غرب د مدرن تمدن د نظرونو په خپرولو سره ،مسلمانان داساې د
غربي فکرونو تر یرغل الندې راغلل چې نن ورځ یې د اسالم له خاوا حراماو او مناع شاوو
غوره ګڼلو ته الس پورې کړی .او تر دې چې د نن ورځې مسلماناند تر ټولو ښاه نظاام او
قاوانینو (اسالم) په لرلو سره سره ،سیاسي غوره ګڼلو ته الس پورې کوي.
مسلمان ځوانان د علم د ترالسه کولو له پاره له خپلو کورونو وځاي ،خاو لاه دې وتلاو
سره سم په علماي مرکزوناو کاې د دې پار ځاای چاې ورتاه اساالمي سیاساي ،ټاولنیز او
اقتصادي نظام تدریس شي ،د لېبرالېزم ،سوسیالېزم ،انارشېزم ،فاشېزم او ناورو پاه څېار
بشري نظامونو په ویلو مجبورېږي او دا چې لاه اساالمي نظاامونو څخاه باې خباره پااتې
کېږي ،یا دا چې له پورته نظامونو څخه یو ځان ته د خپلې اېډيالوژۍ په توګه ټاکي او د
غیر اسالمي اېډيالوژۍ په لرلو سره د هغې له مخې په سیاسي تعصب الس پاورې کاوي
او یا هم غواړي د اسالم پوره دین ته د خپلې اېډيالوژۍ په چوکاټ کاې ځاای ورکاړي او
هغه توجیه کړي.
د خپل با ل سیاسي نظام په چوکاټ کې د غرب داخلېدل د ګوناد او ګوناد پاالنې
په نوم یوه بله ډالۍ له ځان سره راوړي چاې د تفرقاې یاو بال ډول دی او لاه باده مرغاه
مسلمانان د ګوند او ګوندپالنې دا پدیده چې له اتحاد څخاه د لرېاوالي او تفرقاې المال

 .1سوره الکهف؛  ۵۵7آیت؛ ق ُْل إِنَّ َما أَنَا بَشَ ٌر ِّمثْلُ ُك ْم يُو َحى إِل ََّي أَنَّ َما إِلَ ُه ُك ْم ِإلَ ٌه َو ِ
اح ٌد فَ َمن كَا َن يَ ْر ُجو لِقَاء َربِّ ِه فَلْيَ ْع َم ْل َع َمال
صالِحا َو َال يُشْ ر ِْك ِب ِعبَا َد ِة َربِّ ِه أَ َحدا ﴿ ﴾110ژباړه :اې محمده ورته ووایه :زه خو ستاسې په څير یو انسان یم .ماته وحیې
َ
کیږي چې ستاسې خدای همدا یو خدای دی .نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي ،هغه ته
په کار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نکړي.
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کېږي .د پرمختګ او روڼ اندۍ یو ډول یاې ګڼاي او د دې پدیادو پاه راخپلولاو ساره پاه
کوچنیو ډلو وېشل شوي دي او وياړ پرې کوي.
ګوند پالنه د اسالمي امت تر منځ د یووالي د رامنځ ته کېدو مخه نیسي ،ځکاه چاې
له غربي اېډیالوژیو سره ګوندونه مسلمانان د غیر اسالمي اېډیالوژیو منلاو تاه هڅاوي او
ګوندونه تر اسالمي شعار الندې او له اسالمي مختاړو او وروستاړو سره هر یو خپال ځاان
د اسالم استازي پېژني او نور ګوندونه با ل ګڼي.
ګوندونه له خپلو غړو څخه د حزب منشور (اساسنامې) ته د وفادارۍ غوښاتنه کاوي
او سیاسي موخو ته د رسېدو له پاره دا اساسنامې د اسالم په چوکاټ کې توجېه کوي او
په ځینو ځایونو کاې خپلاو سیاساي موخاو تاه د رساېدو لاه پااره د اساالم د بنسا ونو پار
وړاندې مخالف عمل کوي او ان د خپلو مالي او سیاسي مالتړو له پااره د دښامنانو غېاږ
ته ځان اچوي.
په اسالمي نړۍ کې د ګوند پالنې تاری دا راښايي چاې ګوندوناه ساره لاه دې چاې
خپلې کړنې د اسالم پاه الره کاې د مباارزې پاه ناماه ښاکاره کاوي هاېڅ مرساته یاې لاه
اسالمي امت سره نه ده کړې بلکې د اسالمي امت تر منځ په بین الحزباي جګاړو کاې د
وژنو او اختالفونو د رامنځ ته کېدو المل شوي دي.
کله چې د اتحاد جماهېر شوروي صهیونېستي قواوو ،د افغانستان اسالمي هېواد تر
وحشیانه یرغل النادې ونیاوه ،باغیرتاه مسالمانانو د دې غیار انسااني تجااوز پار وړانادې
مبارزه وکړه ،خو له بده مرغه چې د اسالم د مکتاب پارخالف پاه ګونادونو ووېشال شاول
چې د ښي خوا صهیونېستانو (لېبرال) ته له دې جهاد څخه د بدې ګ اې اخیساتنې لاه
پاره یې چانس برابر کړ.
د کي لاوري صهیونېساتانو (کمونېساتانو) تار وتلاو وروساته پاه خپلاو کاې د واک د
ترالسه کولو له پاره پرخالف شول او د صهیونېستي وسلو په واسطه یاې پاه دې اساالمي
هېواد کاې د باې ګنااه وګاړو او یاو بال پار وژلاو پیال وکاړ او د دې المال شاو چاې هغاه
صهیونېستان چې افغانانو له دې خاورې شړلي وو دويم ځليورته د ښه راغالست په ویلاو
سره بېرته دا ځمکه په الس ورکړي.
همدارنګه په شام کې ،سره له دې چې له څلوېښتو د ډېارو صهیونېساتي هېوادوناو،
مسلمانان په بې رحمۍ سره بمباروي ،تلفات یې د اسالمي ګوندونو له وژنو څخه لږ دی
چې په خپل منځ کې سره جنګېږي  ،نو لاه تجرباي تااری څخاه پار دې پاوهېږو چاې د
مسلمانانو ناپوهي د خارجیانو د حملو په پرتلاه د دې امات د ساتونزمن حالات یاو لاوی
المل دی.
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غرب پنه او ناپوهي
یقینا د وروستۍ زمانې یوه نښه دا ده چې پوهه له منځاه ځاي او نااپوهي خپرېاږي.1
اوس داسې وخت دی چې ناپوهي علم ګڼل کېږي .د بشر په تااری کاې د لاومړي ځال
له پاره علم په دوو رسمي او غیر رسمي ډلو وېشل شوی دی .رسمي علام هغاه دی چاې
په دولتي مکتبوناو ،پوهنتونوناو او رسانیو کاې تدریساېږي او د داساې نصاابونو لاه الرې
السته راځي چې د غربي مرکزونو او پاه ځاانګړې توګاه د ټاولیزو ټولناو پاه واساطه تاییاد
شوی وي.
دا رسمي زده کړې محصلینو او متعلمینو ته دا ورښیي څاو هاره ویال شاوې کلماه او
جمله پرته له دې چې سموالی یاې وپوښاتي ،د سار پاه خوځولاو ساره یاې تاییاد کاړي.
رسمي علم چې د فرانسې تر انقالب وروسته یې شهرت وموند ،د دې علام د تولیادونکي
تمدن په څېر ماده پالی و او په کې له علمیت څخه موخه ګ اه غوښاتنه وه چاې حاق او
با ل په کې ځای نه الره.
دا حق هغه دی چې په کې شخصي ګ ه نغښتی وي؛ خو واقعي (غیار رسامي) علام
ګ ه غوښتونکی نه دی بلکې وروستۍ موخه یې د حق او با ل بېل والی دی او حاق تاه
د رسېدو له پاره سره له دې چاې ټاول دموکراتیاک او ټاولیز مرکزوناه یاې مخاالف وي او
نيوکه پرې کوي ،بیا هم د حق الره نه پرېږدي.
ډېری خلک اوس مهال د مادې او دنیا د غوره ګڼلو له امله په رسمي علم پساې دي
او یوازې هغه کسان په حق او با ل پسې دي چې په خپرې سوې بې عدالتۍ سره چې
ملګري یې ازاروي ،دې کار سم غمجن کړی او غواړي حق ته د رسېدو او د حق پیغام په
رسولو سره خپل دا غم له منځه وېسي .هغه کسان چې د حق او با ل تر مانځ د تاوپير
غوښتونکي دي ،هغه کسان دي دی چې د بې عدالتۍ پر وړاندې مقاومت ښیي ،خاو د
رسمي علم د شاګردانو او علماوو له خوا ،یعنې د هغو کسانو له خوا چې د علمیت منهج
یې غربي عالمان چې د خپلو تیوریو لپاره دلیل ناه لاري ،د هغاو رسانیو لاه خاوا چاې د
دروغو پرپاګندو تر ټولو لوی مرکزونه دي ،د هغو علمي مرکزونه له خوا چې په ړانده ډول
غربي با ل الفاه تکراروي او د هغو جعلي ستورو له خوا چې د غربي مرکزوناو او رسانیو
له خوا ورته کاذب شهرت ورکړل شاوی دی ،تال تار يرغال یاا تېاري النادې دي او د زوړ
فکري ،غیر متمدن او ان لېوني او احمق په څېر لقبونو سره یې ورته خطاب کړی دی.
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داسې ده چې هغه محصلین چې غواړي حق او با ل بېل کړي ورځ تر بلې کمېاږي
او ټول په یو داسې جهالتي کاروان کې شامل دي چې نوم یې علام دی .اوساني وخات
ته د معلوماتو وخت وایي خو یو مشهور غربي متل دی چاې وایاي :د معلومااتو پاه زماناه
کې تر ټولو د معلوماتو ستره وسله دروغ ده ،له دې امله د لږ شامېر حاق پاالو د کن ارول
له پاره د هغاو کساانو لاه خاوا چاې د حاق مونادنې لاه پااره یاې نقااب وهلای ،د دروغاو
معلومات خپرېږي چې د علمي اغتشاش د رامنځ ته کېدو سبب شوی دی .د ولساواکۍ
اندېښنه د اوسني وخت د علمي پرېشانۍ تر ټولو ستره بېلګه ده ،چې حقیقت تاه یاې د
رسېدو له پاره باید زرګونه ضد او نقیضې نظریې مطالعه شي.
یوازې په دې اړه د اسالم د موقف د موندنې له پاره زرګونه اسالمي نظریې او فتواوې
شته چې یو بل نفي کوي ،د بېلګې په توګه یو مفتي وایي رایه ورکول له اساالمي بیعات
سره برابر دی ،یو بل اسالم د ولسواکۍ پر قالب کاې تعریفاوي ،ځیناې ورتاه عاام او تاام
مشروعیت ورکوي او ډېری یې نفي کاوي چاې پاه دې مانځ کاې لوساتونکي داساې پاه
علمي اغتشاش کې ورکېږي چې تر کلونو مطالعې او څېړنې وروسته بیاا هام پاه دې اړه
قطعي پرېکړې ته رسېدی نشي.
علمي اغتشاش دین ته هم راننوتی دی او د ستر اسالمي جهالات المال شاوی دی.

 ۵63777صحابه کرام له رسول الله  سره ناست او له هغه  څخه ياې زده کاړه
کوله ،خو ډېر لږ یې په دیني مسایلو کې د فتوا په ورکولو قادر وو او محمد  بهتارین
نسل صحابه او تر هغې دوه نسله وروسته (تابعین او تبع تابعین) ګڼلي دي.1
هغه ښاغلي سره له دې چې مستقیما یې د رسول الله  په واسطه ښوونه او روزنه
ترالسه کړې وه ،په اسالمي مسایلو کې یې د فتوا له صادرولو یا ډډه کوله او یا یې هم په
ډېر احتیا سره خپل نظر څرګنداوه ،خو اوس چې اسالمي نړۍ ټوله انحطا نیاولې او
هره نوې پېښه یې له ځان سره زرګونه فتنې لري او ډېر لاږ باه داساې مسالمانان وموماو
چې په یو نه یو ډول په فتنو کې ښکېل نه وي.
په هر ښار او کلي کې زرګونه مفتیان دي چې د دوه یاا درې کتاابونو پاه ویلاو ساره،
پرته له دې چې قران عظیم الشان يې په سمه توګه مطالعه او درک کړی وي او پرتاه لاه
دې چې د قران کریم د ایتونو شاه نزول یې مطالعه کړی وي او د الله  له وېارې پرتاه
فتواوې صادروي چې په مسلمان امات کاې د فتناو سابب شاوی دی .دیان اوس د څاو

1. Shaykh Muhammad hisham Kabbani; The Approach of Armageddon?; p 105
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ناپوهو ځوانانو السته ورغلی چې د ان رنې ي پاڼو تر شا فتوا صاادروي او د مسالمانانو پاه
تکفیر الس پورې کوي.
دا ځوانان غواړي دين ته په خپله خوښه خدمت وکړي ،دوی د اسالمي امت تر مانځ
په ناسم ډول د اختالفونو سبب شوي دي او ان له اسالم څخاه د ناسام درک لاه املاه د
اسالم د مقدس دین په نسبت د بې دینیو سبب شاوي دي ،څاو ناسامې فتاواوې د دې
سبب شوې چې د اسالمي علماوو باور کمرنګی کړي د غرب ځپلو ناسامو کارپوهاانو پاه
څااو کلمااو انګلیسااي او د څااو غربااي علماااوو پااه ساارچینه کولااو ،پااه ځااانګړې توګااه پااه
مستشرقینو سره ځان ته عالم وایي او په اسالمي ټولنو کې د عالم اعتباار خپلاوي چاې
همدا ناپوهه غرب ځپلي په اسالمي امت کې یوه ستره ستونزه ګڼل کېږي.
که یو وخت و چې د قرانکریم د یو ایت یا په عربي یوه منقول خبر په اورېدو ساره ماو
خولې تړل کېدې او هر مخالف پاه خپال ځاای کېناسات ،خاو اوس پاه هار نقال کاې د
فالني غربي یوه جمله ،زموږ خولې بندوي او په دې اړه کار دومره رسوایۍ ته وتلای چاې
د غرب ستور پېژندونکو او فال کتونکو وړاندوېينه په یو وار ټوله ناړۍ پاه جناب او جاوش
راوړي او په وېره کې یې اچوي .اوس ناو ناازل شاوې وحیاې لاه اساماني کتاابونو تللاې؛
روی ااار او یونای ېاااد پااارېس ،...دا ساااترې کمپناااۍ د جعلاااي او غیااار جعلاااي خبروناااو
جوړوونکي! .1اوس د هغو کسانو عالم ګڼل کېږي چې د غربیانو له نظره روڼ اندی وي،
د غربیانو په څېر واغوندي ،ووایي او ښکاره شي .دا غارب ځپلاي روڼ انادي هغاه څاوک
دي چې الس یې سترګو ته نیولی او د غرب ویناوې یاې خپال کاار ګرځاولی دی ،ټاولې
نړۍ ته د غرب له عینکو ګوري ،له خپل فرهنګ ،تاری او تمدن څخاه باې خباره دي ،د
غربي رسنیو تر ټولو وفاداره لیدونکي دي ،د هرڅه له پاره ځاواب لاري ،د نظار خاونادان
دي او د کال د نوي ماډل موټر په راتلو او له خپلو قېمتي درېشيو سره د فقیرو له بقې
دفاع کوي.
دوه ډوله غرب ځپلي چې اسالمي نړۍ ډېره ګواښوي ،یاو یاې هغاه غارب ځپلاي دي
چې د غربي ارزښتونو د تبلی له پاره یې پیساې اخیساتې دي او خپال دیان او فرهناګ
یې خرڅ کړی دی او بل هغه غرب ځپلي چې څو ورځې يې غرب ته د علماي بورساونو او
رسمي او شخصي سفرونو له الرې سفر کړی دی او یا یې هم د غرب عصري تمادن نظار
او فکر لرونکو رسنیو له الرې ،پرته له دې چې د عصري تمدن لاه تیااره باا ن څخاه ژور
درک ولري د غرب خبرې کول یې خپله دنده ګرځولې ده او پاه ناغوښاتل شاوې توګاه د
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غربیانو وړیا وسله ګرځي .په دې اړه د انګلېسانو پخوانی لاومړی وزیار تاوني بلیار وایاي:

موږ باید هغه حکومتونه او خلک چې د پايښت اجازه ورکوو ،متقاعد کاړو چاې زماوږ الره
وروستۍ ده .موږ غواړو چې د مسلمانانو د پوهنتوناو محصالین او د ښاوونځیو ماشاومان
وړاندې له دې چې ان پوه شي ،د ارزښتونو جګړه پیال شاوې ده زماوږ پلاوي شاي .ماوږ
غواړو هغوی مغشوش او مست کړو .1غرب ځپلتوب او غرب ځپناه د دې سابب شاوې ده
څو مسلمانان د غرب وفاداره مقلدین شي او د اسالم اصیل ارزښتونه هېر کاړي .پاه هار
اسالمي ښار کې په قدم وهلو سره د غرب ځپنې ستونزه په ښکاره توګه لیدی شو.
په هار ښااري ګرځېادو ساره مسالمان هلاک ماومې وروځاې یاې جاوړې شاوې وي،
وېښتان یې په عجیبو رنګونو سره سی سی شوې وي او اسمان ته اشاره لري ،پاه جاامو
کې یې د یو غربي هنري او ورزشي ساتوری وي تصاویر وي او ښاځو تاه ورتاه خاوی یاې
ښکاروي چې پوهه یې د ټولنیزو شبکو له دایرې څخه لوړه نه ده تللې .له غربي ژونداناه
څخه په فردي او ډله يیاز ډول تقلیاد کاول د مسالمانانو پاه واساطه د اساالمي تمادن د
ژوندي کولو له پاره یو انکار نه منونکی او ستر ګواښ ګڼل کېاږي .پاه داساې حاال کاې
چې زموږ ځوانان په غربي غیر محجو جامو سمبال وي او خپال ځاان روڼ انادی ښایي،
زموږ د فهنګ سانتي او محجباې جاامې پاه کورنیاو او بهرنیاو موزیموناو کاې بناد دي او
یوازې په ځاانګړو پروګراموناو کاې ننادارې تاه وړانادې کېاږي چاې دا جاهالناه تقلیاد د
حضرت محمد  د یوې وړاندوېینې رښتیا کېدل دي چې فرمایي :په یقین سره تاسو

به له خپل ځان څخه د پخوانیاو قوموناو الرې ذرع پاه ذرع (اېان پار اېان ) او وجاب پاه
وجب عملي کړئ ،داسې چې که هغوی د مار په کوم سوري کې ننوتل ،تاسو به باه هام
هغوی تعقیب کړئ ،صحابه وو وپوښتل :اې د الله  رسوله! ایا ستاسې موخاه یهاود او
1
نصارا دي؟ انحضرت  ځواب ورکړ :نو څوک!

داسالم او القابو محاصره
د عثماني خالفت تر ټوټه کېدو وروساته ،اساالمي ناړۍ د اساالم د دښامنانو لاه خاوا
داسې محاصره شوه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د دې محاصرې کاړۍ راتنګېدلاه.
نن ورځ مسلمانان له دښمنانو سره په نظامي ،اقتصادي ،علمي او هر ډول قدرت سره نه
شي پرتله کېدای او په داسې حاال کاې چاې تار بال هار وختاه اوس د اساالمي تمادن
1. Abdul Ghafur Muslim; Survival of the Islamic Ummah; p 12
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جوړوېد ته اړتیا ده ،مسلمانان په داسې انحطا کې دي چې د غرب په ویاندویانو بادل
شوي دي او د غربیانو په څېر د حق غږ د بنسټ پالو ،تاوتریخپالو او ترورېساتانو پاه ناوم
راټی وي.
صهیونېستان د اسالم تر شعار الندې د څو ډلو په جوړولو سره د هغې نرمې قوې پاه
واسطه چې په الس کې یې لري ،پر اسالم يې په داسې نرمو حملاو پیال وکاړ چاې اوس
که یو باز کومه کوتره ښکار کړي ،نو د صهیونېستي رسنیو په سرلیکونو کاې باه وي چاې
(یوې مسلمانې ترورېستې الوتکې ،یوه بله بې ګناه مرغۍ د یو ترورېستي عمال پاه تارڅ
کې ووژله) او له بده مرغه مسلمانانو هم د رسنیو پر قدم پښاه اېښاې او لاه تحقیاق پرتاه
یي د دا ډول سرلیکونو په منلو سره ،له صهیونېستي پالنونو ساره مرساته کاوي ،خاو کاه
دې شاهین په ناڅاپي توګه یو یهودي او یا مسیحي لاه اوباو را وویسات ،خامخاا باه یاې
کومه روحي او یا رواني ناروغي لرله او هېڅ ترورېساتي اړیکاه ناه ګڼال کېاږي؛ ناو واقعاا
ترورېزم څه دی؟ او ترورېست څوک دی؟
د ترورېزم د تعریف له پاره سیاسي او علمي هڅې او له جرمي تاوتریخوالي څخه یاې
بېلوالی وروستۍ پایلې ته نه دي رسېدلي خو هغه تعریف چې ډېری ورسره هوکړه لاري،
ترورېزم د سیاسي موخو له پاره له تاوتریخوالي څخه کار اخیستل ګڼي چې دا تعریاف د
جګړې له تعریف سره ډېر ورته والي لري .ترورېزم او جګړه پاه خپال څرنګاوالي کاې ډېار
توپیر سره نه لري او تل په جنګي پروپاګندو کې د وېرې د رامنځ ته کولو له وسلې څخاه
کار اخیستل کېږي.
چنګېزخان به د هر ښار تر نیولو وړاندې ،د هغه ښار وګړي د پروپاګندو په رامانځ تاه
کولو او وسیلو سره وېرول څو د پر نفس باور یې را کم کاړي او د مقاومات قادرت یاې لاه
منځه یوسي ،نو له دې امله ترورېزم له کړناې څخاه تار ډېاره پاورې رواناي حالات دی .د

ترورېزم تاری منځني ختیځ ته راګرځي ،یعنې کلاه چاې د فادایانو ) (Zealotsپاه ناوم د
یهودیانو یوې ډلې د رومي قواوو پار وړانادې پار سېساتماتیک تارور الس پاورې کاړ ،ناور
یهودیان چې له نظر سره یاې پلاوي ناه وو ،ووژل شاول او د روم حکاومتي ماامورین یاې
ووژل.1
په معاصر تاری کې د لاومړي ځال لاه پااره ،د ترورېازم او تارور کلماه د فرانساې پاه
انقالب کې د چنکبز ) (Jacobinsد ډلې له پاره وکارول شوه ،یعنې کله چې دې ډلاې د
1. University of California Press; Edited by Gerard Chaliand and Arnaud Blin; Translated by Edward
Schneider, Kathryn Pulver, and Jesse Browner; The History of Terrorism: From Antiquity to All
Qaeda; pp 55 & 57
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سېکولرېزم د السته راوړلو له پاره تر لاس ګوناو زرو انساانانو زیاات ووژل او بیاا کلاه چاې
کااډوالو یهودیااانو غوښااتل پااه فلسااطين کااې د اساارايیلو یهااودي دولاات جااوړ کااړي ،د
مسلمانانو پر وړاندې یې په ترورېستي کړنو الس پورې کړ او په هغاو ځاایونو کاې چاې د
انګلیس دولت د یهودیاانو پاه اشااره ناه ګډېاده ،د انګلېساانو پار وړانادې یاې تارې کاار
واخیست ،خو اوس مهال تروریزم د صهیونېستانو لاه پااره پاه اساالمي ناړۍ کاې د غیار
عادالنه جګړو د توجیه کولو په موخه په عامه اذهانو کې د وېرې د رامنځ تاه کولاو مهماه
وسیله ده.
صهیونېستانو د خپلو ظلمونو د توجېه کولو او د دې ظلمونو پر وړانادې د مسالمانانو
د مقاومت د له منځه وړلو له پاره څو اسالمي ډلې جوړ کړې او د دروغجناو بیرغوناو 1پاه
څو حملو سره او د رسنیو په واسطه د دې حملو د لوی ښودنې له الرې یې د تروریزم پار
وړاندې د جګړې په نامه په ظاهره مشروعي دلیال الساته راوړ .چاې د دې پاه واساطه د
عدالت غوښتنې هر غږ د اسالمي ترورېستانو په نامه (چې په خپلاه ياې دا ناوم ځاان تاه
ورکړی دی) غلې کوي .د امریکا د بهرنیو چارو پخاوانی وزیار ،ساتر دیپلوماات ،جرمناي
االصله یهود او هغه څوک چې نړیوال حکومت ته کار کوي ،هنري کسنجر وایي :موږ پاه
امریکا کې هغه ډله خلکو ته چې نړیوال سېستم نه مناي ،ترورېساتان وایاو .1همدارنګاه
جورا بوش د سپ مبر له یوولسمې پېښې وروسته نړیوالاو تاه وویال :یاا باه لاه ماوږ ساره
(زموږ مالتړي) او یا به له ترورېستانو سره یاست.1
نو د صهیونېستانو له نظره د ترورېزم تعریف ډېر واضح او ښکاره دی ،هار هغاه ډلاه او
خلک چې له صهیونېستي اجنډاوو سره مخالفت وښیي ،ترورېست ورته ویل کېږي ،لکاه
د فلسطین مجاهدین چې د اسراييلو د ټولو غاصابانو لاه باې عادالتیو ساره ساره ورتاه د
ترورېست خطاب وشو.

 .1د درواغجنو بیرغونو عملیات ،هغو عملیاتو ته ویل کیږي چې د نظامي ،شبه نظامي ،معلوماتي یا سیسي ادارو له
لوري ترسره کیږي چې داسې فکر رامنځته کړي چې دا عملیات نورو هیوادونو ترسره کړيدي .د بیلګې په توګه د لوري
قواوې د یوه کلي د اوسیدونکو د قتل عام کولو او حملې او بیا وروسته په دې وژنو سره د بل لوري د تورن کولو لپاره د
مقلبل لوري له نظامي لباس او بیرغ څخه په جګړه کې له دروغجنو بیرغونو څخه ګڼل کیږي .د دروغجنو بیرغونو د
علماتو له ترسره کولو څخه موخه د اصلي مرتکبینو د هویټ پټ ساتنه او یا هم د مقابل لوري د بدنام کولو او په هغوئ د
حملې لپاره د ترسره کولو یوه بهانه ده.
2. Waldemar De Gregori; “Jews” “Non-Jewish Jews” and a Manifesto for Planetary Governance; p 73
3. South Asian Studies; A Research Journal of South Asian Studies; Vol 24; No 2; July-December,
2009; p 177
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هغه مسلمانان چې د صهیونېستي پالنونو پر وړاندې د علام او فکار لاه الرې مباارزه
کوي ،د بنسټ پالو په څېر لقبونو باندې څنډو ته کېږي ،پاه داساې حاال کاې چاې هار
واقعي مسلمان بنسټ پالی دی ،ځکه چې د بنسټ پالنې مفهوم دا دی چې د اسالم په
بنس یزو اساساتو عمل وشي او هغه په خپل ژوندانه کې عملي شي.
هر هغه مسلمان چې اوس یې هم د ایمان نور په زړه کې ځلېږي او په خپل ظاهري
او قلبي لید سره ټولې بې عدالتۍ ویني ،باید د حل د الرې په فکار کاې شاي او د اللاه
 له خوا ورته د ورکړل شوې دنده چې د الله  دین ته کار کول ده ترسره کړي.

حل الره
اوس مهال د مسلمانانو نفوس تر  ۵.۸بیلیونو تنو زیات دی ،یعنې د نړۍ هار څلاورم
وګړی مسلمان دی ،خو بیا هم دا ستره بشري کتله په پرلپسې توګه سپکه ده او تر ظلام
الندې نیول شوې ده ،په نړیوال نظم کې مهمه اغېزه نه لري او په پای کاې پاه ډېار باده
توګه په ټوله نړۍ کې وژل کېږي چې د هر واقعي مسلمان زړه دردوي او کینې یې ان د
چاودېدو په حال کې دي.
په دې حالت کې مسلمانان د اوسني بې انصافانه نړیوال نظم ساره غااړې تاه شاوي
دي او په یوه فرد پاله توګه پاه ژونداناه کاې د خپال ځاان او کاورنۍ د اراماۍ لاه پااره د
اسالمي امت پر وړاندې پر ظلم او بې انصافیو غلي دي او یا هم د ژغورنې له پاره د حال
الرې په فکر کې دي.
د اسالمي تمدن په زوال سره مسلمانان له خپل بد حالت څخه د وتلاو پاه فکار کاې
شول او د سید قطب ،حسن البناا ،ډاک ار علاي شاریعتي ،ساید جماال الادین افغااني،
عماران نظار حساین او د اساالمي ناړۍ ناورو ساترو علمااوو پاه څېار اساالمي متفکارين
بېالبېلې حل الرې وړاندې کوي.
اوس مهال ،مسلمانان له اوسني بد حالت څخه د وتلو له پاره د حل الرو په جنجاال
هم اخته دي او په سیاسي ،ګوندي او فکري تعصبونو یې الس پاورې کاړی دی .پاه دې
برخه کې مسلمانان په بېالبېلو ډلو وېشل شوي دي چې ان د خپلاې حال الرې د منلاو
له پاره د نورو پار وړانادې باد تبلیغاات کاوي او ناورو مسالمانانو تاه د ناکاامو مسالمانانو
خطاب کوي چې کوالی شو په الندې ډلو یې ووېشو:
 هغه کسان چې جهاد د حل یوازینۍ الره ګڼي،
 هغه کسان چې د اسالم له مخې ځان جوړونه یوازینۍ حل الره ګڼي،
 هغه کسان چې اقتصادي پرمختګ او پراختیا یوازینۍ حل الره ګڼي،

 ❐ 170وروستی خبرداری
 هغه کسان چې په مادي علومو (ساینس او ټکنالوژۍ) کې پرمختاګ د
حل یوازینۍ الره ګڼي،
 هغه کسان چې اسالمي علوم یوازینۍ حل الره ګڼي،
 هغه کسان چې مسلمانان او غیر مسلمانانو ته تبلی کول یوازینۍ حل
الره ګڼي،
 هغه کسان چې د عقیدې جوړول یوازینۍ حل الره ګڼي،
 او هغه کسان چاې د حضارت عیسای  او حضارت اماام مهادی بیاا
راتګ یوازينۍ حل الره ګڼي،
اسالم سپېڅلی دین یو جامع ،هر اړخیز او څو بعدي دیان دی او اساالمي امات هام
باید څو بُعدي فکر وکړي او یوازې د خپل ځان په واسطه وړانديز شوې حل الره وړانادې
نه کړي .اوس مهال ټول مسلمانان ټولو يادو حل الرو ته په همغږیتوب سره اړتیا لاري او
د اسالم تاری ښیي چې له نوموړو حل الرو څخه د یوې په نظر کاې نیولاو او د ناورو پاه
پرېښودلو سره ټاکلې پایله تر السته کېدای نشي؛ نو لاه دې املاه اساالمي امات پاه یااد
شوو ټولو برخو کې صادقو او متخصصو خلکو ته اړتیا لري.
اسالمي امت اړتیا لري چې یوه برخه یاې د اللاه  پاه الره کاې جهااد وکاړي او پاه
همدارنګه دې ته هم اړتیا ده چې د امت یوه ډله د امت د ارامۍ له پاره ساینسي علوماو
او ټکنالوژۍ ته السرسی ولري .د امت یوه برخاه پاه اقتصاادي راحتاۍ فکار وکاړي ،یاوه
برخه یې د دین په تبلی الس پورې کړي او یوه برخه د اخرالزمان په هکله د خپل وخت
د پېژندلو په هکله او د حضرت عیسی  او امام مهدي د راتلاو پاه اړه څېړناې وکاړي؛
خو حتمي او ضروري اړتیا دا ده چې ټول له یو بل سره په همغږۍ او د الله  د رضا او
په دې برخه کې د الله  له دین سره د مرستې له پاره مبارزه وکړي.
د اسالمي امت د اوسنۍ معضلې لپاره د حل الرې موندنه د یوه کس ،یوې ډلې او یا
هم یو ځانګړي سازمان کار نه دی ،بلکې دې ته اړتیا ده څو له ټولې نړۍ څخه اساالمي
عالمان د حل الرې موندنې له پاره هر ډول تعصب پرته او یوازې د الله  د رضا له پاره
راټول شي او د قران او سنتو په رڼا کې ځان حل الرې ته ورسوي چې د امت د اکثریات
له پاره د منلو وړ وي؛ خو څو ټکي چې د هرمسلمان لپاره ،په داسې حالات کاې پاه هار
حالت کې د وتلو لپاره اړین دي:
 .۵عقیده او ایمان :اسالم یاوه سااده او واضاحه عقیاده ده چاې پاه کاې

هېڅ ډول پېچلتیا او ستونزه نشته .د الله  په څېر بل هېڅ څه نشاته ،هغاه
د ټولو شیانو پیدا کوونکی دی او محمد  د نورو انسانانو پاه څېار انساان
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دی ،خو دا چې هغه ته وحيه شوې څو خلاک د الشاریک یاوازیني خادای د
عبادت لور ته هدایت کړي .نه اوالد لري او نه د چا اوالد دی.1
له شک پرته اسالمي عقیده ډېره ساده او عام فهمه ده او د پوهېدو ته یې
فلسفي علومو ،کالمي علومو ،منطق او متداوله علومو ته اړتیا نشته ،بلکې لاږ
تر لږه هر هوش لرونکی او ذکاوت لرونکی انسان کوالی شي اساالمي عقیاده
درک کړي ،ځکه چې اسالمي عقیده د الله  پر وحادانیت د پیاداکوونکي،
ساتونکي او د کایناتو د مالک په توګاه راڅرخاي او د ټولاو چاارو د حاکمیات
حق خاص د الله  الیزال ذات ته دی ،نو له دې امله اساالمي عقیاده پرتاه
له دې چې یوه معنوي عقیده او د انسان په با ن کې د ساولې د راوساتو لاه
پاره یوه وسیله ګڼل کېږي ،یوه سیاسي عقیده هم ده ،ځکاه اساالمي عقیاده
ټولې کړنې د الله  له قانون سره سمې غواړي.
له اوسني حالت څخه د وتلو له پاره ،بايد مسلمانان په سیاساي او ديناي
چارو کې د الله  وحدانیت او د هغه پاک ذات د حاکمیت حق تاه راساخه
عقیده ولري .د اسالمي عقیدې لارل تار پيااوړي ایماان پاورې هام تړلاې ده؛
ځکه چې همدا پياوړی ایمان دی چې انسانان لاه دنیاوي قیاد او بناد څخاه
خالصوي او د الله  د وحدانیت په رڼا کې د هغه د رضا له پاره ژوند کاوي،
مري ،خوري او کار کوي.
اسالمي عقیده او پر هغې پياوړی ایمان مسلمانانو ته دا ورزده کوي چاې
د دنیا ژوند لنډمهاله او لنډ دی او تلپاتې ژوناد تار قیامات وروساته د نېکاو او
بدو اعمالو د حساب په ورځ پیلېږي .اسالمي علماء سره له دې چې پر ژباه او
زړه ايمان د اسالمي عقیدو اقرار ګڼي ،د انسانانو اعماال هام پاه ایماان کاې
شامل ګڼي ،په دې اړه عبدالقاسم بن سالم وایي :ایمان د زړه په واسطه اللاه

 ته په صادقانه توګه تسالیمېدل ،پار ژباه یاې د شاهادت جااري کاول او د
جسم په واسطه د (الله  په اوامرو) عمل کاول دي .1پار ماذهبي مقدسااتو
ایمان او اعتقاد معجزهیي اغېزې لري .ایمان زموږ قوت فوق العاده ډېاروي او
لوړوي او ان زموږ دردونو ته دوا کېږي .ایماان هغاه قاوه ده چېرتاه چاې ټاول
مادي وسایل بې اغېزې کېږي ،اغېزمن واقع کېږي.
 .1شهید سید قط؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید ناصر خسرو شاهي ژباړه؛  30م
2. Habib Ali al-Jifri. The Concept of Faith in Islam; p 13
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د ایمان همدا معجزه ډوله اغېزې دي چې قران مجید دا کلمه په بېالبېلاو
مشتقاتو سره  ۸۵7ځله تکارار کاړې ده او هغاه ياې د اساالم د پرمختاګ او د
مسلمانانو د ښه والي المل ګڼلی دی او مسیحیان د بېلګې پاه توګاه جرجاي
زیدان هم په ځینو ځایونو کې اعتراف کاوي چاې ایماان د اساالمي تمادن د
پرمختګ یوازینی عامل دی ،لکه چې لیکي :مسلمانانو تر هرڅه خپلو دیناي
اصولو باندې یې ایمان الره ،هغوی له زړه باوري وو چې د الله  په امر سره
د اسالم دین د پرمختګ له پاره جګړې ته ځي ،که ووژل شي شاهید باه شاي
او البته د اخرت نعمتونه د دنیا له خوندونو ښاه او دایماي دي .1مسالمانان د
قوي ایمان او راسخې عقیدې په رڼا کې یوازې او یوازې د الله  د رضاا لاه
پاره حرکت کوي او د ژوند په ټولو چارو کې د الله  له اوامرو سره سم عمل
کوي ،نو له دې امله قوي ایمان د دې المل کېږي څاو مسالمانان لاه دنیاوي
زیانمنو پایلو تېر شي ،ستونزې وزغماي ،ساېکولرې ټاولنې رد کاړي او د اللاه
 په توکل د امر الفرایض (د اسالمي خالفت د جوړولو) له پاره چې په کاې
سیاسي ،اقتصادي ،ټاولنیزې او ناورې چاارې پاه یاوازیني اللاه  پاورې اړه
لري ،کار کوي او امت له دا ډول حالت څخه خالص کړي.
 .6دعووا او توبووه :د مخمن اانو تاار ټولااو سااتره وسااله دعااا ده ،1خااو اوسااني
مسلمانان دعا ته ډېره لږ پاملرنه لري .په داسې حال کې چې موږ مسالمانانو
دعا نه ده هېره کړې او ډېر مهال دعا کوو ،خو زموږ نظر او کړنه نسبت دعا ته
ټکنۍ شوې ده .زماوږ ډېارو دعااوو ځاان تاه د تشاریفاتو بڼاه اخیساتې ده او
یوازې هغه مهال د خپلو ستونزو د حل لاه پااره دعاا کاوو چاې ټاولې دنیاوي
هڅې ناکامې شي .دعا له پیداکوونکي الله  ساره د راز او نیااز محااوره ده
او یو خارقالعاده ارزښت لري چاې د خوښاۍ ،ازادۍ غوښاتنې ،د پیاوړتیاا د
احساس او غوره مکالمې له پاره یو ډېار مهام عمال دی چاې یاو شاخص یاې
لرالی شي.
یوه ورځ حضرت محمد  د یوې ډلې خلکو له څنګاه تېرېاده چاې پاه
یوه رناځ اختاه وو ،حضارت محماد  وفرمایال :دوی ولاې لاه دې څخاه د
خالصون له پاره الله  ته دعاا ناه کاوي؟ همدارنګاه د بادر پاه جګاړه کاې،
 .1خلیل الله مومند؛ د مسلمانانو انحطا او د اسالم حیرانوونکی پرمختګ 66 ،او  64مخونه
 .1بو عبدالله حاکم نیشاپوري؛ المستدرک علی الصحیحین؛ لومړی ټوک 346 ،م
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حضرت محمد  د شپې له مخې د مسلمانانو د باري لاه پااره دعاا کولاه.
سلطان صالح الادین ایاوبي هام د شاپې لاه خاوا اللاه  تاه پاه زارۍ او ژړا
کېده ،د مسلمانانو د بري له پاره به یاې دعاا کولاه چاې پاه دواړو جګاړو کاې
مساالمانان بریااالي شااول ،نااو لااه دې املااه مساالمانان د مساالمان اماات لااه
ستونزمن حالت څخه د خالصون له پاره شپه او ورځ د الله  ذات ته په دعا
الس پورته کړي او د خپلې دعا په اجابت داسې ایمان ولاري چاې د بااران د
دعا پر مهال له کوره چترۍ سره راووځي.
سره له دې ،مسلمانان باید د خپلاو دعااوو د قبلېادو لاه پااره لاه بادیو او
ګناهونو توبه وکړي او د خپلو تېرو ګناهونو او تېروتنو لاه املاه لاه الیازال اللاه
 ذات څخااه بښاانه وغااواړي ،ځکااه اسااالم د ګناااهونو او تېروتنااو لااه پاااره
تحریکوونکي عوامل او انګیزې درک کوي او په وړاندې یې د توبې او استغفار
الره یې خالصه پرېایښې ده.
اوس مهال مسلمانان د سترو فتنو په زمانه کې ژوند کوي او د دې امکان
چې په دې وخت کې د داسې مسلمان شته وي چې ګناه یاې ناه وي کاړې،
نه شته .خو مسلمانان باید له الهي رحمت څخه ناهیلي نه شي او د ګناهونو
د پنډونو په لیدو سره باید ځان د اسالم له الرې او ټولنې څخه لرې نه کاړي،
بلکې په ایمان سرهچې الله  بې حده بښونکي او مهرباان ذات دی ،توباه
او استغفار وکړي او له خپلو مسلمانو وروڼو سره په همغږیتوب د اسالمي امت
د ارامۍ له پاره هلې ځلې وکاړي .پاه دې اړه اللاه  فرماایي :ووایاه ای زماا

بندګانو چې (د ګناه په کړلو مو) پر ځاان زیااتی کاړی! د خادای لاه رحمات
څخه مه ناهیلې کېږئ ،په یقیني ډول الله  ټولې ګناوې بښي؛ ځکه هغاه
ډېر بښونکی او مهربان دی .1همدارنګه حضرت محمد  فرمایي :په هغاه
الله  قسم چې زما روح د هغه په الس کې دی ،که تاسې ګنااه وناه کاړئ،
الله تعالی تاسې له منځه وړي! او ستاسې پر ځای داسې کساان راوړي چاې
ګناه وکړي او بیا توبه وکړي او بښنه وغواړي او الله  بیا هغوی وبښي.1

ن أَ ْس َرفُوا َعلَى أَنف ِ
ُوب َج ِميعا إِنَّ ُه
ي ال َِّذي َ
 .1سوره الزمر؛  ۵4آیت :ق ُْل يَا ِعبَا ِد َ
ُس ِه ْم َال ت َ ْقنَطُوا ِمن َّر ْح َم ِة اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه يَ ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم ﴿﴾11
 .1صحیح مسلم؛  6034حدیث

 ❐ 174وروستی خبرداری
که دلته په سلیم عقل سره ګورو ،پوهېږو چې حضرت محمد د ګناه په لور
نه یو هڅولي ،بلکې په هغه علم سره چې الله  ورکړی دی ،درک کړې یې
ده چې مسلمان امت به ګناه کوي نو ،موږ ته پیغام راکوي چې که چېارې لاه
موږ څخه ګناه وشي ،توبه او استغفار وکړو او نه ځان له اسالم څخاه وباساو او
نه هم څوک کوالی شي زماوږ د ګنااوو پاه لیادلو ساره ،ماوږ لاه اساالم څخاه
وباسي .توبه او استغفار د انسان د پوره کېدو سابب ګرځاي او انساان د پاوره
ایمان لورې ته کاږي.
 .4ان جوړونه :د اسالمي امت تار مانځ مشاهوره مقولاه ده چاې واياي:
"ځان جوړ کړه ،نړۍ په خپله جوړېږي" ،دا مقوله سره له دې چې تر یوه حده
سمه ده ،خو د فرد پالنې بوی ترې راځي او تر یوه حده له نړیوال اساتعمار او
استثمار سره مرسته کوي .هغه درک چې ډېری مسلمانان یې له دې مقاولې
څخه لري دا دی چې لومړی باید یو انسان پوره مخمن او مسلمان شاي او بیاا
د اسالمي امت او ټولنې په فکر کې شي ،خاو پاه دې تماه چاې لاومړی ټاول
مسلمانان د اسالم او ایمان بشپړتیا ته ورسېږي د اسالم پاه عملاي دیان کاې
یوه غیرعملي تمه ده.
مسلمانان باید په دې بهیر کې چاې ځاان جاوړوي ،د اساالمي ټاولنې د
جوړولو په فکر کې هم وي او د مقولې پرخالف هم کار و نه کړي ،یعناې پرتاه
له دې چې ځان جوړوي ،د ټولنې جوړېدل هم وغواړي ،نو له دې املاه ځاان
جوړونه د اسالمي امت د جوړولو یوه مهه برخه ګڼل کېږي او مسالمانان بایاد
د خپل ځان جوړېدو ته ډېره پاملرنه وکړي او په همدې حاال کاې د اساالمي
امت جوړېدو ته هم پام واړوي.
د عباداتو ترسره کول او لږ تر لږه ،د هغو عباداتو ترسره کول چې په پنځه
مسلماني بناوو کاې دي .د دې لاه درک ساره چاې دا عبادتوناه څاه ګ اې او
پیغامونه د مسلمانانو لپاره لري او سربېره پر دې چاې او د اساالمي اخالقاو د
لرلو سربېره ،د ځاان جاوړونې عماده برخاه جاوړوي .یاو مسالمان بایاد د دې
ترڅنګ چې پنځه وخته لمونځ ادا کوي ،باید د لماونځ پار بنسا يزو مفااهیمو
وپوهېږي او عملي یې کړي.
کله چې په لمانځه کې وایو (ایااک نعباد و ایااک نساتعین) (یاوازې تاتاه
عبادت کوو او یوازې له تا څخه مرسته غواړو) ،نو باید په عمل کې هم یاوازې
او یوازې د الله  عبادت وکړو او د ستونزو د حال لاه پااره یاوازې لاه همغاه
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پاک ذات څخه مرسته وغواړو او هېڅ څوک ،ټولنه او یاا حکومات د تکیاې پاه
توګه نه وټاکو ،کله چې سجدې ته ځو نو الله  تاه ډېاره بنادګي ورښایو ناو
باید له الله  پرته د هېچا او هېڅ شي په بند کې ونه اوسو .کله چې په هار
حرکت کې الله اکبر وایو ،نو باید ملګري ملتونه یا بل دولت لوی ونه ګڼاو او د
حاکمیت هغه حق چې په الله  پورې اړه لري ،هغوی ته ونه سپارو.
په پای کې ،داچې الله فرمایي ،زموږ لمونځ باید موږ له فحشاا او منکراتاو
لياارې کااړي .روژه نیااول ،د دې ترڅنااګ چااې یااوه اسااالمي فریضااه ده ،د
مسلمانانو له پاره یو ډېر مهم پیغاام دی .د اللاه  پاه امار ساره د ساهار لاه
وختي د ماښام تر تیارې پورې وږي پاتې مسلمانانو ته دا ورښایي چاې د دې
نړۍ ژوند یوازې د الله  له پاره دی او هغه مسلمان چاې د روژې دا پیغاام
درکوي ،پاوهېږي چاې روژه نیاول د دنیاوي قیاد او بناد څخاه د خپلاواکۍ د
پوهېدو له پاره یو عمده او اغېزمن بنسټ دی او دا مسلمان یوازې د اللاه 
د رضا له پاره ژوند کوي او مري او دې مسلمان ته کله چې یو عمل د الله 
د رضا له پاره ترسره کوي ،هېڅ مهمه نه ده چې نور خلاک د هغاه پاه اړه څاه
فکر کوي او هېڅ قدرت یې مخه نيوالی نه شي.
په همدې توګه ،ذکات هم د اسالمي ټاولنې د اقتصاادي ارامتياا لاه پااره
یوه ستره مرسته ده .حج ماوږ تاه د اساالمي امات یاووالی را زده کاوي او ناور
عبادات هم د اخروي ثواب ترڅنګ ،دنیوي ګ ې هم له ځان سره لري .یوازې
عبادات کافي ناه دي ،بلکاې یاو واقعاي ماخمن او مسالمان بایاد د اساالم پاه
چوکاټ کې د نېکو او ښو اخالقو لرونکی وي .الله  د رساول اللاه  پاه
اړه فرمايي :او ته لوړ او ښه اخاالق لارې 1او همدارنګاه پاه یاو بال ځاای کاې
زیاتوي چې :نو د الهي رحمت پاه (برکات) لاه هغاو ساره نارم خویاه (او میناه
ناک) شوی یې او که بد خویه او ساخت زړی وې ناو قطعاا ساتا لاه شااو خاوا
څخه خواره کېدل ،نو دوی وبښه ،او ورته بښنه وغواړه او په کار (کاارونو) کاې
ورسره مشوره ومړه او کله دې چې پرېکړه ونیولاه ناو پار اللاه  توکال وکاړه،
ځکه چې الله  توکل کوونکي خوښوي.1.

خلُقٍ َع ِظيمٍ ﴿﴾1
 .1سوره القلم؛  3آیت؛ َوإِن ََّك لَ َعلى ُ
ُنت فَظًّا َغ ِلي َ
ن َح ْول َِك فَا ْع ُف َعنْ ُه ْم
ظ الْ َقل ِ
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ك َ
ن اللّ ِه لِ َ
ْب الَنفَضُّ وا ْ ِم ْ
 .1سوره آل عمران؛  ۵۵4آیت؛ فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َ
ن ﴿﴾113
استَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم ِفي اْلَ ْم ِر فَ ِإذَا َع َز ْم َ
ب الْ ُمتَ َوكِّ ِلي َ
َو ْ
ت فَتَ َوك َّْل َعلَى اللّ ِه إِ َّن اللّ َه يُ ِح ُّ
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حضرت محمد  د مسلمانانو د استاد په توګه هم پر اخالقو ډېر تاکید
کړی دی او اخالق او ایمان یې له یو بل څخاه ناه بېلېادونکې پدیادې ګڼلاې
دي چې یو له بل پرته ارزښت نه لري.
مسلمانان د ځان جوړونې له پاره له تکبر څخه لرې والای کاوي او دوماره
اسالمي اخالق او تواضع لاري چاې پاه کاې د ماور او پاالر رضاایت ،لاه ټولاو
مسلمانانو او ګاونډیانو ساره ښاه کاول او ورتاه زیاان ناه رساول شاامل وي .د
ګاونډي حقونه یې دومره لوړ کړي دي چاې یاو ماخمن ناه شاي کاوالی خپلاه
خې ه مړه کړي او د هغه ګاونډی په وږي نس ویده شي او په پای کاې ښاه او
نېک اخالق د ټولو انسانانو او ان حیواناتو له اسالمي اخالقو ګڼل کېږي.
د اسالمي اخالقو د جوړېدو له پاره باید د اسالمي اخالقو له کاوچني اړخ
یعنې سالم ورکولو څخه چاا تاه چاې پیژناو یاې او کناه ،او د ناژاد ،قومیات او
اقتصادي حالت په نظر کې نه نیولاو ساره ،پیال شاي .ځکاه حضارت محماد
 په سالم اچولو ډېر ټينګار کړی دی او اوسنی حالت چاې خلاک یاوازې

خپلو پېژندګلو ته سالم اچوي د اخرې زمانې د قیامات یاوه عالماه ياې ګڼلاې
ده.1
 .3علم :پرته له کوم کوچني شکه کاوالی شاو ووایاو چاې د اساالمي زده
کړو او علمي سېستم نشتوالی د اسالمي امت د وروسته پاتې کېدو او ستونزو
بو اړین المل دی .اوسنی روزنیز سېستم په یو داسې البراتوار بدل شاوی دی
چې په کې مسلمانان ټوټه ټوټه او خمیره شوي دي او افکاارو تاه یاې داساې
بڼه ورکول کېږي چې په غربي کاریکاتورونو بدل شي.
په اسالمي نړۍ کې روزنیز سېستم باید له اسالمي ښوونو (قران او سنت)
سره موازي وي او مسلمانان د دې ترڅنګ چاې عصاري علاوم زده کاوي ،لاه
اسالمي علومو او د اسالم له اساسااتو هام باې خباره ناه وي .هغاه علام چاې
مسلمانان یې زده کوي ،بایاد لاه ماادي موخاو څخاه پرتاه د مشاخص هادف
لرونکی وي او مسلمانان باید د اسالم تاری  ،د اسالم تمدن او د دې تمدن د
د پرمختګ او انحطا الملونه درک کړي  ،خپال وخات وپېژناي او همدارنګاه
دښمنان له پ و او ښکاره دسیسو سره یې وپېژني.

 .1ابو عبدالله حاکم نیشاپوري؛ المستدرک علی الصحیحین؛  3ټوک 33۵ ،او  33۸مخونه

څلورم فصل :نورې ننګونې او حل الرې❐177
په اوسني نړیوال نظام کې چې اسالمي ناړۍ پاه کاې لاه پنځاو پاه ډېارو
ملتونااو-دولتونااو وېشاال شااوې ده او دا دولتونااه او ملتوناه تاار ډېااره د اسااالم د
دښاامنانو تاار مسااتقیم او غیاار مسااتقیم اغې از الناادې دي ،د داسااې سیسااتم
جوړول چې له قران او سنت سره موازي وي ،ناشونی برېښي .نو له دې املاه
مسلمانان په انفرادي توګه ،سره له دې چې د رسمي روزنې له مرکزونو څخاه
عصري علاوم زده کاوي ،د اساالمي امات د بیاا را ژونادي کولاو لاه پااره بایاد
اسالمي او نور اړین علوم هم زده کړي او د شته وسیلو لکه ټاولنیزې شابکې،
مسجدونه ،غونډې او نورو په مرسته یې یو بل ته ورسوي ،ځکه مسلمانان هام
عصري علومو ته چې کن رول یې له دښمنانو سره دی او هام اساالمي علوماو
ته په ځانګړي توګه د اسالم اقتصادي او سیاسي نظام ته اړتیا لري.
د زده شوو علومو رسول چې له اساالمي اساسااتو ساره برابار وي ،صادقه
جاريه ګڼل کېږي او سره له دې چې د امت د بیا را ژوندي کېدو له پاره ستره
مرسته ده ،اخروي ثواب هم له ځانه سره لري.
 .۵پووه نېکوو اموور او لووه بوودو منعوه کووول (اموور بووالمعروه او نهووی عوون
المنکر) :د اسالم دین د دعوت او تبلی دین دی ،خو له باده مرغاه پاه اوس
وخت کې چې دې اسالمي بارزې پدیدې ته له نور هر وخت څخه ډېاره اړتیاا
احساسېږي ،د فرد پالنې د با لې پدیدې پاه راتلاو ساره ،لاږ تارې اساتفاده
کېږي او هغه ځاانګړې ډلاې چاې پاه دعاوت او تبلیا باوختې دي ،تار ډېاره
ظاهري عبادتونو ته پاملرنه کوي او د اسالمي تمدن او فرهنګ را ژوندي کولو
ته لږه پاملرنه کوي.
په نېکو امر او له بدو منعه عنصر یوه الهي فرضیه ده او د اسالمي فرهنګ
د ژوناادي پاااتې کېاادو لااه پاااره یااوه محرکااه قااوه پېژناادل کېااږي .او دې غنااي
فرهنګ ته له بې پامۍ او بې پروايۍڅخه مخنیوی کوي .د فرهنګي استعمار
اوسنی حالت چې د غربي فرهنګ په څنګ کې د حقارت د احساس له املاه
دی ،یوازې کېدای شي د حقیقتونو په روښانولو سره ،د امت د انحطا المل
او دلیلونااه او د اسااالمي مفاااهیمو ساامه معرفااي او دا چااې د مساالمانانو د
انحطا سبب نه ،بلکې د مسلمانانو غفلت دی ،د دې پدیدې په قالاب کاې
محوه شي
یوه ټولناه تار هغاې سیاساي او اقتصاادي خپلاواکي ناه لاري چاې فکاري
خپلواکي ونه لري او له خپل فرهنګ او تمدن څخه بې خباره وي؛ ناو لاه دې
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امله دا د هر مسلمان او په ځانګړي ډول د هر مسالمان ځاوان فريضاه ده ،د
دې تر څنګ چې د اسالم د تمدن ،تاری  ،فرهنګ ،سیاست او اقتصاد پاه اړه
او همدارنګه د دښمنانو د دسیسو او کړنو په اړه څېړنه وکړي او د څېړنو پاایلو
له رسېدو وروساته هغاه پاه هارې شاونې الرې ناورو مسالمانانو تاه ورساوي او
اسالمي ټولنې د هوښیارۍ لوري ته بوځي.
 .۸صبر :یاوه مهماه اساالمي پدیاده چاې ډېاری مهاال یاې پاه اړه ناسام
پوهاوی کېږي ،صبر دی .هغه درک چې ډېری مسلمانان یې له دې پدیادې
څخه لري ،د هر ډول ظلم او بې عدالتۍ زغمل دي او دې ته انتظار دی چې
الله  دا ظلم او بې عدالتي لرې کړي او یاا دا چاې د ژغاورنې لاه پااره یاې
ورته کس را ولېږي .ډېری هغه خلاک چاې د اماام مهادي او حضارت عیسای
 راتګ ته انتظار د امت د اوسني حالت حل الره ګڼي،
له دې مفهوم څخه کار اخلي ،په داسې حال کې چې صبر د ساختیو پار
وړاندې د مقاومت مفهوم لري .دا چې اسالم نه غواړي پیاروان یاې د ظلموناو
او سختیو پر وړاندې د مبارزې له پاره لاه ناسامو الرو پاه داساې ځاایونو کاې
مخکې شي چې د فزیکي مقاومت وس ونلري ،نو د صبر توصیه کوي؛ خاو دا
صبر هېڅکله د غیر عادالنه نظامونو د ظلم د زغملو او منلاو ماناا ناه ورکاوي،
بلکې صبر له غوسې څخه د مخنیوي الر ده ،ځکه اسالم پوهېږي چې غوساه
د داسې کړنو او پرېکړو المل ګرځي چې دښمن د غوسه شوي کس پاه پرتلاه
ډېر لږ زیان ویني او له همدې امله ده چې غوسه په اسالم کې نشته .پاه دې
اړه په یوه حدیث شريف کې داساې راغلاي دي :یاو چاا رساول اللاه  تاه

وویل :ماته نصیحت وکړه! انحضرت  ورته وفرمایل :غوسه او قهر مه کاوه.
سړي څو ځله همدا پوښتنه تکرار کړه او انحضرت  هر ځل همادا ځاواب
ورکړ 1او همدارنګه د حضرت محمد  په یاو بال حادیث کاې راغلاي دي:
پياوړی انسان هغه نه دی چې بل راڅملوي ،بلکاې پيااوړی انساان هغاه دی
چې د غوسې پر مهال خپال ځاان اداره کاړي .1اوس مهاال اساالمي امات د
غوسه ناکو ځوانانو له امله ډېره ضربه ویني تر دې چې د دښامنانو لاه پ او او
ښکاره دسیسو یې وویني .دا غوسه ناک ځوانان د اساالم پاه ناماه پاه داساې

 .1څلویښت نبوي حدیثونه؛  ۵۸حدیث
 .1صحیح مسلم؛  ۸4۵3حدیث او صحیح بخاري؛  ۵کتاب؛  3۵حدیث

څلورم فصل :نورې ننګونې او حل الرې❐179
کارونو الس پورې کوي چې د اسالم روح ترې پاک او مبراء دی او په غوښاتل
شوي او ناغوښتل شوي توګه د دښمن د وسیلو په توګه کارېدلي دي او یا بې
ګناه انسانان وژل شوي دي.
د اسالم د سپېڅلي دین په بدنامۍ او کمزورتیا تمام شوي دي په داساې
حال کې چې پیغمبر ته له یوې پېښې وروسته خبر ورکړل شاو چاې د

صاافونو تاارمنځ یااې یاوه نجلاۍ وژلاې ده .پیغمباار  سااخت نااا ارامااه شااو،
اصحابو وویل :اې د الله  رسوله ولې نا اراماه شاوې؟ هغاه خاو د کفاارو او
مشرکينو یوه لور وه .پیغمبر  په دې خبره غوساه شاو او ویاې فرمایال :دا
خبره څه معنی لري؟ دوی له تاسو غوره دي ،ځکه دوی تر اوساه ال پاه خپال
پاک فطرت دي ،ایا تاسو د مشرکانو بچیان نه وئ؟
هېڅ کله ماشومان ماه وژنائ ،هاېڅ کلاه 1...د اساالم ساتر پیغمبار ،
مسلمانان د بې ګناه مشرکانو او کافرو له وژلو منع کاول؛ خاو اوس دا غوساه
ناک او بې صبره ځوانان ماشومان ،ښځې ،مسلمان بوډاګان د اسالم په ناماه
وژني او ورته د فی سبیل الله جهاد نوم ورکوي.
صاابر د دې ترڅنااګ چااې د اسااالم د دښاامنانو او بشااریت پ ار وړاناادې د
مقاومت حس د پیدا کېدو سبب ګرځي ،د مسلمانانو په زړونو کې د ایماان د
قوت او هيلې حس پیاوړی کوي او له اوسنۍ بد وضعیت څخه د وتلو لپااره د
یوې الرې او چارې د پیدا کولو په ل ه کې کېاږي او د ظلام د رانساکورولو لاه
پاره په یو اسالمي اتحاد هڅه کوي.
مسلمانان باید په قوي ایمان او د ظلم پر وړاندې د مبارزې په حس ساره
هیله له السه ورنکړي او ایمان ولري چاې پاه الهاي نصارت ساره د مسالمانانو
بری حتمي دی .الله  فرمایي :هغوی تل (د حق د نور د ګلولو لپاره) چال
کوي او زه (هم د هغو پر وړاندې) چاره او (مناسب) تدبیر کوم ،نو کاافرانو تاه
1
وخت ورکړه او لږ وخت هغوی په دې حال کې چې دي پرېږده.
 .0اتحاد :په داسې حال کې چې سنیان شیعه ګان ،شیعه ګان سانیان،
شیعه ګان او سنیان صوفیان ،سلفیان تقریبا ټولې نورې ډلې ،جهادیان غیار
 .1شهید سید قطب؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید ناصر خسرو شاهي ژباړه؛  6۵۸م
ن أَ ْم ِهلْ ُه ْم ُر َويْدا
 .1سوره الطارق؛ له  ۵۵تر  ۵0پورې آیتونه؛ إِنَّ ُه ْم يَ ِكيدُو َن َكيْدا ﴿َ ﴾11وأَكِي ُد كَيْدا ﴿ ﴾15فَ َم ِّهلِ الْكَا ِفرِي َ
﴿﴾13
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نظامیان او غیر نظامیان جهادیان رښتیني مسلمانان نه ګڼي او اسالمي امت
له هر پلوه ځپل ځان ټوټه ټوټه کړی دی ،څنګه د امت د بیاا راژونادي کېادو
توقع او نړیوال اسالمي خالفت شونی دی؟!
پرته له دې ،هغه مسلمانان چې د امت د بیا را ژوندي کولاو پاه فکار کاې
دي ،په خپلو منځونو کې د تضاد او تفرقې له امله د یو بل پار کمازوري کولاو
لګیا دي .یوه بله ستره ستونزه هغاه غارب ځپلاي دي چاې د حلقاه باه ګاوش
غالمانو په څېر د دین پر ټکولو د غرب عصري تمدن د ویاندانو پاه څېار لګیاا
دي او د اسالمي امت تر منځ د شبهاتو د رامنځ ته کولو هڅه کوي.
تر دې لویه ستونزه ،تر پنځوسو ډېارو ملات پالاه دولتوناه دي چاې د ملاي
ګ و له پاره اسالمي ګ ې تار پښاو النادې کاوي او د ناورو اساالمي ملتوناو پار
وړاندې یې تر دې کچې دسیسې جوړولو ته لمنه وهلې چې د ناورو اساالمي
امتونو د ضعیفولو او حتا له منځه وړلو لپاره د اسالم د دښمنانو لمنې ته الس
اوږدوي .او د ملت پالنې دې ناروغۍ د اسالمي امت وجود داسې ککاړ کاړی
دی چې نن ورځ د افغانستان مسلمانان د پاکساتان او ایاران د مسالمانانو د
بربادۍ دعا کوي او د ایران عربو مسلمانان د ترکي مسلمانانو د بربادۍ دعاا
الله  ته وړاندې کوي.
د دې ټولو پرخالف ،اسالم خپل ټول پیروان وروڼه ګڼلي او دا امت یې یاو
امت ګڼلی دی او کله چې الله  دا امت یو واحد امت ګڼي ،نو دا امت د یو
واحااد معبااود ،واحاادو ګ ااو او واحااد دښاامن لرونکاای دی ،نااو لااه دې املااه
مسلمانان باید د الله  د وحدانیت په محاور متحاد شاي ،د اساالمي امات
ګااډې ګ ااې تعریااف کااړي او د اماات دښاامن وپېژنااي او پ ار وړاناادې یااې پااه
منسجمه توګه مبارزه وکړي.
تر هغې چې د اتحاد ارزښت درک نکړي او د الله  د وحدانیت پر محور
او د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې له پااره متفاق نشاي ،دا امات باه د هغاو
یمنونو شاهد وي چې عربستان او ایران په کې لاه ماذهبي احساسااتو څخاه
ګ ه واخیسته او د خپلو ملي او غیر اسالمي ګ و له پاره یې له خاورې او ویناو
سره برابر کړل او یا به هم هغه افغانستانونه وي چې په نوم اسالمي هېوادوناه
له امریکا سره یو ځای شوي او د په اشغال کې یې مرسته وکړي.
مسلمانان د ملت پالنې په څېر له غربي عصاري تمادن څخاه وارد شاوي
احساسات بد ګڼي او کله چې د نورو اسالمي هېوادونو له منفاي ټکاو خبارې
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کوي د هغو د خلکو او دولتونو ترمنځ توپیر وکړي او پوه شي چې د پاکساتان
خلک د افغانستان په ورانولو کې رول نه لري ،بلکاې بایاد د پاکساتان دولات
محکوم کړي او په همدې توګه د عربستان خلاک د یمان د خلکاو پاه وراناۍ
خوشاااله نااه وو ،بلکااې د ال سااعود کااورنۍ هغااه شاایطانان دي چااې لااه
صهیونېستانو سره یې د دې امت د بربادۍ له پاره الس ورکړ او د ایران دولت
د ایران خلکو پورې هېڅ تړاو نه لري او د مذهبي استازو په نوم د څو سیاسي
مشرانو د ګ و په فکر دي.
د وخت پېژندل دا ښیي چې لاه ماذهبونو څخاه د مسالمانانو راوتال یاوه
ارمان پالونکې نظریه ده او تر یوې څپرې الندې د ټولو مذهبونو راټولاول یاوه
شونې خبره نه برېښي ،نو له دې امله به ښه دا وي چې مسلمانان د اساالم د
سترو علماوو اجتهادونو ته چاې مذهبوناه د هغاوی نوموناو پاورې تړلاي ګڼال
کېږي ،درناوی وکړي او د دې اجتهادونو له پاره څرنګه چاې خپلاه دې ساترو
علماوو نه غوښتل تفرقه واچوي او متقابل سره د اساالم واحاد چتار النادې د
دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې عمل وکړي ،د واحد دښمن پر وړانادې د
مبارزې لپاره د ورونو په توګه ،یووالي کې هڅه وکړي.
 .۸مبارزه :تېره پېړۍ ټوله اسالمي نړۍ د بریاليو او ناکامو مبارزو شاهده
وه چې د ناکامو مبارزو یوازینی المل د اساالم د ساپېڅلي دیان لاه اساسااتو
څخه د مسلمانانو نااخبري او د دښامن ناه پېژنادل وو .هار مسالمان چاې د
اسالم واقعي روح یې درک کړی دی ،د غرب عصري تمدن لاه اساتعمار ساره
مرسته نه کوي او د دې استعمار پر وړانادې اګاهاناه مباارزه خپلاه انسااني او
اسالمي وجیبه ګڼي.
ښه او بده جګړه به د تاری له پیل څخه شروع او تر پایه به ادامه ولاري او
نن ورځ هغه سترې حملې چې ښه یې پر بد ترساره کاوي ،معلومااتي حملاې
دي .نو له دې امله دا د هر مسلمان وجیبه ده څاو لاه خپال ځاان او دښامن
څخه خبرتیا ولري او بیا د بدو معلوماتي حملو پر وړانادې ،غبرګاون وښایي او
د ښو په خپرولو او خبرتیاوو سره د شیطاني حملو مخه ونیسي.
له معلوماتي جګړو پرته ،مسلمانان باید د واک پر جوړولو پیل وکړي چاې
د اسااالم دښاامنان او اسااتعمارګران تاارې ووېرېاږي او د مساالمانانو قاادرت پااه
اتحاد ،ایمان ،ارزښاتونو ،علام ،خپلاواکۍ ،نظام او اداره کاې دی .پاه دې اړه
الله  فرمایي :او هر څه چې په توان کې لارئ لاه ځواکوناو او تیاارو اساونو
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څخه ،چمتو یې کړئ تر څو په دې (تدارکاتو) سره د خادای دښامن او خپال
دښمن او له هغوی پرته نور (دښمنان) چې تاسو یې نه پېژنائ او خادای یاې
پېژني ،ووېروئ .او هر څه چې د الله  په الرې کې مصرف کړئ ،بدلاه یاې
خپله تاسو ته درګرځي او پر تاسو به ظلم نه کېږي.
له دې پرته باید مسلمان راتلونکې ته پام وکاړي او ساره لاه دې چاې د غارب عصاري
تمدن د اوسنيو رحو او ناورو دښامنانو پار وړانادې مباارزه کاوي ،د راتلونکاو خطرنااکو
رحو پر وړاندې هم چمتووالی ونیسي.

پنځم فصل
راتلونکې

د تاریخ پای
هره اېډيالوژي او هر دین د حق مدعي او پر دې باوري ده چاې د ناورو اېاډیالوژیو او
دینونو په له منځه تګ او د اړوندې اېډیالوژۍ له نړیوال کېدو سره اېاډيالوژیکي جګاړې
او تاریخي پړاوونه پای ته رسېږي نو ځکه پر نړیوالې بریا سره به تااری هام لاه منځاه الړ
شي .لکه څنګه چې د وروستۍ زمانې په نوم دینونه داسې باور لري چاې تااری باه هام
پای ته ورسېږي ،په تاریخي پړاووناو کاې اغېزمناې اېاډيالوژۍ هام د تااری پاه پاای تاه
رسېدو باور لري او د دې اېډيالوژیو مخسسینو او علماوو هم په دې اړه خپلې وړانادوېینې
او نظریات څرګند کړي دي.
د غرب مشهور فیلسوف هيګل ادعا وکړه چې تااری پاه ۵۸7۸زېږدیاز کاال پاای تاه
رسېدلی دی .هيګل د جیناا پاه جګاړه کاې د پاروس د پادشااه د مااتې او د فرانساې د
انقاالب د ارماانونو د بریاا پااه لیادو ساره ،د ازادۍ ) (Libertyلااه بنسا ونو ساره د دولاات
نړیوال کېدل او مساوات حتمي ولیدل نو له دې امله یې د تاری پای اعالن کړ.

هيګل پر دې باور و چې په یوه مطلقه لحظه کې خپل اوا ته رسېدلی ،داسې لحظه
چې یوه ټولنه او وروستی او عقالني دولت بریالی شوی دی 1.د المان مشاهور فیلساوف
مارکس پر دې باور و چې تاری به د کارګرۍ انقالب په واسطه د بقو په لاه منځاه تلاو
سره پای ته ورسېږي .تر سړې جګړې او د اتحاد جمااهیر شاوروي تار لاه منځاه تلاو او د
امریکا او د لېبرالېزم د اېاډيالوژۍ تار نسابي بریاا وروساته ،مشاهور نظریاه ورکاوونکي او
امریکایي لېبرال فرانسس فوکویاما خپله نظریه د تاری د پای په اړه اعاالن کاړه او ادعاا
یې وکړه چې د بشریت په تاری کې به د دولت وروستی شکل د لېبرال ولساواکي وي او
1. Francis Fukuyama; The End of History; p 2
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دا به تلپاتې وي .هغه پاه خپال مشاهور کتااب ((د تااری پاای او وروساتی ساړی)) کاې
لیکي :هغه څه چې موږ یې شاهدان یو ،یوازې د سړې جګاړې پاای یاا لاه یاو ځاانګړي

تاریخي پړاو څخه تېرېدل نه دي ،بلکې موږ د داسې تااریخي پاای شااهدان یاو چاې د
وروستي بشري دولت په توګه یاې اېډيالوژیکاه بشاپړتیا او د غرباي لېبرالاه ناړۍ شاموله
ولسواکي ده.1
تاریخي پړاو د دې سترو عالمانو له نظروناو وروساته چاې اوس ډېارو غربیاانو او غارب
ځپونکو له پاره دغه عالمان د یوې علمي الګو په توګاه ګڼال کېاږي ،هغاوی یاې مساخر
وګڼل او ویې ښوده چې یا دغه عالمان فال کتونکي دي او یا دا چاې د خلکاو د غولولاو
له پاره داسې فال کتلو ته الس پورې کوي .لکه څنګه چې اېډيالوژۍ د تاری په پای ته
رسېدو باور لري ،همدغسې دينونه هم د تاري پر پای باوري دي چې په دینوناو کاې ،د
تاری دغه پای د آخرالزمان په نامه یادېږي او د نړۍ د پای ته رساېدو (قیامات) لاه پااره
یوه سریزه ده.
آخرالزمان (وروستۍ زمانه) کاه څاه هام د تااری د پاای لاه تعریاف ساره چاې غرباي
علماوو او په ځانګړې توګه د غرب عصري تمدن وړاندې کړی ورته والی لري ،خو په پاوره
توګه ورسره یو شان تعریف نه لري ،ځکه چې دینونه په دې باوري دي چې په آخرالزماان
کې ،د الله  له لوري د موعود منجي په راتلو سره به همدا منجي دین نړیوال کوي او
نړیوال دیني حکومت به جوړوي.
خو د نړۍ ډېری دینونه د آخرالزمان د منجي له نړیاوال حکومات وروساته حالات ناه
اټکلوي او د منجي په واسطه رامنځ ته شوي نړیاوال حکومات څخاه تار قیامات پاورې د
تاریخي واټن څخه وړاندوېینه نه کوي .درې ابراهیماي دینوناه د آخرالزماان پاه اړه ساره
ورته نظریات لري او درې واړه یې د منجي په راتاګ او لاه شایطاني او دجاالي ځواکوناو
سره پر مبارزې باور لري.
درې واړه ابراهیمي دینونه په حق دي خو مسیحیت او یهودیت د اللاه  پاه ایتوناو
کې د السوهنې له امله د اسالم په راتګ سره منساوخ شاول او دا الساوهنې د دې المال
شوې دي څو د دې دوو دینونو عالمان ،د آخرالزمان روایتونه د دیني مشرانو او د کلیساا
سیاسي ګ ې لپاره بدل کړي او له همدې امله د دې دین ډېری وړاندوېینې د باور وړ نه
دي.

1. Francis Fukuyama; The End of History and the last Man; p 51
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الله  په تورات کې بني اسراييلو ته د داسې مسیحا د راتګ وعده ورکړې چاې لاه
بیت المقدس څخه به پر ټولې نړۍ حکومت وکاړي .پاه تاورات کاې داساې راغلاي دي:

داسې ورځ راځي چې د داود له نسل څخه به یوه عادله څانګه ټاکو .هغه به حکمات او
عدالت سره پادشاهي کوي ،په ځمکه کې به انصاف او عدالت راولي .د هغه د حکومات
پر مهال به یهودا ازاد شاي او اساراييل باه ارام او ښاه ژوناد ولاري او هغاه (خادای زماوږ
عدالت دی) نومول کېږي .الله  فرماایي :پاه هغاه وخات کاې کلاه چاې خلاک قسام
وخوري ،نور داسې نه وایي :قسم په هغه ژوندي خدای چې اسراييل یې له مصر څخه را
وویسته ،بلکې وایي :قسم په هغه ژونادي خادای چاې د اساراییلو تبعیاد شاوی او تیات
شوی قوم يې له شمال او نورو هېوادونو څخه بېرته خپلو و ن ته راوګرځوه .1اللاه  لاه
وعدې سره سام د اساراييلو د راټولولاو او د نړیاوال حکومات د جوړولاو لاه پااره حضارت
عیسی  را ولېږه ،خو اسراييلو هغه دروغ وګاڼه ،حرام زاده یې ورته ووایه او پاه صالیب
يې د هغه د ځړولو هڅه وکړه ،خو هغه څه چې پرې نه پوهېدل او تار  ۸77کلوناو پاورې
هېڅوک پرې نه پوهېده ،الله  په قران کې واضح کاړ چاې فرماایي :هام لاه دې املاه

چې ویې ویل ،موږ د خدای رسول مسیح عیسی د ماریم زوی وژلای دی .حاال دا چاې
هغه يې ناه وژلای او ناه یاې پاه دار ځړولای دی؛ بلکاې موضاوع د هغاو لاه پااره مشاتبه
وګرځول شوه او کومو خلکو چې د هغه په اړه مختلفې عقیدې وښودې ،د شک له مخاې
یې یوه خبره وکړه او پر هغې عالم نه وو پرته له دې چې د خپل ګمان پیروي یې کولاه او
په یقیني توګه یې مسیح نه دی وژلی .1.بني اسرايیلو ،کله چې په خپل ګمان ساره یاې
حضرت عیسی  په صلیب کړ او ویې واژه ،په دې باوري شول چې هغه موعود مسیح
نه و او له له همغه وخته تر اوسه د موعود مسیح په تمه دي او په دې بااوري دي چاې د
اوسنيو اسراييلو منځ ته راتلل د موعود مسیح له پاره کار کول دي چې په لنډ وخت کاې
به راڅرګند شي.
د اسااالم سااپېڅلي دیاان د رښااتیني دياان پااه توګااه ،د آخرالزمااان پااه هکلااه ،بشااپړ او
حقیقي نظرونه لري چې د اوسنۍ نړۍ د سیاست ،اقتصاد او ټولنیزو چاارو سام درک د
اسالم د آخرالزمان د علم له مطالعې پرته ناشاونی دی .هغاه تااریخي پاای چاې د غارب
عصري تمدن يې په هکله خبرې کوي ،یوازې د اساالم او اساالمي اېاډيالوژۍ پاه قالاب

 .1د ارمیای نبي کتاب؛  64فصل؛ له  ۵څخه تر  ۸ایت پورې
ن َم ْريَ َم َر ُس َ
صلَ ُبو ُه َولَ ِكن شُ ِّب َه لَ ُه ْم َو ِإنَّ
يسى ابْ َ
ول اللّ ِه َو َما قَتَلُو ُه َو َما َ
يح ِع َ
 .1النساء سوره ۵۵0 :آیهَ :وقَ ْولِ ِه ْم إِنَّا قَتَلْنَا الْ َم ِس َ
ن َو َما قَتَلُو ُه يَ ِقينا ﴿﴾113
نا ْ
ن ِعلْمٍ إِالَّ ات ِّ َبا َع الظَّ ِّ
ختَلَفُوا ْ ِفي ِه لَ ِفي شَ ٍّك ِّمنْ ُه َما لَ ُهم ِب ِه ِم ْ
ال َِّذي َ
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کې د تحقق وړ دي  ،ځکه اسالم ټولنیز مکتاب او اصاول لاري او د نړیاوال حکومات پاه
تاسیس پسې دی.
د اسالم دین په حقوقو ،سیاست ،اقتصاد ،اخالقو او عقایدو او په پای کې د انسانانو
د ټولنیز او فردي ژوند د ټولو برخو له پاره ژور قوانین او ځاانګړي ارزښاتونه لاري .اساالم
هغه ټولنې چې د خپلواکو دولتونو او ملتونو په توګه یوازې د خپلو ګ و له پاره فکر کوي،
محکومې کړې دي او په دې الره کې یې د هر ډول اختالف ،دوه والي او مشوشو فکرونو
له المل سره دایمي مبارزه کړي او د نړۍ ټول انسانان دې ته را باولي چاې تار یاو بیارغ
الندې شي او یوه ټولنه جوړه کړي.1
په اوسنۍ نړۍ کې شته اېډيالوژۍ د عدالت په محور نه راڅرخي او له همدې املاه،
بشریت په یوې سترې بې عدالتۍ کې ژوند کوي ،څرنګه چې نن ورځ نړیاوال د عادالت
تږي دي او دا تشه یوازې په یوه اسالمي نړیوال دولات کاې ډکېادالی شاي ،ځکاه چاې
اسالم د عدالت دین دی او اسالمي اصول ډېر ټینګار پر عدالت کوي ،څرنګاه چاې اللاه
 فرمایي :اې د ایمان لرونکو! تل (په تولو چارو کې) د الله  له پاره قیام کوونکي او

پر رښتینولۍ والړ او د عدل شاهدان اوسئ .او د کاومې ډلاې ساره دې دښامني تاساې
دې ته ونه هڅوي چې عدالت و نه کړئ .عدالت وکړئ ،چې پرهېزګاارۍ تاه ناږدې دی.
1
او له الله  څخه ووېرېږئ؛ ځکه هر څه چې تاسې کوئ ،الله  پرې پوره خبار دی.
پرته له شکه الله  عدل ،ښېګنې او خپلوانو ته پاه بخشاش امار کاوي .او لاه فحشاا او
1
بدۍاو زور ،ظلم څخه مو منعه کوي.
په اسالم کې د تاری پای به د امام مهدي په واسطه او د الله  له وعدې ساره سام
د حضرت عیسی  په واسطه راشي .لکه څنګه مو چې په لومړي څپرکي کاې وویال،
اسالم نوی دین نه دی ،بلکې د پخوانیو اسماني دینونو پوره کوونکی دی او دا چې اللاه
 د نړیوال حکومت وعده په پخوانیو دینونو کې حضرت عیسی  تاه ورکاړې وه ،دا
وعده به پوره کوي ،ځکه چې اسالم او ټول اسماني دینونه  ،قومي او دودماني دینونه ناه
دي بلکې د اللاه  پاه حقاه دیان دی چاې د پخوانیاو دینوناو پاه منساوخېدو ساره ،د
حضرت عیسی  په واسطه دا نړیوال حکومت ،په هغه توګه نه چې یهودیان یې ادعاا
 .1محمد مجتهد شبستري؛ د ټولې نړۍ له پاره یو حکومت/په اسالم کې د نړیوال حکومت فکري پایې 64 ،م
ن لِلّ ِه شُ َهدَاء بِالْ ِق ْس ِط َوالَ يَ ْج ِر َمنَّ ُك ْم شَ نَآ ُن قَ ْومٍ َعلَى أَ َّال ت َ ْع ِدلُوا ْ
ن آ َم ُنوا ْ كُونُوا ْ قَ َّوا ِمي َ
 .1المائده سوره؛  ۸ایت؛ يَا أَيُّ َها ال َِّذي َ
خبِي ٌر ِب َما ت َ ْع َملُو َن ﴿﴾2
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُوا ْ اللّ َه ِإ َّن اللّ َه َ
ا ْع ِدلُوا ْ ُه َو أَقْ َر ُ
ْي يَ ِعظُ ُك ْم
 .1النحل سوره؛  47ایه؛ إِ َّن اللّ َه يَ ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َوا ِإل ْح َسانِ َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْربَى َويَنْ َهى عَنِ الْ َف ْحشَ اء َوالْ ُمن َك ِر َوالْ َبغ ِ
لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُرو َن ﴿﴾30
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کوي چې د یهودیانو په استازیتوب به وي ،بلکې د الله  د یاوازني حاق دیان یعناې د
اسالم په استازیتوب به وي .په دې اړه الله  فرمایي :او موږ له تورات څخه وروسته پاه
1
زبور کې ولیکل چې ځمکه به زموږ غوره بندګان په میراث وړي.

اسالم :اول الزمان او اخرالزمان
الله  د انسان ،نړۍ ،شیطان او ټولې هستۍ پیدا کوونکی دی او الله  تاریخي
پړاو داسې جوړ کړی چې تاری تکرار نشي ،د تاری د پېښو پړاوونه تکرارېږي او د تاری
لومړی له وروستي سره اړیکه لري ،ځکه چې الله  فرمایي :هغه (الله  )اول او اخار
او ظاهر او با ن دی او هغه په هر څه پوهېږي 1.تاری د جګړې لاه ښاو او بادو بهیروناو
جوړ دی او د بدو او ښو دا جګړه هغه مهال پیل شاوه چاې ابلایس د اللاه  لاه دربااره
وشړل شو او د هغاه لاه غوښاتنې ساره سام ،اللاه  د خپلاو بنادګانو د باې الرې کولاو
چانس هغه ته ورکړ.
الله  انسان له خاورې پیداکړ ،بیا یې خپل روح پکې واچااوه او د خپال پااک روح
تر اچولو وروسته یې مالیکو ته امر ورکړ څو هغه ته سجده وکړي .الله  فرمایي :نو کله

مې چې هغه بشپړ کړ او له خپل روح څخاه ماې پاه کاې پاو کاړ؛ د هغاه پار وړانادې پاه
سجده پرېوځئ  1هغه سجده چې الله  مالیکو او ابلیس تاه ياې امار پارې وکاړ ،د ادم
خاورین وجود ته سجده نه وه ،بلکې په دې خاورین وجود کې الهي اچول شوي روح تاه
سجده وه ،خو ابلیس د الله  له امر څخه سرغړونه وکړه او ویې ویل :زه هغه نه یم چې
هغه بشر ته چې هغه دې له وچې خ ې ،له تورې او بدبویې خ ې څخه پیا کړی ،سجده
1
وکړم.
د ابلیس د سرغړونې المل ،تکبر او بیعي غوره ګڼل و چې متکبر موجودات د خپال
اصل او نسب له مخې پر نورو ځان غاوره ګڼاي او دا چاې اللاه  متکبار موجاودات ناه
خوښوي ،نو ابلیس یې ورټه او لعنتي یې کړ .د تااری پاه پیال کاې ابلایس تکبار وکاړ او
ځان یې غوره وګاڼه او اوس د تاری په وروستیو پړاووناو کاې د انساانانو ځیناې ډلاې لاه
ابلیس او د هغه له اوالدې سره په همکارۍ ځان له نورو څخه غوره ګڼي او د خپل اصال
الصالِ ُحو َن ﴿﴾101
 .1االنبیاء سوره؛  ۵7۵ایتَ :ولَ َق ْد كَتَبْنَا ِفي ال َّزبُو ِر ِمن بَ ْع ِد ال ِّذكْ ِر أَ َّن ْ
اْلَ ْر َ
ي َّ
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَا ِد َ
ي ٍء َع ِلي ٌم ﴿﴾1
 .1الحدید سوره؛  4ایت؛ ُه َو ْ
اْلَ َّو ُل َو ْاآل ِخ ُر َوالظَّا ِه ُر َوالْبَا ِ ُ
ن َو ُه َو ِبك ُِّل شَ ْ
ْت ِفي ِه ِمن ُّر ِ
ن ﴿﴾13
 .1الحجر سوره؛  64ایت؛ فَ ِإذَا َس َّويْتُ ُه َونَ َفخ ُ
وحي فَ َق ُعوا ْ لَ ُه َساج ِِدي َ
ِ
ِ
َ
 .1الحجر سوره؛  44ایت؛ ق َ
ن َح َم ٍإ َّم ْسنُونٍ ﴿﴾11
ل
ص
ن
م
ه
ت
ق
ْ
ل
خ
ر
شَ
ب
ل
د
ٍ
ُ
َ
َ
ْصا ٍل ِّم ْ
َ
َ َ
َال لَ ْم أَكُن ِّْلَ ْس ُج َ

❐ 188وروستی خبرداری
او نسب له مخې غوره والی کوي او ځان غوره شوي خلک ګڼي ،په داسې حال کې چې
الله  د انسان په کالبد کې خپل روح پو کړی او هر انسان دا الهي روح ګرځاوي چاې
د الله  پر وړاندې د انسانانو غوره والی په اصل او نسب کې نه دی ،بلکې د هغاوی د
نېکو اعمالو له مخې دی .د غرب عصري تمدن چې وروستی هدف یې نړیاوال حکومات
ته د دغو کسانو( ،د دوی په ګمان تر ټولو غوره کسان) رسول دي ،یو متکبر تمادن دی،
د ابلیس پر پلونو یې قدم اېښی او پر همدې الره روان دي .دا متکبر تمدن په دې هڅاه
کې دی څو ټوله نړۍ له ځان سره هم ګامه کړي او د شیطان پیروان یې کړي.
په دې متکبر تمدن کې د متمدن والي معیار ظاهر پالنه ده او پاه دې تمادن کاې د
یو انسان متمدن توب درېشي او نېک اایي ښایي .دا تمادن داساې متکبار دی چاې کاه
حضرت عیسی  هم بیا راشي ،درېشي او نېک ایي یې په ځان نه وي نو هغاه باه هام
یو غیر متمدن انسان وګڼي.
د تاری په پیل کې کله چې الله  ادم  پیدا کړ او هغاه تاه یاې پاه جنات کاې
ځای ورکړ ،ورته یې وویل کولی شي په جنت کې له ټولو نعمتونو څخه ګ ه واخلاي مګار
یوه ونه او ومو ویل ای آدمه ته او مېرمن دې په دې باغ کاې واوساېږئ او د هغاه لاه هار
ځایه چې غواړئ ،ډېر (بې شمېره) وخورئ ،خاو دې وناې تاه ماه ناږدې کېاږئ چاې لاه
ظامانو به وشمېرل شئ .1.بیا شیطان د ادم  خواته راغی او د هغه پاه وسوساه کولاو
یې پیل وکړ شیطان ورته وويل :اې ادمه! ایا تا هغې ونې ته رهنمایي کړم چاې پاه هغاې
سره دایمي ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په الس درځي؟ -هغه وخت له هغې (ممنوع
ونې) څخه یې وخوړل او سترونه یې یو بل ته ښکاره شول او پر ځانونو یې د جنت د پاڼو
په سریښولو پیل وکړ او (په دې توګه) ادم خپال د رب نافرمااني وکاړه او لاه سامې الرې
واوښت .1.په دې مبارکو ایتونو کې د پام وړ ټکي دا دي چې ادم  د تلپااتې ژوناد او
هغه دولت چې هېڅکله زوال نه لري یعني دایماي پاچااهۍ د هاوس لاه پااره لاه خپال
پروردګار څخه نافرماني وکړه او ونې ته نږدې شو.
کله چې ادم  ونې ته نږدې شو معنوي معصومیت یې له السه ورکاړ او د معناوي
معصومیت په له السه ورکولو سره په خپل لوڅوالي پوه شو او د ځان د پ ولو له پااره یاې
د ونو له پاڼو کار واخیست.
نت َو َز ْو ُج َك الْ َجنَّ َة َوكُالَ ِم ْن َها َرغَدا َحيْثُ ِشئْتُ َما َوالَ ت َ ْق َربَا ه َِذ ِه الشَّ َج َر َة فَتَكُونَا
ن أَ َ
اس ُك ْ
 .1البقره سوره 4۵ ،ایت؛ َوقُلْنَا يَا آ َد ُم ْ
ن ﴿﴾11
ن الْظَّالِ ِمي َ
ِم َ
خل ِْد َو ُمل ٍ
س إِلَ ْي ِه الشَّ ْيطَا ُن ق َ
ْك َّال يَ ْبلَى ﴿﴾110
َال يَا آ َد ُم ه َْل أَ ُدل َُّك َعلَى شَ َج َر ِة الْ ُ
 .1ه سوره؛  ۵6۵-۵67آیتونه؛ فَ َو ْس َو َ
صى آ َد ُم َربَّ ُه فَ َغ َوى ﴿﴾111
فَأَك ََال ِمنْ َها فَ َبدَتْ لَ ُه َما َس ْوآت ُ ُه َما َو َ ِفقَا يَخ ِْصفَانِ َعلَ ْي ِه َما ِمن َو َرقِ الْ َجنَّ ِة َو َع َ
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د تلپاتې حاکمیت او دولت هوس د معنوي معصومیت د له منځه تلو المال شاو او دا
هوس د ظلم المل ګرځي ،څرنګه چې زموږ رب ادم  ته فرمایي چې ونې ته مه نږدې
کېږه کنه بیا به د ظالمانو له ډلې څخه یې .اوس په آخرالزمان کې صهیونېساتان یاو وار
بیا د ابلیس پیروان شوي دي او په خپل زړه کې د تلپاتې دولت هوس ګرځاوي چاې لاه
بیت المقدس څخه به اداره کېږي او له همدې امله خپلو سترو موخو ته د رسېدو له پاره
له هېڅ ډول ظلم څخه ډډه نه کوي.
هغه مهمه او حیاتي موضوع چې باید هر مسلمان ورته پام وکړي ،دا ده چې اللاه 
د ادم  تر پیدا کېدو وړاندې مالیکو ته وویل چې پاه ځمکاه کاې خپال خلیفاه پیادا
کوي؛ خو مالیکو د هغه علم له مخې چاې اللاه  ورکاړی و د اللاه  پار وړانادې ياې
وویل چې ایا په ځمکه کې داسې خلیفه پیدا کوې چې فساد به کوي او وینه به تویوي؟
الله  وفرمایل :هغه څه چې زه پرې پوهېږم تاسې پرې نه پوهېږئ .نو د ادم او د هغاه
د اوالد دنده پر ځمکه خالفت دی او دا چې خالفت څاه دی اللاه  خپال خلیفاه داود
 ته داسې فرمایي :ای دواوده! تاه ماو پاه ځمکاه کاې خپال ځاای ناساتی (او خپال
استازی) وګرځولې ،نو د خلکو تر منځ په حقه داوري وکړه او د نفسي غوښتنو پیروي ماه
کوه چې هغه به تا د الله  له الرې اړوي .پرته له شکه هغه کساان چاې د اللاه  لاه
1
الرې بې الرې کېږي دا چې د حساب ورځ یې هېره کړې ده ،ورته سخت عذاب دی.
نو خلیفه هغه څوک دی چې په حق ساره حکام کاوي او خالفات هغاه حکومات دی
چې په حق والړ وي او دا چې انسان د ځمکې پرم د اللاه  خلیفاه دی ناو بایاد دې
خالفت ته کار وکړي .د تاری په پیل کې الله  د خالفت دنده ادم  ته وساپارله او
اوس د تاری په پای کې انسي او جني شیطانانو د تو یو پاه واساطه خالفات لاه منځاه
یووړ او تقریبا د نړۍ اوسني ټول دولتونه جمهوري شوي دي چې شاعار یاې د خلکاو لاه
خوا پر خلکو باندې د خلکو حکومت دی او په حقیقت کې دې دولتوناو د اللاه  حاق
خلکو ته وسپاره.
اوس د تاری په وروستیو پړاوونو کې هغه جګړه چې د ښو او بدو تار مانځ پیال شاوې
وه ،توده شوې ده او ابلیس او پیروان یې په هر ډول وسالې ساره چاې پاه الس کاې یاې
لري ،د حق په لوري ګوزار کوي او د نړیوالې لویې شیطاني رحاې لاه پااره کاار کاوي؛

اْلَ ْر ِ
ن النَّ ِ
 .1ص سوره؛  6۸ایت؛ يَا دَا ُوو ُد إِنَّا َج َعلْنَ َ
اس بِالْ َح ِّق َو َال تَتَّ ِبعِ الْ َه َوى فَ ُي ِضل ََّك َعن
خ ِليفَة ِفي ْ
اك َ
ض فَا ْحكُم بَ ْي َ
اب ﴿﴾15
ذ
ع
م
ه
َاب شَ ِدي ٌد ِب َما ن َُسوا يَ ْو َم ال ِْح َس ِ
َسبِيلِ اللَّ ِه إِنَّ ال َِّذي َ
َ
ن يَ ِضلُّو َن َعن َسبِيلِ اللَّ ِه لَ ُ ْ
ٌ
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خو د الله  له وعدې سره سم به وروستۍ بریا د حق وي او تاری به پر با ل د حق په
بریالیتوب پای ته رسېږي.

ستره نړیواله طرحه
هر یهودي ماشوم پوهېږي او په دې باوري دی چې د هغې وعدې له مخې چې بناي
اسراييلو ته ورکړل شوې وه ،تاری به د داسې سړي په راتاګ چاې پیغمبار او مسایحا باه
وي او پر ټوله نړۍ به له بیت المقدسه او د داود  لاه تختاه حکومات کاوي ،پاای تاه
رسېږي .یهودیان په دې عقیده دي چې تاری له یهودي نړیوال نظام سره چې مرکاز باه
یې بیت المقدس وي ،څرنګه چې د سلیمان  په وخت کې و ،پاای تاه رساېږي او دا
نړیوال یهودي حکومت به یهودیت په حقه ثابت کړي.1.
مسیحیان او مسلمانان هم په دې باور دي چې په وروستۍ زمانه کې به مسایح 
راځي او نړیوال حکومت به جوړوي ،خو مسلمانان پاه دې عقیاده دي چاې عیسای ابان
مریم نه دی مړ شوی ،بلکې هغه د اللاه  پاه واساطه اسامان تاه وړل شاوی او بیاا باه
راځي؛ خو د دې پرخالف یهودیان مسیح عیسی تکذیبوي ،نو له دې امله د داسې کس
په تمه دي چې رښتونی مسیح نه وي ،بلکې درواغجن مسیح به وي چې مسالمانان ياې
د مسیح الدجال په نوم پېژني او یهودیانو د عیسی په تکذیبولو سره د مسایح الادجال د
راتګ له پاره زمینه برابره کړې ده څو هغوی د خپلې دوکې ښکار وګرځوي او خپال ساتر
پیروان یې کړي.
وروسته چې د خزرانو امپراتوري ړنګه شوه او د خزر قوم ډېری اروپا ته کډوال شول او
د لومړي ځل له پاره وتوانېدل چې په سامي نژاد کې ځای ونیسي او د اغېزې اچولاو پاه
ځواک سره چې له ډېر مال څخه چې هغه هام لاه ساود خوړلاو او پاه مسایحي ټولناو او
کلیسا کې په جنسي سوداګرۍ یې ترالسه کړی و صلیبي جنګ یې تحریاک کاړ چاې د
دې المل شو چې بیت المقدس فتح کړي او مسلمانان له بیت المقدس څخه وشاړي او
د صلیبي په نامه د معبدي اتالنو په رامنځ ته کولو سره یاې فکار وکاړ چاې د خپال لاوی
ارمان لپاره یې لومړی قدم ایښی ،خو د مسلمانانو مقاومت او د صاالح الادین ایاوبي پاه
رهبرۍ د مسلمانانو پاک جهاد ،د هغوی دغه ارمان یې له شرم سره بېرته اروپا ته ولېږه.
د صلیبیانو تر ماتې وروسته شیطاني قواوې په دې پوه شوې چې له مسللاانانو سلره
په مخامخ فزیکي مقابله کې یې ستر ارمانونه پایله نه لري ،نو له دې امله یې د کوچنیلو
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 27
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ډلو او پټو ډلو لکه فریاسنري ،روڼ اندو او نورو په نوم ډلو په رامنځ ته کلولاو الس پاورې
کړ چې لومړی یې د اروپا کن رول السته راوړ او د غربي مدرن تمدن پاه رامانځ تاه کولاو
یې ،تر خپل کن رول الندې دغه تمدن یې د خپل لاوی هادف پاه لاور رهباري کاړ او پاه
تو یې جوړولو وتوانېدل چې اسالمي خالفت له منځه یوسي او ورپسې فلسطین او بیت
المقدس بیا د هغو یهودیانو الس ته ورکړي چې د دجال د فتنې تر ټولاو لاوی قربانیاان
شوي وو او د دجال پیروان ګرځېدلي وو ،او د اسرائیلو دجالي دولات پاه بیات المقادس
کې جوړ کړي.
د غرب د عصري تمدن په رامنځ ته کېدو سره برې انیا د دې تمدن د لاومړي نړیاوال
ابرقدرت په توګه د دولت بنسټ چې پایله یې د دجال د امپراتاورۍ جاوړول او د دجاال
امپراتورول دي ،کېښود او بیا امریکاا د دې تمادن د ساتر قادرت پاه توګاه چاې البتاه د
اروپایانو په واسطه د امریکایانو د اصیلو خلکو تر نسل وژنې وروساته لاه دې تمادن ساره
وتړل شوه ،رسما یې د اسراييلو د حکومت لاه جوړولاو ساره مرساته وکاړه او هغاه یاې پاه
رسمیت وپېژانده.
صهیونېستانو په اروپا او په ځانګړې توګه برې انیا کې د پ و ډلو په اغېزمنتیاا ساره لاه
دې نړیوال قدرت څخه کار واخیست او په بيت المقدس کاې ياې د اساراييلو د دجاالي
دولت بنسټ کېښود او بیا په رسمي توګه د سیاساي صاحنې مخاې تاه لاه راتلاو ساره د
صهیونېزم د ګوند په چوکاټ کې د اسراييلو د تشکیل او د دې هېواد د پیاوړي کولاو لاه
پاره يې ګ ه ترې واخيسته او له امریکا څخه اسراییلو ته د قدرت د انتقاال لاه پااره باه د
دې تمدن د درېیم او وروستي نړیوال قدرت پاه توګاه ،امریکاا باه هام لاه زوال ساره ما
کوي.
امریکا د خپل پخواني سیال په څېر بیات المقادس او د اساراييلو لاه یهاودي دولات
سره خپله عجیبه دلچساپي وښاوده او د اساراييلو لاه تولاد څخاه تار اوساه یاې ۵67زره
ميليونه ډالرو په مالي مرستو ،له  44څخه د ډېرو وې و (د رد حاق) لاه پااره د اساراييلو د
ساتنې له پاره له نړیوالو قوانینو څخه په ملګرو ملتوناو کاې د دې صهیونېساتي دولات د
ظلمونو پر وړاندې او د نظامي قوو پاه ځاانګړې توګاه د اساالمي هېوادوناو پاه واساطه د
اسراييلو د دښمنانو له منځه وړلو لاه پااره یاې اساراييل دې تاه تیاار کاړل څاو د غارب د
عصري تمادن وروساتی او درېایم پاړاو لکاه څنګاه چاې امريکاا د برې اانیې ځاای ونیاو،
اسراييل هم د امریکا ځایناستی شي ،عملي کړي او یو څاوک پاه بیات المقادس کاې د
مسیحا په توګه د نړیوال حکومت اعالن وکړي او ځان د یهودیانو مسیحا وپېژني.
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صهیونېستانو په بیت المقدس کې د اسريیلو له تشکیل وروسته د امریکا پاه مشارۍ
د غربي عصري تمدن په مالتړ د دې نوي تشکیل شوي یهودي دولت د پیاوړي کولو پاه
فکر کې شول .امریکا ،له نظامي او مالي مرستو پرته له اسراييلو سره استخباراتي مرسته
پيل کړه او په هره مسئله چې اسراييل پکې د نړیوالې ټولنې د نقاد او یاا ګاواښ النادې
راغلی دی ،امریکا په یو نه یو ډول د اسراييلو مالتړ کړی دی.
کله چې امریکاا پاه ۵404زېږدیاز کاال د  KH-111پاه ناوم د  HDکیفیات لرونکاي
پرمختللي س الیټ چې له سلګونه کیلومترو څخه انځور اخیستی شاي ،د ځمکاې مادار
تااه ولې اږه .پااه داسااې حااال کااې چااې سااتر نړیااوال متحااد (انګلېسااتان) ورتااه د خپلااو
استخباراتي موخو له پاره د انځور اخیستو په توګه ترې کار نشو اخیستی.
اسراييلو په مستقیمه توګاه دې سا الیت تاه السرسای الره او د همادې اساتخباراتي
معلوماتو له مخې یاې د عاراق پاه اوسایرک کاې د دغاه هېاواد د نظاامي څېړناو مرکاز د
نظامي الوتکو په مرسته چې له اسراییلو سره د امریکا له خوا کمک شوې وې ،بمبار وکړ
او سره له دې چې اسراييلو په دې حمله کې ټول نړیوال قوانین تر پښاو النادې کاړل او
پاه ۵40۵زېږدیاز کااال پاه ټولاه نااړۍ کاې د اساراييلو د دې قااانون مااتونې پاه وړاناادې
الریونونه وشول .امریکا چې ځان د نړیوالو قوانینو ساتونکی ګڼي پاه خپلاو غوږوناو کاې
پنبه کېښوده او هېڅ ډول غبرګون یې ونه ښوده.
د ټکنالوژیو په زمانه کې اتومي وسله د نړیوال قادرت د عماده عنصار پاه توګاه ګڼال
کېږي ،نو له دې امله اسرائیل تر جوړېدو څو کاله وروساته د اتاومي وسالو د جوړولاو پاه
فکر کې شول او په داسې حال کې چاې امریکاا د خپلاو  U-2اساتخباراتي او اکتشاافي
الوتکو په واسطه چې د اتحاد جماهير شوروي د نظاامي تحرکااتو د څاارنې لاه پااره یاې
جوړې کړې دي.
د اسراييلو اتومي څېړنو مرکز یې په پ ه تر څارنې الندې ونيو او د اساراييلو لاه لاوري
د اتومي وسلو له جوړېدو خبر وو ،خو هېڅ ډول غبرګون یې ونه ښاود ،ساره لاه دې چاې
اسالمي هېوادونه د اتومي وسلو د لرلو په تور تار نظاامي یرغال النادې راولاي ،اساراييلو
هغه اتوم چې ان د اتومي وسلو د پراختیا د منعې تړون يې السلیک کړی نه دی؛ سره له

دې یااې هاام پااه  67۵۸زېږدیاز کااال د امریکااا د دفاااع وزیار کااولن پاااول د خپاارو شااوو
برېښناليکونو له مخې له  677زیاتې اتومي وسلې لري.1

1. Seymour M. Hersh; The Samson Option; 1. A Secret Agreement
)2. Times of Israel (In leaked emails); Colin Powell says: Israel has 200 nukes (Dated: Sep. 15, 2016
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هېڅ نقد یې پرې ونه کړ او ان رسنیو هم د هغې پاه اړه پاه اساراییلو نيوکاه وناه کاړه،
بلکې د امریکا او غرب د عصري تمدن مالي ،نظامي او ان اتاومي مرساتې ورساره رواناې
دي.
وروسته له دې چې صهیونېستانو په فلسطین او بيت المقدس کې د پښې ځای پیدا
کړ او د اسراييلو صهیونېستي یهودي دولت یې جوړ کړ او په یاو اتاومي قادرت یاې بادل
کړ ،دا صهیونېستي دولت د اساراييلي ساترو پاروژو د عملاي کېادو لاه پااره د پالنوناو او
رحو د ارمان په فکر کې شو.
اسراييل د نړیوال نظم چارو جوړوونکي شول او د امریکا په راس کې د غرب عصاري
تمدن د اسراييلو د ساترې رحاې د عملاي کوونکاو ماامورینو پاه توګاه پاه ناړۍ کاې د
اسراييلو د ستر ارمان له پاره په فعالیت پیل وکړ.
په ۵4۸6زېږدیاز کاال اودن یانن ) (Oden Yinonخبریاال او د اساراييلو پاه بهرناي
سیاست کې یو نږدې کس چې د اسراييلو له بهرنیو چارو وزارت سره نږدې اړیکې لاري،
په منځني ختیځ کې د صهیونېستانو د ستراتیژۍ تر عنوان الندې د صهیونېست نړیوال
ساازمان ) (World Zionist Organizationپااه مجلاه کااې یاوه مقالااه خپاره کااړه چااې
وروسته ترې د اسراييلو د بهرنۍ پالیسۍ پاه توګاه کاار واخیساتل شاو او د یانن د پاالن
 (Yinon Plan)1په نامه هم پیژندل کېږي.
دا پالن د اسراييلو د پايښات لاه پااره دوه رحاې او عماده ماوخې لرلاې .لاومړی دا
وړاندې کوي چې اسراييل باید د سیمې په یوه پیاوړي امپریالېستي قدرت بادل شاي او
دویم دا چې ټوله سیمه په کوچنیو دولتونو بدله کړي او ټول عربي هېوادونه تجزیه شي.
د دې کار له پاره هر عربي دولت او په ځانګړې توګه هغه دولتونه چاې د ملاي منساجمو
او واضحو موخو لرونکي دي ،تر هدف الندې کړي.
دې پالن د مسالمانانو د کمازورۍ ټاول ټکاي يااد کاړي دي څاو پاه راتلاونکي کاې
صهیونېستان وتوانېږي چې په اسالمي نړۍ کې له دې کمزوریو د تشنجاتو او ګډوډیو د
رامنځ ته کولو او د اسراییلو د پیاوړي کولو له پاره کار واخلي .د کمزورۍ هغه ټکي چاې
دا پالن یې د اسراييلي ستراتيژيستانو له پاره رابرساېره کاوي ماذهبي ،قاومي ،ناژادي او
ملي اختالفونه دي چې د دې په مرساته اساراييل کاوالی شاي عرباي دولتوناه کمازوري
کړي او په داخلي جګړو او ګډوډیو یې اخته کړي.

 .1د ال ډېرې مطالعې له پاره د  Israel Shahakپه واسطه  The Zionist Plan for the Middle Eastکتاب ولولئ.
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د دې پالن له مخې بايد عاراق پاه یاو شایعه ،ساني او کُاردي دولات تجزیاه شاي .د
مراکش او اجریا تار مانځ پاه هساپانوي صاحراوو اختالفوناه بایاد ناور هام زور واخلاي او
همدارنګه په دې هېوادونو کې داخلي اختالفات نور هم پسې زیات شي .په سوډان کې
مسلمانان اقلیت وو او پر اکثریت افریقایانو ،بت پالونکو او مسیحیانو یاې حکومات کااوه
نو تر منځ یې د اختالف راوړل ساده وو.
همدارنګه سوریه او لبنان له علوي شیعه ګانو او سنيانو جوړ وو چاې پاه ساوریه کاې
 ۵6سلنه علوي شیعه ګانو په اکثریتو سنیانو واکمني کوله او لبنان هم ورته حالات لاري
او د دې دولتونو د متزلزل کېدو حالت ښيي .دا رحه د مصر ستره برخه جوړوي ،ځکاه
که د دې پالن له مخې مصر سقو وکړي او تجزیاه شاي ،ناو لیبیاا ،ساوډان او ان لارې
پراته اسالمي هېوادونه به هم په دې ډول حالت کې راښکېل شي.
په همدې توګه به په ټوله اسالمي ناړۍ کاې تفرقاې او کاورنۍ جګاړې راولاي .د دې
پالن یوه برخه داسې وایي :په پنځو والیتونو باندې د لبنان پوره تجزیاه د مصار ،ساوریې

او عربو د جزیرې په ګډون د ټولې عربي ناړۍ د تجزیاې لاه پااره ساریزه ګڼال کېاږي او
اوس په هماغه لور په حرکت کې دي .وروسته عراق او سوریه نظر ځانګړو برخو ته د قوم
او مذهب له مخې ،د لبنان په څېر په ختیځه برخه کې د اسراييلو له لومړنیو موخو څخه
دي .سوریه هم د قومي او مذهبي جوړښات لاه مخاې د اوساني لبناان پاه څېار پاه څاو
دولتونو تجزیه کېږي چې د هغې د ساحل په اوږدو کې یو علوي شیعه دولت ،پاه حلاب
کې یو سني دولت ،په دمشاق کاې یاو بال ساني دولات چاې د خپلاو شامالي ګاوناډیو
دښمن وي او د دروزیانو (هغه مذهب چې لاه اساماعیلیه وو بېال شاوی دی) یاو دولات
زموږ د جوالن (یعنې اسراییل د جوالن تپې خپلاې ګڼاي) پاه تپاه او حاوران سایمه کاې
رامنځ ته شي .دا کار په اوږده موده کې د اسراییلو سوله او ټیکااو براباروي چاې اوس دا
ډول حالت زموږ په السرسي کې دی .1د ینن د رحې پرخالف د ایران-عاراق اتاه کلناه
جګړه چې په ۵4۸۸زېږدیز کال پای ته ورسېده او ميليونونه تلفات یې لرل ،وناه توانېاده
چې عراق ټوټه ټوټه کړي او عراق تر دې وروسته یو وار بیاا د متحاده هېاواد پاه توګاه پاه
بیارغونې پیل وکړ او یو سیمه يیز قدرت شو.
همدارنګه د ینن محاسباتو د مصر په اړه صهیونېستانو ته غوښتونکې پایله نه لرلاه او
مصر هم د مصر د پخواني رییس حسن مبارک تر واقعي مشرۍ الندې په یو متحد ملت
او سیمه يیز قدرت د نړۍ له قدرتونو سره د نېکو دېپلوماتیکو اړیکو په لرلو سره مصر یاې

1. Translated and Edited by: Israel Shahak; The Zionist Plan for the Middle East; p 11
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له تجزیې وژغوره او د سینا د دښتې د نیولو له پاره یې د اساراییلو شاومه رحاه ناکاماه
کړه .همدارنګه لبنان هم چې د اسراییلو د داخلي جګړو او اضغال نهژغاورل شاوی وما
په متحد کېدو وو.
د ینن رحې د قسمي بریا تار نشاتوالي وروساته د اساراییلو د سیاساي مطالعااتو او
ستراتیژیک پرمختګ د مطالعاتو انس ی يوټ د یانن تار رحاې وروساته پاه ياوې ښاکاره
قطعې سره يوه نوې تګالره :د قلمرو سااتنې لاه پااره یاې د (A Clean Break: A New
 Stratey for Securing the Realm)1تر نامه الندې د یاوې ناوې تګاالرې رحاه جاوړه
کړه د پخوانيو ناکامو تګالرو په پرې کېدو یې ټينګار کاوه او د نوې تګالرې تر نامه یاې د
اسراییلو اوږدمهالو او لنډمهالو پنځو مهمو او ګ ورو ټکو ته پکې اشاره کړې ده.
 .۵له اسراییلو څخه د امریکاا د کاانګرېس ډېار مالتاړ او د اساراییلو هغاه
تګالرې چې په عماده ډول پکاې د امریکاا د کاانګرس د مهماو غاړو د مالتاړ
السته راوړل ،له امریکا سره د مېزاییلي دفاعي تګالرې همکااري ،د امریکاا د
کانګرس له غړو څخه مالتړ چې د اسراییلو پاه اړه لاږ معلوماات لاري ،لاه تال
ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکاا د سافارت د انتقاال لاه پااره لاه الساته
راوړي مالتړ څخه ګ ه اخیساتل او د امریکاا خلکاو تاه د اساراییلو د وضاعبت
وړاندې کولو لپاره د سړې جګړې د لفاظیو بیا ژوندي کول پکې شامل دي.
 .6د سولې له پاره د سولې د حل الرې لاه منځاه وړل (د ساولې لاه پااره

سوله چې د دوو هېوادونو د سولې د حل الرې پاه ناماه هام پېژنادل کېاږي.
اوس هم د فلسطین او اسراییلو د جنجال د حل الرې له پاره په نړیواله ټولنه
کې د امریکا ،اروپایي اتحادیې او فلسطینانو تر منځ منال شاوې ده چاې پاه
دې تړون کې اساراییل بایاد د ملګارو ملتوناو د امنیات د شاورا  646او 44۸
پرېکړه ليکونو ته درناوی وکاړي او هغاه سایمې چاې د ۵451زېږدیاز کاال د
جون د میاشتې په جګړه کې یې د نظامي قواوو پاه واساطه نیاولې وي او پاه
کې باختري کرانه ،د غزې تړانګه او ختایځ بیات المقادس شاامل دي ،بیرتاه
فلسطین ته ورکړي.)1

 .1د ال زیاتې مطالعې له پاره الندې کتابونو ته سر ور ښکاره کړئ:
Institute for Research: Middle Eastern Policy, Inc.; Middle East Foreign Policy; Policy Brief; March 27
 Grand F. Smith; Big Israel: How Israel’s Lobby Moves Americaاو همدارنګه 2003
2. Colin Flint' The Geography of War and Peace: From Death Camps to Diplomats; p 298
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د سولې لپاره سوله ،تګالرې پر ځای د یوې جامع سولې لپاره د حرکتوناو
پاکول ،د فلسطیني مبارزینو د نظامي څار له پاره مشروعیت ،فلساطین تاه د
امریکا د مرستو منع کول ،هغاو دوه زره کلناو تااریخي ادعااوو تاه مشاروعیت
ورکول چې د بیت المقدس ځمکه په یهودیانو پاورې اړه لاري او د ساولې پار
وړاندې د اسراییلو په رسميت پېژندل ،په کې شامل دي.
 .4د سیمه يیزو سياالنو محاصره ،بې ثباته کول او له منځه وړل چې پکې
عربي هېوادونه بې مشروعیته او زورواکي ډوله معرفي کړي ،په ساوریه کاې د
عرب دښمنه قومونو د استولو له پاره له ترکیې او اردن سره کاار ،د رسانیو پاه
مرسته د سوریې د دولت د مشروعیت تر پوښتنې النادې راوساتل ،د ساوریې
محاصره ،په سوریې حمله ،د جوالن په لوړو کې د سولې لپاره ځمکې نظریې
ردول ،له صهیونېستانو سره د عراقي دوسته رژیم په واسطه پاه عاراق کاې د
شاه هاشمي نصبول او د دې رژیم له خوا د سوریې محاصره ،په لبنان کاې د
سوریې ،ایران او عراق ګډول او د عراق پر ځای د لبنان شایعه ګاان پار اردن
پورې تړل.
 .3اقتصادي اصالحات چاې د اساراییلو د اقتصااد عماومي اصاالحات ،د
مالیو راکمېدل ،د امریکا د مرستو او د دفاع له پاره د امریکا نظامي قاواوو تاه
د اړتیا له منځه وړل او په خپل داخلي اقتصااد متکاي کېادل پاه کاې شاامل
دي.
 .۵د صهیونېزم بیا را ژوندي کول چې په کې د ملاي احساسااتو زیاتېادل
او د بقا لپاره د ملي تګالرې جوړول شامل دي.
یهودیانو په تورات کې داسې السوهنه وکړه چې بین النهارین هېاواد چاې د فارات او
نیل د سیندونو تر منځ پروت دی د اسراييلو خدایي حاق ګڼاي او د صهیونېساتانو هیلاه
هم د نیل له سیند څخه تر فارات سایند پاورې د اساراييلو د قلمارو پراخاوالی دی چاې
صهیونېستان ورته د سترو اسراييلو پروژه ) (The Greater Israel Projectوایي او د یانن
د پالن په ګډون صهیونېستي تګالرې او یوه ښکاره قطع ،همدا هدف څاري.
په داسې حال کې چې یهودیان خپل ځانونه د ارتودکس یهودیان بولي ،په دې باور
دي چې یهودیان د دولات د تشاکیل حاق ناه لاري .صهیونېساتان لاه الس وهال شاوي
تورات څخه په ګ ې اخیستو سره وایي :په هغې ورځ ،خدای  له ابرام (اباراهیم) ساره
تړون وکړ او ویې ویل :دا ځمکه مې د مصر له سیند (نیال سایند) څخاه تار لاوی سایند
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(فرات سیند) پورې ستا نسل ته وبښله.1لاه هار ډول ظلام ،چال او دوکاې څخاه پاه کاار
اخیستو د یهودي دولت د رامنځ ته کولو په هڅه کې دي او د غرب عصري تمدن چې د
لومړي ځل له پاره یې یهودي – مسیحي اتحاد جوړ کړی دی .اسراییلو ساره د دې ساتر
ارمان د پوره کېدو له پاره مرسته کوي.
صهیونېساتانو د تااورات لاه ایاااتونو څخااه پاه کااار اخیساتو ،یهودیااان او صهیونېساات
مسیحیان دې ته متقاعد کاړل چاې د دې یهاودي حکومات رامانځ تاه کېادل د موعاود
مسیح د راتلو له پاره سریزه ده چې له بیت المقدس څخه به په ټوله نړۍ د داود  او
سلیمان  په څېر حکومت وکړي ،په داسې حال کې چې مسالمانان پاوهېږي ،هغاه
مسیح چې یهودیان او صهیونېست مسیحیان ورتاه کاار کاوي ،دروغاي مسایح (دجاال)
دی.
د صهونېست ټولو مشرانو د اسراييلو پر پاروژې بااور الره ،پاه دې اړه تئاودور هارزل د
صهیونېستانو پالر د خپلو خا رو په کتاب کې داساې لیکاي :د یهاودي دولات قلمارو د
مصر له سیند څخه تر فرات پورې ادامه لري 1او یهودي خاخام د فیشمن په ناوم چاې د
ملګرو ملتونو فلسطین ته د رسیدګۍ په ځانګړې کمې ه کاې د فلساطین لپااره د آژاناس
غړی و د ۵430زېږدیز کال د جوالی په 4مه یې داسې وویل :د موعود هېواد د مصر لاه
سیند څخه تر فرات پورې ادامه ولري او د سوریې او لبنان ځینې هم په کې دي.1

په نقشه کې هغه سیمې په ګوته شوې چې اسراییل یې د نیولو پالن لري

 .1د پیدایښت کتاب؛ پنځه لسم باب؛ له ابرام سره د خدای عهد؛  ۵۸ایه
2. Theodore Harzi; Complete Diaries; Vol. II; p 711
& 3. International Organization for the Elimination of all forms of Racial Discrimination; Zionism
Racism; p 149
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د اسراييلو د سترې پروژې د عملاي کولاو لاه پااره یهودیاانو د  677۵زېږدیاز کاال د
سپ مبر پاه یوولسامه یاوه دروغجناه ساتره حملاه پاه امریکاا کاې ترساره کاړه او د هغاې
مسوولیت او پړه یې د القاعدې په پخواني مشر اسامه بان الدن او پاه پاای کاې پار ټولاو
مساالمانانو واچولااه .د سااپ مبر د یوولساامې حملااه د یوویشااتمې پې اړۍ تاار ټولااو دوکااه
کوونکې او ناسمه حملاه وه ،ځکاه ال تار اوساه د امریکاا دولات لاه دې حملاې څخاه پاه
افغانستان او منځني ختیځ کې له اسالم ساره پاه جګاړه کاې کاار اخلاي ،پاه دې اړه دا
پوښتنې چې :څنګه  ۵4تنو مسلمانو عربو څلاور ځلاه پاه یاوه ورځ د ناړۍ تار ټولاو ساتر
امنیتي پرمختللی سېستم خراب کړ؟ څنګه یې د اسمانڅکو د ازاد سقو په راغورځېادو
سره د فزیک قوانین مات کړل؟ څنګه یې د هغه ودانۍ د اوسپنیزو چوکاټونو د غلیانو په
 ۵۵۵7درجې سانتي ګریډ سره یې د الوتکو د  ۸77سانتي ګرېډو درجو نفتو پر وړاندې
د کیمیا قوانین مات کړل؟
څنګه یې له دوو ودانياو ساره د الوتکاو د لګېادو لاه املاه درې وداناۍ ړنګاې کاړې؟
څنګه یې د ودانیو په ځای پر ځای سقو سره پرته له دې چاې تار هغاې النادې بموناه
ځای پر ځای کړي د تخریب د سېستماتیکې انجنیرۍ قانون غلط ثابت کړ؟ او پاه پاای
کې ،څنګه هغه حرارت چې یوه اسمانڅکې ودانۍ ورانوی شي ،د حمله کاوونکي پېژناد
پاڼااه نشااي سااوځولی؟ د امریکااا د سااپ مبر د یوولساامې پېښااه د اسااراييلو د پااروژې او
همدارنګه د اساراييلو د اوږد مهاالو او لناډ مهاالو تګاالرو د عملاي کولاو لاه پااره د یاوې
سریزې په توګه وکارېده او امریکا د اسراييلو د سياالنو د له منځه وړلو لاه پااره د ناړۍ د
پیاوړي قدرت په توګه رامخکې شو او د اسراييلو له تګالرو سره سم یې د منځناي ختایځ
په بې ثباته کولو الس پورې کاړ او ویاالی شاو چاې امریکاا پاه رسامي توګاه تار اوساه د
اسراييلو جګړې مخته وړي.
په دې اړه د څاوارلس ساتوریز امریکاایي جنارال ،ونسالي کاالرک د ډېمکراساي ناو
( (Democracy Nowله ټلویزیون سره په اعتراف کې وویل :کله چې پن اګون ته الړم او

له خپلو همکارنو خبر شوم چې امریکا د اوو مسلمانو هېوادنو د له منځه وړلو پاالن لاري
او کله چې مې دلیل وپوښت ،همکارانو مې وویل :کله چاې ساوټک درساره وي ناو هاره
ستونزه به درته مې ښکاري او د امریکا ساوټک هام د هغاه پاوځ دی ،ناو لاه دې املاه د
امریکا پالن هم د دې اوو هېوادونو له منځه وړل دي چې عاراق ،ساوریه ،لبناان ،لیبیاا،
سومالیا او ایران هېوادونه دي.1
1. Milena Rampoldi; The Tragedy of Palestine and its Children; p 133
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امریکا د ناټو په مشرۍ د سپ مبر له یوولسې حملې څخه چې پاه مسالمانانو پاورې
یې هېڅ تړاو نه الره ،له اسالمي نړۍ سره يې د جګړې د سریزې په توګه کاار واخیسات.
لومړی افغانستان او بیا له ترورېزم سره د جګړې او د د ډله يیزو وژونکاو د وسالو لرلاو پاه
پلمه یې عراق هم اشغال کړ.
دا چې ولې امریکا دومره سمندرونه لري په منځني ختیځ کې په جګاړه بوخات دی،
په دې اړه ډېرې اقتصادي او سیاسي نظریې او تیورۍ شته چې له هغو څخه ترټولو مهم
یې له ترورېزم سره جګړه ،د نفتي ذخیرو السته راوړل ،د پطرو ډالارو د انحصاار سااتل ،د
ولسواکۍ او جیوپولی يکي ګ و لېږدول او خپرول او د سایمه يیازو قادرتونو کن ارول دي،
خو منځنی ختیځ له امریکا څخه ډېر لرې دی او هېڅ کلاه باه امریکاا تاه جادي ګاواښ
پېښ نه کړي ،نو له دې امله هغه نظریه چې امریکاا د خپال امنیات سااتنې لاه پااره پاه
منځني ختیځ کې ښکېل دی ماشومانه ښکاري.
امریکا د نړۍ د سترو نفتي ذخیرو لرونکی دی او د ډېاری وارداتاي نفات لاه جناوبي
امریکا او افریقا څخه تمویلېږي ،نو له دې امله د منځني ختیځ نفتي ذخیرې پاه داساې
حال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا د السوهنې له پاره یوه کوچنۍ محرکه قاوه
کېدای شي ،د مالي او نظامي درنو لګښتونو ،او د نظامیانو د وینو اصلي عامال ناه شاي
کېدی ،په داسې حاال کاې چاې کېادای شاي ياو عامال د پطروډالارو انحصاار وي .پاه
منځني ختیځ کې د امریکا د جګړې عماده عامال ناه دی ،ځکاه ساوريې د پطروډالار د
انحصار له پاره هېڅ ګواښ نه و جوړ کړی .یو دلیال چاې ډېاری کارپوهاان پارې ټينګاار
کوي ،په منځني ختیځ کې د امریکا په واسطه د ولسواکۍ لېاږدول او خپارول دي ،خاو
امریکا له اوږده مهال راهیسې پاه ناړۍ کاې د غیار ولساواکو هېوادوناو متحاد کېادو تاه
وفادار دی ،نو دا به احمقانه وي ،که څوک فکر کوي چې امریکا د ولسواکۍ د خپاراوي
له پاره په منځني ختیځ کې په جنګ بوخت شوی دی او بالخره ځینې کسان د چاین او
روسیې په شاان د ښاکاره کېادو پاه حاال کاې ځواکوناو ساره جیوپاولیتیکي سایالي پاه
منځني ختیځ کې د امریکا د مداخلې عامل ګڼي ،خو د چین او روسيې د کالبناد کولاو
له پاره امریکا ته د کن رول له پاره ښې سیمې د فليپین ،وې نام ،مرکازي اسایا او بالکاان
په څېر هېوادونه دي.
پورته يادې شوې تیورۍ ،د امریکايانو ،د امریکا د سیاست پوهانو او نړیوالاو د دوکاه
کولو له پاره ښه وسیله کېدای شي .په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې جګاړه
د اسااراييلو یااوازینۍ سااتراتیژیکه موخااه عملااي کااوي څااو د منځنااي ختاایځ د اسااالمي
هېوادونو له کمزوري کېدو سره اسراییل په دې وتوانېږي چې خپلاه ساتره پاروژه پلاې او
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عملي کړي او د پکاس یهاود ) (Pax-Judaicaپاه ناماه د یهاود-صهیونېساتي امپراتاوري
جوړه کړي.

ستره جګړه ،ملحمه یا آرماګډون )(ARMAGEDDON
د دې له پاره چې اسراييل وتوانېږي یوه امپراتوري چې د یهودیانو دوه زره کلن خوب
دی ،د بین النهرین په ستره سیمه کې چې د سوریې لویه برخه ،تقریبا نیم عاراق ،ټاول
اردن ،لبنان ،کوېټ ،فلسطین او د مصر او عربساتان ځيناې برخاې پکاې شااملې دي د
خپل موعود مسیح له پاره جوړې کړي یا باید اسراييل په ناڅاپي توګه لوی شي او یا هم
نړۍ کوچنۍ شي! دا چې د اسراييلو په ناڅاپي توګه لوېدل یوې معجزې ته اړتیا لري او
د لویو او د صعود په حال کې د سترو قدرتونو په موجودیت کاې ناشاونې ده ،ناو لاه دې
امله اسراييل د نړۍ د راکوچني کولو او د سترو او سیمه يیزو قدرتونو د له منځاه تلاو پاه
فکر کې دي .د نړۍ راکاوچني کاول او د ساترو قادرتونو لاه منځاه وړل یاوازې د اتاومې
جګړې په واسطه شوني دي چاې اساراييل پاه کاې د جګاړې هاېڅ لاوری ناه وي او ناور
قدرتونه د اتومي وسلو په واسطه یو بل له منځه یوسي او اسراييل وکوالی شاي د ناړۍ د
هجمون ( )Hegemonهېواد په توګه د امریکا ځای ناساتی شاي چاې دې پړاووناو تاه د
لېږد له پاره اوسنی وخت ډېر نږدې شوی دی.
سترې راتلونکې جګړې ته یهودیان او مسیحیان آرمګاډون او مسالمانان ورتاه مالحام
وایي ،خو د نورو دینونو پر خالف صهیونېستان د دې جګړې د پيل کېدو هڅاه کاوي پاه
داسې حال کې چې نور دینونه د دې جګړې پيل نه غواړي .درې واړه ابراهیماي دینوناه
په دې باور دي چې په شام کې د آخرالزمان جګړې په شام کې چې لبنان ،فلساطین او
د سوریې ستره برخه یې سوریه ده راځي ،خو اسالم د دې پېښو دقیقه لړۍ داسې بیاان
کړی ده چې د وروستۍ زمانې د علم له مطاالعې پرتاه ،د اوسانيو اقتصاادي او سیاساي
پېښو درک ناشونی ښکاري او هر مسلمان باید د وروستۍ زمانې د جګاړو او فتناو پاه اړه
د اسالم وړاندوېينو ته رجوع وکړي څو په دې فتنو کې ښاکېل ناه شاي او پاه دې ګاډوډ
وخت کې د ځان له پاره سمه الره وټاکي.
حضرت محمد  په یوه حدیث شريف کې فرمایي :هغاه وخات ناږدی دی چاې د
عراق د خلکو له پاره به یو قفیز (خوراک) او یو درهم هم رانشي ،وپوښتل شاول لاه کاوم
ځایه؟ انحضرت  وفرمایل :د عجمو (غیر عرباو) لاه خاوا ،هغاوی د دې جیارې مخاه
نیسي .بیا یې وفرمایل :هغه وخت نږدې دی چې د شام د خلکو له پاره به یو دينار او یاو
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ُمد (ډوډۍ) رانشي .ومو ویل :له کومه ځایه؟ ويې فرمایل :د رومیاانو لاه لاوري .بیاا یاوه
شېبه غلی و او بيا یې وفرمایل :په پای کې به زما امت هغه خلیفه وي چې مالوناه ماوټی
موټی وېشي او نه به یې شمېري (په سخاوت سره یې بښني) .په کوېاټ بانادې د عاراق
تر حملې څلور ورځې وروسته د ۵447زېږدیز کال د اګسټ میاشتې په دویماه د ملګارو
ملتونو د امنیت شورا  ۸۸۵پرېکړه ،پر عاراق یاې د ساوداګرۍ جاامع بنادیز ولګااوه .دې
بندیز د ملګرو ملتونو د ساازمان د غاړو پاه واساطه د عاراق هار ډول تولیادات ،واردات او
همدارنګه پر عراق د هر ډول مالونو خرڅالو منع کړی و.1
همدارنګه سوریه په ۵404زېږدیز کال کې وروسته له دې چاې امریکاا ساوریې تاه د
ترورېزم د یوه مالتړي هېواد خطاب وکړ ،تر اقتصادي بندیزونو الندې راغله .ساره لاه دې
چې دې بندیزونو د ۵404زېږدیز کل څخه وروسته زور واخیست چاې پاه دې بنادیز پاه
 67۵۵زېږدیز کال ډېر نور محدویتونه هم د اروپايي اتحادیې او امريکا له لاوري ولګاول
شول.
په پورته حدیث شريف کې حضارت محماد  د غیار عرباو ،یعناې ټاولې ناړۍ لاه
لوري د عراق تحریمول اټکل کړي دي او د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې پر عراق بنادیز د
ملګرو ملتونو د غړو په واسطه چې تقریبا ټوله نړۍ په کې ده وضع شول ،او له دې هم د
حیرانۍ وړ دا ده چې پاه ساوریې بندیزوناه د اروپاایې اتحااد او امریکایاانو (رومیاانو) لاه
لوري وضعه شول.
حضرت محمد  له دې بندیزونو وروسته شرایط یې د سخاوتمند خلیفه (حضرت
امام مهدي) په راتګ سره ،وړاندوینه کړې وړاندې کړي چې د درېیمې نړیاوالې جګاړې
وروسته او هغه مهال چې ټول امت به په فتنې او ظلم کې وي ،راڅرګنادېږي .انحضارت
 وفرمایل :قیامت به تر هغې رانه شي چې د فرات د سیند ،د سرو زرو غار راڅرګناد
نه شي او خلک د هغې له پاره سره وجنګېږي او له هرو سلو تنو څخه  44به وژل کېاږي
او هر څوک به وایاي :کېادای شاي زه پااتې شام 1او پاه یاو بال روایات کاې راغلاي دي:
مسلمانان بایاد څاه تارې وانخلاي .1د فارات سایند چاې لاه ترکیاې څخاه یاې سارچینه
اخیستې ده ،له سوریې او عاراق څخاه تېرېاږي د ساوریې او عاراق د فارات د سایند پاه
اوږدو کې د نفتو ډېری ذخیرې پرتې دي .نفت د تېرې او اوسنۍ پېړۍ د ارزښت لرونکو
1. Spencer C. Tucker; The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf,
Afghanistan and Iraq Conflicts; p 598
 .1صحیح مسلم؛ حدیث 03۵3
 .1صحیح بخاري؛ حدیث 0۵۵4

❐ 202وروستی خبرداری
سوداګریزو مالونو څخه دی چې د صنعتي هېوادونو اقتصادي پراختیا او د صنعت کچاه
ټاکي او اقتصاد پوهان ورته توره ال هم وایي.
له سعودي عربستان سره د امریکا تر تړون (پطروډالرو) څخه وروسته نفات د امریکاا
د پیسو د مالتړ په توګه کار وکړ او د اسعاري مالتړ په توګه یې د سرو زرو ځاای ونیاو .ناو
کوالی شو ووایو چې په تورې ال باندې ستره جګړه چې د فرات د سایند پاه اوږدو کاې
ده راڅرګنده او پيلېږي.
حضرت محمد  هغه جګړه چې د فرات د سیند په سرو زرو کېاږي دوماره ساخته
ګڼلې چې په کې به له هرو سلو تنو جنګیالیو  44تنه وژل کېږي .بشري تاری د ساختو
جګړو شاهد دی خو تاری د داسې جګړو شااهد ناه دی چاې لاه هارو سالو تناو یاو تان
ژوندی پاتې شي او پاتې  44تنه ترې ووژل شي ،نو په شاام کاې ښاکېلو قادرتونو تاه پاه
کتو او د الله  د رسول  د وینا له مخې به دا جګړه يوه رسم شاوې جګاړه ناه وي،
بلکې داسې جګړه به وي چې په جګاړه کاې باه د ډلاهيیزو وژناو لاه وسالو کاار اخیساتل
کېږي او زموږ د وخت د ډلهيیزو وژنو تر ټولو خطرناکه وسله ،اتومي وساله ده او ناړۍ پاه
یوه داسې پړاو کې ده چې هره لحظه پاه کاې پاه شاام کاې د ساترو قادرتونو چاې نااټو،
روسیه ،ایران ،سعودي عربستان او ان چین دي د جګړې وېره شته ده.
حضرت محمد  د جګړې شدت داسې بیان کړی چاې الوتاونکي باه پاه اسامان
کې راپرېوځي چې کېدای شي د راډیو اک یف ) (Radio Activeوړانګو په واسطه دا کار
وشي او همدارنګه رسول الله  پخوانیو وسلو او سواریو ته د خلکاو راګرځېادل اټکال
کړي دي چې د ټکنالوژۍ له منځاه تاګ پاه کاې شاامل دی او دا کاار یاوازې د اتاومي
جګړې په واسطه شونی دی .په دې اړه حضرت محمد  فرمایي :قیامت به تار هغاې

رانه شي چې میراث وناه وېشال شاي او خلاک د غنیمات پاه وېاش خوشااله ناه شاي او
حضرت محمد  شام ته د الس په اشارې وویال :د مسالمانانو پار وړانادې یاو لښاکر
تیارېږي او مسلمانان به هم د هغوی پر وړاندې ځانونه تیار کړي .راوي وایاي :ماا وویال:
ستاسو موخه رومیان دي؟ ویې فرمایل :هو ...خادای ﷻ کاافرانو تاه مااتې ورپاه برخاه
کوي او لویه وژنه رامنځ ته کېږي چې بېلګه یې نه ده لیدل شوې ،تر دې چې الوتاونکي
به په هوا کې مړې شي .هغوی به په همدې وضعیت کې ژوند کوي چې له یاوې ساترې
جګړې به خبرېږي او یو فریاد کوونکی به ورته اواز کوي :دجال د هغوی پاه کاور او اهال
باندې حمله کړې او د هغوی د ازادۍ اراده لري .په دې وخت کې به هغوی هغه مالوناه
او غنیمتونه چې ورسره دي ،اچوي او د دجال په لاوري باه ورځغلاي او لاس ساپاره باه د
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پېش قراول پاه توګاه لېاږي .حضارت محماد  وفرمایال :زه د هغاوی او د پلروناو پاه
نومونو یې او د اسونو په رنګونو یې پوهېږم.1
الله  قران ته هغه کتاب ویلی دی چې هر څه پکې روښانه دي ،لوی څښتن ﷻ
په دې اړه فرمايي :او موږ دغه کتاب چې د هر څه روښانوونکی دی او د مسلمانانو لپااره
الرښوونکی او رحمت او زیری ورکوونکی دی ،پر تاا نازل کاړ 1.ناو اتاومي جګاړې چاې د
بشریت په تاری کې تر ټولو مهمې پیښې وې ،قران کریم څرګنادې کاړې دي .اللاه 
فرمايي :په څرګنده توګه موږ هغه څه چې له (وناې ،نباات ،حیاوان ،سایند او ناورو اثاارو

څخه) د ځمکې پر م دي ،د ځمکې ښکال مو ګرځولي څو هغوی و ازمايو چاې د عمال
له پلوه يې کوم يو نېک دی او له شک پرته موږ له هغو څه چې پر ځمکه دي ،باې باوټي
1
خاوره به ترې جوړه کړو.
کارل سګان ) (Carl Saganد اتومي جګړو د اغېزو په مطالعو کاې د نوبال جاایزې د
ګ اونکي جوشانا لیاډربرګ ) (Joshna Lederbergهمکاار و او همدارنګاه کاارل د ناساا
) (NASAله سازمان څخه د ساینسي استثنایي السته راوړنې جایزه هم تر الساته کاړې
ده ،نوموړی پرته له دې چې اتومي جګړه لرې نه بولي وایي :له احمقانو او لېونیانو پرتاه،

ټول پوهېږي چې اتومي جګړه به یوه نادره انساني فاجعه وي .یو معماولي اتماي بام لاه
دوه مېګا ټنو مثمریت سره ،له دوه ميليونه ټناه ټارایناای روتلاویین ) (TNTساره معاادل
دی ،چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال له ټولو کارول شاوو چاودېادونکو توکاو ساره
برابر دی.
اتومي جګړه د اوزون د بقې له قسمي منځه تلو المال کېاږي او د ټاولې خااورینې
کُرې بیولوژي به له جدي پایلو سره م کاړي او ځمکاې تاه د لمار د وړانګاو رساېدل باه
راکم شي چې د نباتاتو له پاره به ژوند ستونزمن کړي .1نو کوالی شو ووایو چې د اتاومي
جګړې یوه اغېزه به پر باې بوټاو دښاتې د ځمکاې بدلېادل وي چاې اللاه  پاه دې اړه
فرمایي :نو ،هغې ورځې ته په تمه اوساه چاې پاه اسامان کاې یاو څرګناد لاوګی ښاکاره
شي 1.د کارل او نورو پوهانو د څېړنو له مخې ،د اتومي جګاړې یاوه پایلاه دا ده چاې پاه
 .1صحیح مسلم؛ حدیث 03۸4
ن ﴿﴾23
ي ٍء َوهُدى َو َر ْح َمة َوبُشْ َرى لِلْ ُم ْس ِل ِمي َ
 .1النحل سوره؛  ۸4ایت؛ َونَ َّزلْنَا َعلَ ْي َك الْ ِكتَ َ
اب تِ ْبيَانا لِّك ُِّل شَ ْ
اْلَ ْر ِ
ن َع َمال ﴿َ ﴾3وإِنَّا لَ َجا ِعلُو َن َما َعلَ ْي َها
 .1الکهف سوره؛  0او  ۸ایتونه؛ إِنَّا َج َعلْنَا َما َعلَى ْ
ض زِينَة لَّ َها لِنَ ْبلُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أَ ْح َس ُ
ص ِعيدا ُج ُرزا ﴿﴾2
َ
4. Carl Sagan; The Nuclear Winter: The World after Nuclear War; p 1-5
الس َماء ِب ُدخَانٍ ُّمبِينٍ ﴿﴾10
ب يَ ْو َم تَأْ ِتي َّ
 .1الدخان سوره؛  ۵7ایت؛ فَا ْرت َ ِق ْ
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اسمان کې له ورېځو څخه لوړ  ۵۵7ميلیون ټنه دود مساتقر دی او د دود پاه واساطه دا
تیاره حتا کېدی شي د ځمکې د ی بندان کېدو المل هم شي ،همدرانګه دود د قیامات
له سترو نښو څخه هم دی .الله  فرمایي :او هېڅ داسې سایمه ناه شاته پرتاه لاه دې
چې موږ د قیامت له ښکارېدو وړاندې ،د هغه ښار خلک یا هالکاوو او یاا هام پاه ساخت
عذاب یې خته کوو .دا حکم په کتاب (حق عزلي علم) کې مسطور دي 1.درېیمه نړیواله
یا اتومي جګړه د زیاتو ښارونو د له منځه تلو المل ګرځاي او هغاه ښاارونه چاې د اتاومي
بمونو له چاودېدو څخه امن پاتې کېږي ،سخت عذاب به یاې ونیساي ،ځکاه ښاارونه باه
هغااه ساایمې وي چااې د خپلااو اوساېدونکو لااومړنۍ اړتیاااوې تمویلاوی نشااي او دا اولیااه
اړتیاوې لکه خواړه ،اوبه او نور ښارونو ته لېږدول کېږي او د نړیوالې جګړې د واقع کېادو
پر مهال به اړیکې پرې کېږي.
کاغذي رواا شوې پیسې خپل اعتبار له السه ورکوي او سوداګریزې اړيکې هم پرې
کېږي چې په ښارونو کې د غذایي ماوادو د کماولي المال ګرځاي او اوساېدونکي یاې د
قحطۍ لاه دردنااک عذابساره ما کېاږي .همدارنګاه د ځمکاې پاه فضاا کاې د الکتارو
مقنا یسي اهتزاز په رامنځ ته کېدو ساره ،الکترونیکاي الاې لاه منځاه ځاي او د اوباو د
پاکوالي او د فاضله اوبو د خدمتونو په څېر ښاري خدمتونه له منځه ځي چې په ښاارونو
کې به ژوند ډېر ستونزمنوي او د خلکو تر منځ د اغتشاشاتو د رامنځ تاه کېادو او نااروغيو
د زیاتوالي او نورو عذابونو المل ګرځي.
د سترې جګړې له پاره نړیواله صحنه چې اسراييلو یې کلونه کلونه هیله پاه سار کاې
لرله ،تیاره ده ،ځکه له یوې خوا غرب او د غرب عصري تمدن په زوال کې دی او لاه بلاې
خوا د ظهور په حال کې قدرتونه ،نړۍ د څو قطبي لور ته بیاایي او د امریکاا پاه مشارۍ
کبرجن غرب نشي کوالی په واک کې شریک سیاالن وزغمي.

د غرب زوال
د عامه خدمتونو ستر کارونه ،لوړې او اسامانڅکې وداناۍ ،ساتر او ښایساته ښاارونه،
ځواک او نظامي پرمختللې وسلې ،بروکراتیک قوي سازمانونه او نورې ځانګړنې د غرب د
عصري تمدن د نه زوال وړ ښیي ،خو دا ځاانګړنې د روم پاه پخاواني تااریخي او پیااوړي

اب
ن ُم ْه ِلكُوهَا قَ ْب َل يَ ْومِ الْ ِق َيا َم ِة أَ ْو ُم َع ِّذبُوهَا َعذَابا شَ ِديدا كَا َن َذلِك ِفي الْ ِكتَ ِ
 .1االسراء سوره ۵۸ :ایت؛ َوإِن َّمن قَ ْريَ ٍة إِالَّ نَ ْح ُ
َم ْسطُورا ﴿﴾12
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تمدن کې هم موجودې وې ،خو د هغو غلطیو لاه املاه چاې د امپراتاورۍ پار مهاال یاې
ترسره کړې.
د قیصرانو ستره امپراتوري داسې ړنګه شوه چې کثافاتو یې په اروپا کې پېړۍ پېاړۍ
تیاره جوړه کړې وه او د پخواني سیال (روم امپراتورۍ) په څېر به د امریکا امپراتوري هم
د هغې په پل قدم ږدي .کله چې د دوی یوه چارواکي سنیکا ) (Senecaخبارداری ورکاړ
چې روم د زوال خواتاه روان دی ،خلکاو (د روم د زوال؟) پاه حیرانتیاا ساره پاه هغاه یاې
پورې خندل او اوس هم چې علمااء د امریکاا د امپراتاورۍ پاه زوال غږېاږي ناو ورپاورې
خاندي.
دا یو انکار نه منونکی حقیقت دی ځکه چې د غرب متکبراناه سیاساتونه ،اقتصاادي
کړکېچونااه او د ټولنااو د بنسااټ ماتااه د غاارب د عصااري تماادن کښااتۍ د داسااې ساارابي
ساحل پر لور بیایي او په پای کې په داسې جهیل کې ډوبېږي چاې پاه خپلاه یاې جاوړ
کړی دی .په دې اړه د رومیانو د تاری څېړندوی لیکي :د دې له پااره چاې پاه روم کاې

ويجاړوونکي ځواکونه اغېزمن وي ،یوه پېړۍ او یا ډېرې ته اړتیا وه خاو د دې ويجااړوونکو
ځواکونو د عصري چ کتیاا کچاه ډېاره ګړنادۍ ده .د روم د امپراتاورۍ د وروساتیو ورځاو
تاریخي حکایات ،د نن ورځې قیصرانو له پاره له ځانه سره یو خبرداری لري.1
په غرب کې فرد پالنه ،نشه يي توکي ،شراب ،زنا او ناروا اړیکې ،همجنس پالنه او نور
انحطا ونه د دې المل شول څو خلک پکې ناخوښاه شاي ،پاه ډول ډول رواناي نااروغیو
اخته شي او ټولنیز بنس ونه له منځه الړ شي .د ټولنې یو بنس یز او مهم اسااس کاورنۍ
ده چې په ملي هویت کې تر ټولو مهم عنصر ګڼل کېږي د فاردي شخصایت ،ارزښاتونو،
اخالقو او ډله يیز ارزښت ته د وفادارۍ بنسټ ږدي.
په غرب کې د کورنۍ بنسټ د زوال په حال کې دی چې د کاورنۍ زوال باه د روم د
امپراتورۍ په څېر ،د غرب د عصري تمدن او فرهنګ زوال هم ولري ،ځکاه چاې کاورنۍ
لومړنۍ کوچنۍ ټولنه او ښوونځی دی چې ښه او بد چلندونه او ارزښتونه پکې جوړېږي.
کورنۍ ټولنه جوړوي.
کله چې په کورنۍ کې ماشومان لویېږي ،لومړی کاورنۍ تاه او بیاا ټاولنې او پاه پاای
کې فرهنګ او ملت ته وفاد لرل زده کوي ،خو هغه څوک چې کورني ارزښتونه ونه لاري.
د خپلې کورنۍ ،ټولنې ،فرهنګ او تمدن پر وړاندې هېڅ ډول مسولیت نه احساساوي او
د بې مسوولیتۍ حس يې د دې المل ګرځي څو فرد د خپلو شخصي ګ و د السته راوړلو

1. H. J. Haskell; The New Deal in Old Rome; p 232
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له پاره په داسې کارونو الس پورې کړي چې د ټولنې او یا هم د ډله يیزو اړیکو پاه زیاان
وي.
تاری پوهان د روم د امپراتورۍ د لوړېدو یو ستر المل پیاوړې کورنۍ اړیکې ګڼاي او
د د راپرځېدو یو ستر المل یې د کورنۍ د بنسټ له منځه تلال ګڼاي ،پاه دې اړه فیلیاپ
مایرز داسې لیکي :هغه لومړنی واحد چې د رومي ټولنې د راتګ المل وګرځېاد ،کاورنۍ

وه او د کورنۍ د جوړېدو تر ټولو مهم عنصر د پاالر واک دی .دا باه ساتونزمه وي چاې د
روم په برخليک او تاری کې د دې ټولنې (کورنۍ) اغېز و ناه شامېرو .د همادې عفتوناو
زانګو وه چې د روم له ستروالي او قدرت سره یې مرسته وکړه او د روم امپراتاورۍ تاه یاې
نړیوال واک ور وباښه.1
کارکوپینو د دې امپراتورۍ د زوال د المل په اړه لیکي :په روم کې د دویمې ماېالدي
پېړۍ پر مهال د شخصایت پلاه سساته وه .د پلروناو یختنیاوونکې څېاره پاه کورنیاو کاې
مړاوې شوه او پر وړاندې یې د هر کور د بچیانو څېره بدله شوه او د ټولنې نازداناه او باې
تربیه بچیان چې په عیاشۍ معتاد وو او ادب یې له الساه ورکاړی و ،هارې خواتاه خاواره
شول .هغه همدارنګه ،الق چې د اوسني غرب تر ټولو ستره ساتونزه ګڼال کېاږي د روم
د امپراتااورۍ د زوال ی او الماال ګڼ اي او زی ااتوي :لااه دې وروسااته روم د ااالق د پراخ اې
ناروغۍ شاهد شو او رومیانو د بل واده له پاره الق اخیسته او د الق له پااره یاې واده
کاوه .1هغه بل المل چې د غرب د زوال سبب شوی او همدارنګه په وروساتيو کاې د روم
په امپراتورۍ کې لیدل کېده ،مادي علم او په اصطالح رسمي علم دی.
په غرب کې علم په بشپړه توګه مادي شوی دی او خلک علام یاوازې د ماالي ګ او د
السته راوړو له پاره زده کړې کوي ،په حقیقت کاې خلاک ،علام د دې لاه پااره زده کاوي
چې پیسې السته راوړي او هغه بیا د خپلو بچیانو په زده کړه لګوي چې په دې منځ کاې
انساني ارزښتونه ،انساني معنویت او د ژوند موخه چې له هغې پرته هر انساان نیمګاړی
وي ،هېر شوي دي.
هغه کسان چې علم د پیسو په واسطه او د پیسو د السته راوړلو له پاره زده کوي ،لاه
خپل علم څخه د کار اخیستو پرمهال د ټولنې ګ ې په پام کې نه نيسي او ګ ه پاالونکی
وي چې ټولیزې ،ملي او دیني موخې لاه منځاه ځاي او کارار کارار د دې پار ځاای چاې
خلک د ټولیزو ګ و له پاره کار وکړي ،ټولنې ته د خپلو شخصي او مادي موخو لاه پااره د
یوې وسيلې په سترګه ګوري چې ټاولیز ارزښاتونه او وفااداري پاه کاې لاه منځاه ځاي او
1. Philip Van Mess Myers; Rome: Its Rise and Fall; pp 11-12
2. Jerome Carcopino; Daily Life in Ancient Rome; pp 78, 97,100
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ټولنه د فالکت لور ته کاږي .په دې اړه په اتالنتیا کې د موهوز پوهنتاون ريایس دوکتاور
بنجامین ) (Morehouse Colledgeوایي :موږ د تاری پاه اوږدو کاې ډېار زده کاوونکي

لرل ،ډېر لېسانس وګړي مو فارغ کړي دي خو انسانیت مو ناروغ دی .موږ پوهې ته اړتیا
نه لرو ځکه پوهه لرو ،بلکې زموږ انسانیت ،معنویت ته اړتیا لري.1
په غرب کې معنویت له منځه تللی او د معنویت د له منځه تلو یو ستر المل له دیني
ارزښتونو او دین سره د غربي عصري تمدن علني او دایمي مبارزه ده چې معنوي تشه د
ټولنیزو ګډوډیو ،پو پالنې او د ټولنې د زوال المل ګرځاي .عیاشاۍ د روم امپراتاوري د
زوال لور ته یوړه او د حیرانتیا وړ هم دا ده چې د غرب عصري تمدن هم ،عیاشۍ څناګ
ته کړی دی.
تر دویمې نړیوالې جګړې وروساته افارد ایسنساتید ) (Alfred Eisenstaedtمشاهور
امریکايي عکاس د امریکا د سمندري قواوو کښتۍ چلوونکي ،یو عکس چې د ټاایمز پاه
میدان ) (Times Squareکې په سپین لباس سره یوه ښځه چې اوس پر جاپان د بریا د
ورځې په نامه یادېږي ښکلوي ،چاپ کړ او غربي رسنیو دغه انځور چې د جنساي ازادۍ
ښکارندوی دی ،دومره خپور کړ چاې اوس د غرباي عصاري تمادن د پېژنادلو یاو عنصار
همدا په عام محضر جنسي ازادي او جنسي عملونه دی.
غربي ځوانان یې عیاش کړي دي او دا عیاش ځوانان د ګډا د شپو ،شرابو بوتلوناو او
نامشروعو جنسي اړیکو له لرلو پرته له ژونده بال څاه ناه غاواړي او ټولاه دنیاا یاې همادا
شیان دي چې ټولیزو ارزښتونو ته هېڅ ډول وفاداري نه لري څرنګه چې کارل ویلسان د
خپل کتاب عنوان ټاکلی دی ،غربیانو خپله نڅا په مرګ بدله کړه.1
د غرب نړۍ په بېرته ناه راګرځېادونکي اقتصاادي زوال کاې قارار لاري ،پاه دې اړه د
لندن د اقتصاد د پوهنتون انګلیس اقتصاد پوه لیکي :هېڅ عاالم ناه غاواړي دا رد کاړي

چې په څو وروستیو کلونو کې د نړۍ پاه اقتصاادي بڼاه کاې د انادازه کولاو وړ بدلونوناه
راغلي دي.1
امریکا د ناټو په مشرۍ خپل ځان له ترورېزم سره د جګړې په پلمه پاه اساالمي ناړۍ
کې د اسرايیلو پر ستراتیژیکو جګړو بوخت کړ او دې جګړو د امریکا پاه مشارۍ د غرباي

1. Michgan Alumnus; Oct 1963; p 148
2. Carl W. Wilson; Our Dance turned to Death
3. International Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the
)West?; Michael Cox
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امپراتورۍ د پای ته رسېدو له پاره پیل رامنځته کړ .لاه اساالم ساره د امریکاا جګاړې ،دا
هېواد دومره پوروړی کړی چې د پور بېرته ورکول ناشوني دي.
په دې اړه د امریکا د خزانې وزارت د معلوماتو پر بنسټ له  6777زېږدیز کال څخاه

تر  67۵۵زېږدیز کال پورې د امریکا پور له ۵ټرېلیونه ډالرو څخاه ۵۸ټرېلیوناه ډالارو تاه
رسېدلی 1او د منځني ختیځ ،افغانستان او نورو ستراتیژیکو سیمو د جګړو د ترسره کولاو
له پاره د امریکا د پوروړي کېدلو د لوړوالي کچه ال هم ما پاه لاوړوالي ده ،څرنګاه چاې
مایکل کاکس لیکي :د امریکا متحده ایاالت له یوه نه مقاومت کاوونکي اقتصاادي زوال

سره م شوی دی ،چې که داسې ادامه وکاړي یاا د امریکاا لاه دې کمازورۍ څخاه ناور
خلک ګ ه اخلي او یا به امریکا د خپلې مشرۍ قدرت له السه ورکړي .1د امریکا ساياالنو
د امریکا له دې کمزورۍ ګ ه واخیسته او په داسې حال کاې چاې امریکاا د جګاړې پار
سوداګرۍ بوخت دی ،سياالن یې په ځانګړې توګه چین پاه ساوداګرۍ بوخات دی او د
نړیوالې اقتصادي مشرۍ له پاره تیاری نیسي.
د امریکا په واسطه د نړیوال اقتصاد د کن ارول تار ټولاو د قاوت مولفاه ،د امریکاا تار
مشرۍ الندې نړیوال ساازمانونه لکاه د پیساو نړیاوال صاندوق او نړیاوال باناک دی .پاه
وروستیو لسیزو کې لومړی د ناړۍ پنځاو ساترو اقتصاادي هېوادوناو د برازیال ،روسايې،
هندوستان ،چین او جنوبي افریقا په ګډون نوی نړیاوال باناک ) (BRICSاو بیاا چاین د
اساسااي بنسا ونو (زېربناااوو) د پااانګونې د بانااک ) (AIIBپااه نامااه د مااالي او اقتصااادي
سازمانونو د بدیل په توګه د واشنګ ن تر مشرۍ الندې جوړ کړ .یو بال مهام عنصار چاې
امریکا ته یې نړیاوال اقتصاادي قادرت ور وباښاه ،د امریکاا د ډالار او پطروډالارو نړیاوال
کېدل دي چې د چین او روسيې په څېر سيال هېوادونه یې د امریکا پاه کمازوري کولاو
او د غربي بدیلو ټولنو پر جوړولو له غرب او پاه ځاانګړې توګاه ډالارو ساره ياې اقتصاادي
جګړه پیل کړې ده ،ځکه دا هېوادونه پرته له دې چې خپلې ډالري ذخیرې یې باازار تاه
وړاندې کړې دي.له سرحد ور اخوا سوداګریو کې په خپل او د متحدانو تر مانځ د ډالارو
پر ځای له سرو زرو او یا خپلو ملي پیسو څخه کار اخلي ،دا کار د دې المل ګرځي چاې
ډالرو ته نړیواله غوښتنه راټی ه شي او چاپ شوي ډالر یاو وار بیاا پاه امریکاا کاې ښاکته
پورته شي چې په دې هېوادونو کې به د پیسو تورم او د ډالرو سقو له ځانه سره ولاري،
په دې اړه شی عمران نظر حسین لیکي :د غرب د پولي نظام د تکامل وروستۍ صاحنه
)1. US Treasury Direct; Historic Debt Outstanding-Annual 2000-2015 (www.treasurydirect.gov
2. International Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the
)West?; Michael Cox
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به له نن ورځې څخه د بدې نړیوالې الکترونیکاي پیساې د رامانځ تاه کېادو شااهده وي
چې کاغذي پیسې له ننناي چال ساره د دې ځاای نیساي .پاه حقیقات کاې ،وروساتۍ
صحنه پیل شوې ده او د پیسو ټول نړیوال مجرمین ،اوس یو نړیوال کړکې ته اړتیا لاري
(لکه پر ایران د اتومي حملې په څېر چې تر اوسه نه ده پيل شوې) څو امریکایي ډالر او
ورپسې د نړۍ ټولې کاغذي پیسې سقو وکړي او د سرو زرو لاه بیاې ساره پاه پرتلاې د
ډالرو سقو کوالی شو چې د دې پیسو پر وړاندې ورځ تر بلاې د زیاتېادو پاه حاال کاې
وګورو.1
د وروستیو کلونو سیاسي سترې پېښې پاه ناړۍ کاې د غرباي سالطې پاالنې او اغېاز
ښندنې د کموالي ښکارندوی دي .تر ټولو ستره بېلګه یې د 67۵3زېږدیز کاال اوکاراین
دی چې د بارک اوباما د وینا له مخې ،امریکا د قدرت د انتقاال لاه پااره یاوه معاملاه 1د
غرب د پلوي دولت د نصب له پاره له هغه دولت څخه چې د روسې متحاد و ،وکاړه ،خاو
روسیه د ظهور په حال کې ده او اوس مهال د امریکا یو ستر سیال هېواد دی چې ناړۍ
یې دوه قطبه کړې ده.
روسيې لوبه په خپلې ګ ې کړه او د یوې ټولپوښتنې په ترسره کولو ساره یاې کریمیاا
چې د کمونېستانو پر مهال په اوکراین پلورل شوې وه ،یو وار بیا یې روسیې ته ورکاړي او
هغه امریکا ته چې تر سړې جګړې وروسته د واک په نشه کې وو او ځان يې په نړۍ کاې
تر نورو بېل ګاڼه ،ستره خپکۍ یې ور وښوده.
غربیانو د روسيې دا حرکت ونه زغمه ،ځکه چې کریمیا د سمندري ځواکونو لاه پااره
یوه مهم او ستراتیژیک بندر دی او د روسیې په واسطه د کریمیا نیول په نه باورېادونکي
ډول د روسيې نظامي قدرت زیاتوي ،نو ځکه غربیانو د اقتصادي تحریمونو د وضعه کولو
هڅې وکړی او ویې غوښتل چې له دې بندیزونو څخه په کار اخیستو ،د روسایې پرېکاړو
ته په خپله ګ ه بدلون ورکړي؛ خو روسیه تر سړې جګړې وروسته کمزورې ناه شاوه او ناه
هم غرب تر سړې جګړې وروسته خپل قدرت وساته او روسيې پاه دې ډول شارایطو ساره
تر سړې جګړې وروسته غربیانو ته یوه هالکوونکې لومړنۍ ضربه ورکړه.
په سوریه کې هم چې امریکا د اوو اسالمي هېوادونو په ړنګولو اخته وه او غوښتل یې
د ساوریې دولات ړنااګ کاړي ،روساایې الساوهنه وکااړه او د امریکاا اوږدمهااالی پاالن يااې
وننګاوه او ناکام یاې کاړ ،لاه بلاې خاوا چاین چاې د روسایې پار وړانادې یاې د غربیاانو
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham; Islam and the Future of Money; p 9
2. Edited by J. L. Black and Michael johns; Assisted by Alanda D. Theriaulf; The Return of the Cold
War; p 20
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کمزوري لیدلې وه ،د چین ،ټایوان ،فلیپین او وې نام د ځمکاو پاه اړوناد اوباو کاې ياې د
مصنوعي نظامي جزیرو پر جوړولو پیل وکړ او د غربیانو د تشو خبرداریو سره سره یاې ،د
چین د جنوب په سمندري اوبو کې د خپل هېواد ځمکنۍ پراختیا ته ادامه ورکوي.
د غرب اوږدمهاله متحدان چې د غرب امپراتاوري د زوال پاه حاال کاې ويناي ،کارار
کرار د غرب له اتحاده الس اخلي او د نوي راڅرګندېدونکو قدرتونو پار لاور لکاه چاین او
روسیې ته الس اوږدوي چې تر ټولو ستره بېلګه یې فليپین دی .همدارنګه په غارب کاې
عام خلک د نظامي او سیاسي حاکمو سازمانونو ،ټولنو او تشکیالتو له امله بې اعتباره او
بدبین شوي دي؛ د بېلګې په توګه له اروپایي اتحادیې څخاه د برتاانیې لاه وتلاو  /االق
 ،(Brexit)1په ناورو هېوادوناو کاې د نااټو د الساوهنو پار وړانادې الریونوناه او پاه غرباي
هېوادونو کې د پاپولېستانو  (Populists)1له شهرت څخه یادونه وکړو.
الله  هم په خپل قران کاريم کاې د غارب او د غارب پاه څېار ټولناو د زوال زېاری
ورکړی دی .الله  خپل بشریت ته نصیحت کوي چاې د پخاواني تااری او قوموناو لاه
داستانونو څخه د عبرت درس واخلي ،په دې اړه الله  فرمایي :ورتاه ووایاه :پاه ځمکاه
کې وګرځئ راوګرځئ نو له تأمل سره وګورئ چاې د ګنهکااانو عاقبات څاه ډول و 1.اللاه
 فرمایي :او کله چې وغواړو کوم ښار هالک کړو ،نو خوشګذره خلک یې دې ته هڅوو
چې پکې انحراف (او فساد) ته لمنه ووهي او په پایله کې پر هغاه (ښاار) عاذاب حتماي
کېږي نو هغه له یوه مخه زیر او زبروو.1

 .1له اروپایي اتحادیې څخه د برېتانیې وتل چې ډېر مهال په برګزیت ) (Brexitسره رالنډېږي ،یوه سیاسي موخه ده
چې په برېتانیه کې د سیاسي حزبونو ،مدافعینو او خلکو له خوا له  ۵404کال د اروپا له اتحادیې سره د یو ځای کېدو
له مهال پیل وه .د اروپا د اتحادیې د تړون له مخې د اروپا له اتحادیې وتل د هغې د غړو هېوادونو له حقونو څخه دي.
په هغې ټولپوښتنه کې چې د 67۵۸م کال د جون په  64مه نې ه په برېتانیه کې ترسره شوه ،تر  ۵0ميلیونو زیاتو وګړو
په اروپایي اتحادیه کې د نشتون له پاره رایه ورکړه (پر وړاندې یې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو له پاره تر ۵۸
ميليونو ډېرو وګړو رایه ورکړې وه) او د برګزېټ ګوند بریا ته ورسېد .ځینې کارپوهان له اروپايي اتحادیې څخه د برېتانیې
د وتلو په څېر پېښې په دغه هېواد کې د نیوناسیونالېزم ) (Neo-Nationalismد پراختیا له امله ګڼي او دا د دې
اتحادیې د تیتېدو پیل ګڼي.
 .1عوام پالنه یا ) (Populismیوه سیاسي ریقه او اموزه ده چې د پوهانو د ډلې پر وړاندې د عامه خلکو له حقونو او
عالیقو د پلویتوب له پاره فعالیت کوي .په شلمه پېړۍ کې د عامه پالنې ډېری حرکتونه د التینې امریکا او هند په
حرکتونو سره پېژندل کېدل خو له ۵4۸7م را وروسته دا حرکتونه په کاناډا ،ای الیا ،هالنډ ،سکانډویانا او متحده ایاالتو
هېوادونو کې هم د بریا یو څه درجې ترالسه کړې.
اْلَ ْر ِ
ن ﴿﴾53
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اوس مهال غربیان له فساد او فحشا سره سره د هالک شوو قومونو ټاول صافات چاې
قران ترې یادونه کړې ده په ځان کې لري چې شرک ،زنا ،لوا ت ،باې عادالتي ،فسااد،
ماده پالنه او نور عمده یې پکې شامل دي ،نو باید د پخوانیو قومونو په څېر الهي عذاب
ته هم په تمه وي.
همدارنګه غربیانو د سود په نړیوالولو ساره لاه اللاه  او د هغاه لاه رساول  پار
وړاندې جګړه اعالن کړه چې دا به هغوی هالک کړي ،پاه دې اړه اللاه فرماايي :ناو

که مو (ربا) پرېنه ښوده نو خبر اوسئ چې لاه اللاه او د هغاه لاه پیغمبار  ساره
جنګ کولو ته پاڅېدلي یئ 1،.غربي نړۍ د سقو په حال کاې ده او زماوږ زماناه یاو وار
بیا له یوې امپراتورۍ څخه بلې ته د واک د انتقال او یا پر څو نورو د وېشل کېدو شاهده
ده .تجربوي تاری ښیي چې د تاری په اوږدو کې د واک هېڅ لېاږد د ټکار لاه پېښاېدو
پرته نه دی پیل شوی څرنګه چې اوګانساکي لیکاي :د واک دا انتقاال باه هام د ناړۍ د
سختو جګړو المل وګرځي .1صهیونېستان فکار کاوي چاې د اتاومي نړیاوالې جګاړې پاه
پیلېدو او د نړیوالو قدرتونو او د نړۍ د ډېار نفاوس پاه راکمېادو ساره باه د هغاوی زریان
وخت را ورسېږي ،خو لکه څنګه چې الله  فرمایي :او (یهاود او د مسایح دښامنانو ،د

هغه او د الرې او ریقې لمنځه وړلو لپاره یې) نقشه جوړه کړه ،او خادای ( د هغاه او
د الرې او ریقې د ساتنې لپااره یاې) نقشاه جاوړه کاړه ،او اللاه  تار ټولاو ښاه نقشاه
جااوړوونکی دی 1.دا وار بااه بیااا تاااری تکاارار شااي او اللااه  د مساایحي – یهااودي
(صهیونېستانو) د اتحاد له پاره نقشه لري څو هغوی بریا ته په ناږدې کېادو ساره ناکاام،
تورمخي او تعذیب کړي ،نو مسلمانان باید یقاین ولاري چاې تار اتاومي جګاړې وروساته
نړۍ ،د اسالم زرین عصر له ځانه سره راوړي.

تر اتومي جګړې وروسته نړۍ
الله  په قران عظیم الشان کې فرمايي :او په اسماني کتاب (تورات) کې ماو بناي
اسراییل په دې خبر کړل چې قطعن تاسې باه پاه ځمکاه کاې دوه ځلاه فسااد وکاړئ او
قطعن یاوې ډېارې لاویۍ سارغړونې تاه باه پااڅېږئ .ناو هغاه وخات چاې دوو لومړیاو د
ن اللّ ِه َو َر ُسولِ ِه ﴿﴾133
 .1البقره سوره 604 ،ایت؛ فَإِن لَّ ْم ت َ ْف َعلُوا ْ فَأْ َذنُوا ْ ِب َح ْر ٍب ِّم َ
2. International Relations; 26 (4); p 371 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the
West?; Michael Cox
ن ﴿﴾11
 .1ال عمران سوره؛  ۵3ایه؛ َو َم َك ُروا ْ َو َم َك َر اللّ ُه َواللّ ُه َ
خ ْي ُر الْ َماكِرِي َ
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(تحقق) وعده راورسېږي ،خپل هغه بندګان چې ډېر قوي دي پر تاسو یې ګماروو تر څو
ستاسو په کورونو کې (ستاسو قتل او غال کولو ته) په ل ه کې شاي او دا ګاواښ حقیقات
کېدونکی دی .که نیکي وکړئ ځان ته مو نیکي کړې او که بدي ومړئ ناو ځاان تاه (ماو
بدي کړې) او کله چې وروستی ګواښ راورسېږي (راشي) څاو تاساو غمجان کاړي او پاه
معبد کې (مو) څرنګه چې لومړی ځل دننه شول (په زور) دننه شي او هر څه ته یې چې
1
الس ورسېږي (هغه) له مخې له منځه یوسي.
د لومړي ځل له پاره له میالد څخه  ۵۸0کاله مخکې ،د نبوکد نصر پر مشرۍ پوځ له
بابل څخه بیت المقدس فتح کړ ،ښار یې وسوځاوه ،اوساېدونکي یاې قتال عاام کاړل ،د
سلیمان  په واسطه جوړ شوی مسجد یې وران کړ او پاتې یهودیان یې غالمان کړل.
تر هغې وروسته ،کله چې هغوی یو وار بیا په بیت المقدس کاې ژوناد اختیاار کاړ ناو پاه
فساد یې پیل وکړ ،حضرت ذکریا یې په مساجد کاې وواژه او پاه خپال زعام یاې حضارت
عیسی  هم په صلیب کړ ،دا ځل هم د الله  له وعدې ساره سام د دویام ځال لاه
پاره د رومي جنرال تیتوس ) (TITUSتار مشارۍ النادې پاوځ بیات المقادس تاه نناوت،
اوسېدونکي یې په عام ډول ووژل او دویم مسجد یې وران کړ.
بیا الله  بني اسراييلو ته خبرداری ورکوي او فرمايي :کېادای شاي چاې پروردګاار
مو پر تاسو رحم وکړي خو که بیا (ګناه ته) وګرځئ (موږ به مو هام ستاساو د سازا لپااره)
درګرځو 1.لکه څنګه چې په لومړي او دویم ځل د الله  وعده ترسره شوه ،دا ځال هام
د فساد او د اسراییلو د غوروالي غوښتنو له امله په ځمکه او مقدسه ځمکاه کاې ،د اللاه
جل جالله وعده به رښاتیا شاي او دا وار باه مسالمانان د حاق پاه بیرغوناو پار اساراييلو
بریالي شي ،څرنګه چې حضرت محمد  فرمایي :تار هغاې وروساته باه د مشارق لاه
لوري تور بیرغونه راپورته شي او تاسې باه داساې وژناي چاې هاېڅ قاوم تار اوساه ناه وي
وژلي ،بیا یې څه یاد کړل چې زما په حافظاه کاې ناه دي پااتې ...کلاه ماو چاې هغاوی

اب لَتُف ِ
ْس ُد َّن ِفي اْلَ ْر ِ
ن ُعلُ ًّوا
 .1االسراء سوره؛ له  3څخه تر  0ایتونه؛ َوقَضَ يْنَا إِلَى بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل ِفي الْ ِكتَ ِ
ض َم َّرتَيْنِ َولَتَ ْعلُ َّ
س شَ ِد ٍ
كَبِيرا ﴿ ﴾1فَ ِإذَا َجاء َو ْع ُد أُوال ُه َما بَ َعثْنَا َعلَيْ ُك ْم ِعبَادا لَّنَا أُ ْولِي بَأْ ٍ
اسوا ْ ِخال ََل ال ِّديَا ِر َوكَا َن َو ْعدا َّم ْف ُعوال ﴿ ﴾1ث ُ َّم
يد فَ َج ُ
ن َو َج َعلْنَاكُ ْم أَكْثَ َر نَ ِفيرا ﴿ ﴾5إِ ْن أَ ْح َسنتُ ْم أَ ْح َسنتُ ْم ِْلَنف ِ
ُس ُك ْم َوإِ ْن أَ َسأْت ُ ْم فَلَ َها
َر َد ْدنَا لَ ُك ُم الْ َك َّر َة َعلَيْ ِه ْم َوأَ ْم َد ْدنَاكُم ِبأَ ْم َوا ٍل َوبَ ِني َ
فَ ِإذَا َجاء َو ْع ُد ِ
خلُو ُه أَ َّو َل َم َّر ٍة َولِ ُيتَ ِّب ُروا ْ َما َعلَ ْوا ْ تَتْبِيرا ﴿﴾3
خلُوا ْ الْ َم ْس ِج َد كَ َما َد َ
اآلخ َر ِة لِ َي ُسوؤُوا ْ ُو ُجو َه ُك ْم َولِ َي ْد ُ
ن َح ِصيرا ﴿﴾2
 .1االسراء سوره؛ ۸مه ایه؛ َع َسى َربُّ ُك ْم أَن يَ ْر َح َم ُك ْم َو ِإ ْن ُعدت ُّ ْم ُع ْدنَا َو َج َعلْنَا َج َه َّن َم لِلْكَا ِفرِي َ
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ولیدل ورسره بیعت وکړئ ،که څه هم پر واورې پاه ساینه تاګ هام وي ،پاه تحقیاق ساره
دالله خلیفه مهدي (په دې لښکر) کې شته.1.
همدارنګه انحضرت  په یو بل حدیث کې فرمایي :هرکله ماو چاې د خراساان لاه

لوري تور بیرغونه ولیدل ،ورسره یو ځای شئ که د واورې پر م په سینه تګ هم وي ،پاه
تحقیق سره په دوی کې د الله  خلیفه (مهدي) شته.1
په یو بل روایت کې راغلي چې له دې لښکر سره به د بیت المقدس تر فتحاې پاورې
څوک مقاومت ونشي کړای او د بني اسراييلو د تعاذیب پاه اړه د اللاه وعاده د درېایم
ځل لپاره د امام مهدي په مشرۍ حقیقت مومي.
د هغه تلپاتې نړیوال حکومت خوب چې صهیونېستانو د یهودو د زرین عصر په توګه
او د ستر اسراييل د پروژې د تطبیق خوب ویني د حضرت امام مهدي او حضرت عیسای
 له لوري به د يهودو له پاره يو بد خوب او د بشریت او اسالم له پاره به په زرین عصر
بدل شي ،څرنګه چې حضرت محمد  فرمایي :که د دنیا له عمره یوه ورځ هام پااتې

وي خدای ﷻ به هغه ورځ لویه کړي څو چې یو سړی (یا یې وفرمایل :زما له اهال بیتاو
څخه) راپورته کړي ،د هغه نوم بهزما په څېر او د هغه د پالر ناوم باه زماا د پاالر پاه څېار
وي ،هغه به نړۍ له عدالته ډکه کړي لکه څنګه چې لاه ظلام او ساتم څخاه ډکاه شاوې
وي .1په یو بل حدیث کې انحضرت  وفرمایال :زماا د امات پاه اخار کاې باه مهادي
راښکاره شي ،خدای  به د هغه په وخت کې باران وکړي ،ځمکه به باوټي شانه کاړي،
هغه به د خلکو ترمنځ مال په مساوي توګه ووېشي ،څاروي به ډېار شاي ،امات باه مهام
ګڼل کېږي ،هغه به اووه یا اته کاله ژوند کوي .1د حضرت امام مهدي پر مهال دجال پاه

 .1ابن کثیر وایي د دې حدیث اسناد قوي او صحیح دي ،او بوصیری په المصیاح؛  3ټوک؛  673م کې وایي :د دې
حدیث په اسنادو کې ثقه سړي دي او صحیح حدیث دی ،حاکم په المستدرک 3 ،ټوک 3۸3-3۸4 ،مخونو کې ذکر
کړي دي او ویلي یې دي چې دا حدیث د شیخینو (بخاري او مسلم) په شر صحیح دی او همدارنګه ذهبي هم تایید
کړی دی.
 .1حاکم په المستدرک علی الصحیحین  3ټوک ۵30 ،م کې ویلي دي چې دا حدیث د شیخینو (بخاري او مسلم) په
شر صحیح دی.
 .1سنن ابو داود؛ حدیث  ،36۸6ربانيګ معجم الکبیر؛ ټوک  ،۵7م  ،۵4۵حدیث  ۵7663او صحیح ابن حبان؛
حدیث  ۸۸63همدارنګه شی الباني هم دا حدیث په صحیح ابو داود حدیث  4۸7۵کې صحیح ګڼلی دی.
 .1حاکم په المستدرک 3 ،ټوک۵33 ،م کې ویلي دي :د دې حدیث اسناد صحیح دي ،ذهبی هم د حاکم وینا تایید
کړې ده او شی الباني په سلسله االحادیث الصحیحه کې په  0۵۵حدیث کې ویلي دي :د دې حدیث اسناد صحیح
دي او سړي یې هم ثقه دي.
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فزیکي توګه زموږ مادي نړۍ ته راځي او له حضرت اماام مهادي ساره باه پاه جګاړه الس
پورې کړي چې د حق او با ل تر منځ وروستۍ جګړه ګڼل کېږي.
د رویتونو له مخې به په کعبه کې د ابراهیم د مقام او حجراالسود ترمنځ خلاک اماام
مهدي د بیعت منلو ته مجبور کړي او د خلیفه په توګه به یې وګماري او په همدې وخت
کې به هغه وایي :زه مهدي یم .حضرت محمد  فرمايي :هغه امت چې پاه پیال کاې

یې زه ،په پای کې یې حضرت عیسی او په منځ کې یې مهدي وي ،هېڅکلاه باه هاالک
نشي .1دجال په دمشق کې حضرت امام مهدي او د هغه ملګري محاصاره کاوي او کلاه
چې دجال او د هغه پیروان فکر کوي چې حضرت امام مهدي یې محاصاره کاړی دی او
په جګړه کې بریالي شول سم لکه د فرعون په څېر چاې فکار یاې کااوه موسای یاې
محاصره کړی دی او په هغه به بریالی کېږي ،اللاه  لکاه څنګاه چاې پاه خپال الهاي
قدرت سره حضرت موسی  ته د اوبو په څيرلاو ساره نجاات ورکاړ ،حضارت عیسای د
امام المهدی مرستې ته رالېږي او حضرت عیسای  دجاال وژناي چاې پاه ادحاادیثو
کې داسې راغلي دي :دجال هغه مهال راوځي چې د خلکو په زړونو کې کیناه او بغاض

حاکم وي .دین بې ارزښته شوی وي او د خلکو ترمنځ اړیکې خرابې شوې وي؛ نو که پاه
هره الره راننوځي ،ځمکه ورته د پسه د پوستکي په څېر راټولېږي ،تر دې چې مدینې ته
نږدې کېږي ،له مدینې په بهر خلکو مسلط کېږي خاو مادینې تاه لاه د نناه کېادو مناع
کېږي او بیا د ایلیاء غره ته ځي او د مسلمانانو یوه ډله محاصره کوي ،د مسلمانانو مشار
هغوی ته په خطاب کې وایي :د دغې محاصرې پر وړاندې د څه شاي انتظاار کاوئ؟ لاه
هغه سره وجنګېږئ تر دې چې شهیدان شئ او خدای ﷻ ته ورسېږئ یا دا چې د هغاه
پر وړاندې بریالي شئ ،نو د امر له مخې د سهار پر مهاال لاه هغاه ساره جګاړه کاوي ،د
سهار پر مهال حضرت عیسی  ورته را رساېږي ،دجاال وژناي او د هغاه ملګاري ماتاه
خوري تر دې چې ونې ،ډبرې او دېوالونه مسلمانانو ته غږ کوي او وایاي :اې مخمناه! زماا
تر شاه یهودي پټ شوی دی ،هغه ووژنه .1د رسول الله  په یو بل حدیث کې راغلاي
دي :ابو امامه باهلي  وویل :پیغمبر  موږ ته خطبه وویله او په دې خطبه کاې
د تېر نه په زیاته کچه یې د دجال په اړه خبارې وکاړې او ماوږ ياې د هغاه لاه شار څخاه
وګواښولو .ام الشریک بنت البی العکر وپوښتل :ای د الله پیغمبره هغه مهاال باه عرباان
 .1المنار المنیف؛  ۵۵6م  .که څه هم د دې حدیث په اړه د ځینو په سند کې کمزورتیا او غرابت د لیدو وړ دی خو
ځیني نور بیا ځینې برخې پیاوړې کوي (اتحاف الجماعه 6 ،ټوک ،له  474نه تر  47۸مخونو)
 .1حاکم به المستدرک 3 ،ټوک ۵۵4 ،م کې دا حدیث روایت کړی دی او ویلي یې دي :دا حدیث د شیخینو د
شر ونو له مخې صحیح دی او هغو دواړه دا حدیث نه دی روایت کړی او ذهبي له حاکم سره ورته دی.
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چېرته وي؟ پیغمبر  وفرمایل :هغوی باه هغاه مهاال لاږ وي ،ډېاری باه یاې پاه بیات
المقدس کې استوګن وي او امام به یې صالح او وړ سړی وي ،یوه ورځ به یې امام م ته
کېږي څو د سهار لمونځ ادا کړي چې ناڅاپه عیسی  د مریم زوی راځي ،هغاه اماام
به خپله شاته راځي څو حضرت عیسی  یې اماام شاي ،حضارت عیسای  خپال
السونه د هغه د دوو اوږو ترمنځ ږدي او وایي :مخکې الړ شه او لمونځ وکاړه ځکاه چاې د
دې لمانځه اقامه تاته نیاول شاوې ده ،ناو اماام یاې لماونځ اداء کاوي کلاه چاې لماونځ
خالص کړي حضرت عیسی  فرمايي :دروازه خالصه کړئ ،دروازه خالصاوي ،ناڅاپاه
دجال له اویا زره یهودو سره د دروازې تر شا والړ وي او هر یو توره او سپر پاه الس لاري ،
کله چې دجال ورته ګوري لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلې کېږي همدغسې هغاه
هم ویلي کېږي او تېښته کوي او حضرت عیسی  فرمایي :تاا داساې پاه ضاربه وهام
چې نه شې کوالی له ما نه مخکې شې ،نو شارقي غااړې تاه هغاه تاه وررساېږي او هغاه
وژني ،په پایله کې یهودیان ماته خوري او په ځمکه کې داسې څه ناه پااتې کېاږي چاې
یهودیان یې تر شا پټ شوي وي ،خو دا چې خادای ﷻ یاې پاه خبارو راولاي او چیغاې
وهي چې ای د خدای مسلمان بنده دا یهودی دی چې زما تر شا یې ځان پټ کړی دی
نو راشه او هغه ووژنه ...پیغمبر  وفرمایال :عیسای  د ماریم زوی باه زماا د امات

ترمنځ به عدالت کوونکی حاکم او رهبر وي ،صلیب ماتوي خنځیاران لاه منځاه وړي ،پار
ځمکه د جزیې قانون له منځه وړي خو صدقه له منځه نه وړي .بغض او کیناه لاه منځاه
وړي ،له هر نېش لرونکي څخه نېش اخیستل کېږي تار دې چاې ماشاوم هام د ماار پاه
خوله کې الس ننه باسي ،زیان ورته نه رسوي ،ماشاوم زماري پساې ځاي خاو ورتاه هاېڅ
زیان نه رسېږي ،ځمکه له سولې او ارامۍ ډکېږي لکه څنګه چاې لاه اوباو څخاه لوښاي
ډکېږي.
جګړه خپل درانه باورونه په ځمکه ږدي ،...واښه هم د ادم د وخت په څېر زرغونېږي
تر دې چې د خلکو یوه ډله به د انګورو په یوې خوشې راټولېږي او ټول پرې مړېږي .1په
نورو رویتونو کې راغلي دي چې حضرت امام مهدي د سهار د لمانځه لاه پااره د ساوریې
په اوسني مرکز دمشق کې په هغه مسجد کاې چاې ساپینې مناارې لاري د دجاال او د
هغه د پیروانو په واسطه محاصره کېږي او حضرت عیسی  هم په همدې مسجد کې
راکوزېږي چې دجال په اوسنيو اسراييلو کې د لُد تر سایمې څااري او بیاا ياې هماغلتاه

 .1ابن ماجه؛ حدیث 3700؛ ځینې علماء دا حدیث کمزوری ګڼي خو د هغې خاوندان ټول د باور وړ ګڼي پرته له عمرو
بن حضر څخه چې ابن حبان هغه ثقه نه بولي ،خو دا حدیث نور شواهد لري چې هغه تقویه کوي.
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وژني ،د دجال تر وژنې وروسته د الله  له لوري حضارت عیسای  تاه ویال کېاږي
چې داسې بندګان یې پیدا کړي دي چې پرته له خپله یې څوک ورسره د جنګېدو توان
نه لري ،څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي :تر اوسه په هماغه حال دی چاې د

خدای جل جالله له خوا فرمان ورته را رسېږي چې ما داسې بندګان پیدا کړي دي چاې
څوک ورسره د جنګېدو توان نه لري ،نو بندګان مې غره تاه یوساه بیاا اللاه  یااجوا او
ماجوا رالېږي او هغوی له هرې لاوړې پاه عجلاې ساره تیتېاږي .لاومړنۍ قافلاه یاې لاه
بریه سیند څخه تېرېږي ،او ټولې اوبه څښي او هغه داساې پرېاږدي چاې کلاه دویماه
قافله راشي د سیند ځای و ویني او وایي :یو وخت دلته اوبه وې .حضارت عیسای 
له ملګرو سره د ور غره لوري ته پناه وړي .او د غوا سر ورته په هغه ورځ تاساو تاه د دې
وخت له سلو دینارو څخه به غوره وي .حضارت عیسای  لاه خپلاو ملګارو ساره د دې
مصیبت د لرې کېدو له پاره د خدای ﷻ درګاه ته دعا کوي او پار یااجوا او مااجوجو د
وبا په توګه ناروغي نازلوي .په لږه ماوده کاې ټاول یااجوا او مااجوا ماري ،بیاا حضارت
عیسی  له خپلو ملګرو سره له ور غره څخه راښکته کېږي او ویناي چاې د ځمکاې
م د یو وجب په اندازه خالي نه دی او د جسدونو سخت بوی خپور شوی دی.
حضرت عیسی  او د هغه ملګاري دعاا کاوي او اللاه تعاالی د اوښامرغه پاه څېار
څ ونو سره مرغان رالېږي ،هغوی دا جسدونه پورته کوي او هغه ځای ته چې خادای یاې
1
غواړي وړي.
د جلیل یا بریه سیند (د تیبریااس بحیاره یاا  )Sea of Galileeپاه فلساطین کاې د
خوږو اوبو تر ټولو ستر سیند دی چاې شااوخوا  6۵کیلاوم ره اوږدوالای او  ۵4کیلاوم ره
سور لري او د هغې تقریبي مساحت  ۵۸۸کیلوم ر مربع ته رساېږي چاې تار ټولاو زیاات
ژوروالی یې  34متره او  3۵6متره د ازاد سیند تر سطحې الندې دی.
یاده بحیره تر یوه حده د تر ځمکو الندې چینو په واسطه تغذیاه کېاږي او د تغاذیې
اصلي سرچینه یې د اردن سيند دی چې د هغه په اوږدو کې له شمال څخه جنوب لاور
ته روان دی .جلیل سیند د اوسنيو اسراييلو د څښاک د اوبو تار ټولاو مهماه سارچینه ده
چې په وروستۍ زمانه کې یې وچېدل په درې واړو ابراهیمي دینونو کې ارزښت لري.
یهودیان په دې باور دي چې د دې سیند په وچېدو ساره د یهودیات مسایحا چاې د

دوی د ویناوو له مخې د داود  اوالده ده ،راځي او له بیات المقادس څخاه پار ناړۍ
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حکومت کوي او عیسویان په دې باور دي چې د دې سیند له وچېادو ساره سام عیسای
 د دویم ځل له پاره راځي.1
هغه مهم ټکي چې حدیثونه ورته اشاره کوي د یاجوجو او ماجوجو په واسطه د اباو د
زیاتې ګ ې اخیستنې له امله د جلیل د سیند وچېده دي او همدارنګاه د دې بحیارې د
وچېدو پایله به د حضرت عیسی  راتګ وي.
اسراييل د خپل هېواد د شینوالي او د اوبو څښلو له پاره له دې بحیرې ګ ه اخلي او
اسراييلو ګ ه اخیستل تر دې زیاته ده چې بیعت دې وکوالی شي هغه بېرته پوره کاړې
او له وچېدو یې مخنیوی وشي ،نو له دې امله د دې بحیرې اوبه د ښکته کېدو پاه حاال
کې دي او پوهانو خبرداری ورکړی چې اسراييل به د دې بحیرې له وچېدو سره سم ډېار
ژر د اوبو له کړکې سره م شي .په دې اړه امریکایي چاپېریال پېژنادونکی لساتر بارون
لیکي :هغه جهیلونه چې د ورکېدو په حال کې د نړۍ تر ټولو غوره جهیلونه دي چې پاه

مرکزي افریقا کې چاد جهیل ،په مرکزي اسیا کاې ارال بحیاره او د جلیال (همدارنګاه د
تیریاس په ناوم مشاهور دی) پاه کاې شاامل دي .1همدارنګاه د اساراييلو خباري شابکه
) (Breaking Israel newsد 67۵۸زېږدیز کال د سپ مبر په 0مه نې ه د دې بحیرې پاه
منځ کې د کوچنیو جزیرو د پیداکېدو خبر ورکړ او اسراییلیانو ته د مسیحا د راتګ زېاری
ورکوي.
د دې خبر له مخې د دې بحیرې اوبه  37انچه ټی ې شوې دي چې له سرې کرښې

څخه  ۵۵انچه ټی ې دي او په داسې حال کې چې د چاپېریالي کړکې المل به ګرځاي،
د مسیحا راتګ به له ځانه سره ولري.1
د اسالم ځینې عالمان په دې باور دي چې د اسراييلو او اروپایي یهودیانو پاه واساطه
چې د خزر له قوم څخه د دې اوبو استفاده همغه د یاجوجو او ماجوجو په واساطه د دې
بحیرې د اوبو څښل دي.
خو د اسالم ځیني علماء په دې نظر دي چې خزران یاجوا او مااجوا ناه دي بلکاې
یاجوا او ماجوا د حضرت عیسی  تر راښکته کېدو وروسته له بنده خالصېږي او پاه
افسانوي توګه د یوې بحیرې اوبه د څښلو په واسطه وچوي (والله اعلم).
;1. Breaking Israel News; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David
Dated: Sep 7 2016
2. Lester R. Brown; Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization; p 77
;3. Breaking Israel News; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David
Dated: Sep 7 2016
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په هر صورت مسلمانان باید درک کړي چې د دجال د فتنو په وخت کې ژوناد کاوي
او د دې فتنو د چل ښکار نه شي ځکه دا فتنې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي او
په داسې حال کې چې راتلونکې پېښې او په ځانګړې توګه اتومي جګړه به د دښمنانو د
ختمېدو پیل وي (ان شاء الله) له سختۍ ډکې ،ستونزمنې او له فتنو څخه ډکې ورځاې
به د مسلمانانو د زرینې دورې تر راتګه له ځان سره ولري همدارنګه مسلمان بایاد یقاین
ولري چې د دې جګاړو پاای چاې صهیونېساتانو او د اساالم دښامنانو پاه ټولاو اساالمي
هېوادونو کې پيل کړې دي د مسلمانانو په ګ ه او د دوی د خپلو ځاانونو پاه برباادۍ باه
پای ته ورسېږي ځکه الله  فرمایي :الله  ستاسې هغاو کساانو تاه چاې ایماان یاې
راوړی او ښه عملونه یې کړي دي ،وعده ورکړې ده چې هغاوی پاه ځمکاه کاې (د ناورو)
ځای ناستي کړي ،څرنګه چې له هغوی څخه تېر شوو خلکو هغاوی یاې د (ناورو) ځاای
ناستي کړل او قطعن دین یې چې د هغوی لپاره یې غوره کړی ورتاه یاې ثباات بښاي او
ډار یې په امن بدلوي (نو له دې کبله) یوازې زما عبادت وکړئ او له ما ساره شاریک ماه
1
نیسئ او څوک چې له دې څخه وروسته کافر کېږي نو همغوی فاسقان دي.

الله ښه پوهېږي!
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