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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
 

اغېزې د روښانه  قدرت او توان مننه او ستاینه چې د هغه د څخه هلالج لجهغه خدای  له

 ېه زړه کپ ېشپ ېتور  هغه د حکمت انوار د او د ورځې په څېره کې څرګندې دي

يې مونږ ته  ې، د علم درواز هندېژاوپراځان موږ ته يې چې  هلالج لجی شو. هغه خدای الید

وسه بندګانو ته علم او پوهه  ېب څو خپلو ناچاره او ،او موږ ته يې ژوند راکړ ېکړ  ېخالص

دم ات ر مړی یې حضو ته چې ل ټولو پیغمبرانووروسته له سالم ویلو د الله  ورکړي او

  محمد  ينبخوږ او وروستی یېاو  په لیک ، له ټولو ملګرو چې د دې کتاب

 .وره مننه کو ېده، ډ ېیې له موږ سره مرسته کړ  ېک خپرولو

ذاهب، محمد شریف سمسور، سید جواد نهضت یاار،  يپوهاند انجنیر زلم يله ښاغل

احمد  ، انجنیر نصاري، محمد سمیر سرور ي، انجنیر فواد سخيعبدالرحمن رومل باختر 

 .ونقد نه مننه کو  يحیح او علمصد کتاب د متنونو ت يتمکین او انجنیر احمدالله سیف

بهیار او  د دغاه کتااب د لیکلاو دڅخاه  يکمل عبداللاه مازار ېانجنیر ن ي ښاغل له او 

نوموناه  منناه چاېغاړو هغو له ټولو  ډلې ېمبارز خپلې د او .مننه کوو کبلهمالي مالتړ له 

 او ي یو ته وهڅولکتاب لیکلو  دغه او موږ یې د  يلیکل شو  يده ن ېکتاب کغه یې په د

 همکاري یې کړې. 

 

  



  



 ژندنهېپ
 

 او د تږو کساانو لاه پاارهسته نیپرا یېد اسالم الره چې ته  هلالج لجهغه خدای  ثنا حمد او

ې )پايې( يې د شخړې غوښتونکو له پااره د اسالم ستن .څرګنده الره اسانه کړه يې د اوبو

 ،ځای جاوړ کاړ اراميې ګډونوالو ته  .هغه امن ځای یې پناه وړونکو ته وښود اوامن کړې 

 د رڼا خوښاوونکو ،روښانه ګواهله پاره  نکوو د دفاع کو  ،ثبوت له پاره دليل ویونکو اسالم د

لاه پااره  نکاوو اندازه کو  ېپوهد  ،نهيسرچ ېد پوهله پاره  د هوښیارانو ،روښانه رڼاله پاره 

 پااارهلااه  د عاازم او اراده کوونکااو ،روښااانه نښااانهلااه پاااره  نکااوو د حااق ل و  ،عقاال او اناادازه

اساانتیا او لاه پااره  توکال کوونکاود منناه،  او نصایحتله پاره  عبرت کوونکود ، يروښنای

 .هم صبر دی او د صبر کوونکو له پارهي کمرغېن

 ياې، څراغوناه ې، نښاانې یاې لاوړ ېیې روښان ېاسالم روښانه او څرګنده الره ده، الر 

 ېپاه پاای کا دي. د ښاکلو لاه پااره ي اومیدانونه یاې ښاکل ړې، د جګيدلېروښانه او لګ

. د دې جګاړې ګړنادي ديیې مخکښ او  ينکو پایه او جګړه کو  ېیې روښانه او ب ېجګړ 

پای یې مړینه، د نړۍ د جګړې میادان،  ښوونه،اعمالو  وصالحد تصدیق، حق ته خپرونه 

 .یاو جایزه یې جنت د لدېای کځیو  وړ و د وګړ د جګ

 د لاه باده مرغاه جګاړه کوونکاو ودغا یر ېاډ، ېکا ۍړ ېاپ وروستۍډګر په  د د جګړې

ی نامله دغه نن ېاو له د يشو  ېالر  ېب ېالر له د رڼا  او د الله  ېشیطان الر غوره کړ 

څاو د  هڅاه وکاړهسره  ۍپه چ ک ود مشعل الرویان ېد تیار  ېحالت راغلی چې په هغه ک

 .يحق روښانه مشعل مړ کړ 

چاې نااوړه ناړۍ د  يد تیاارو مشاعل لرونکا ،تمدن ديځېي لوکله چې د امریکا عصر  

ونو سپیانو پاه ېد ل ېپه بوسنیا ک ينکو ه کو ړ جګ ېالر  ې. د تیار ينړۍ سره جنګو  لهحق 

 ېبناد کا ېپه یاواز يې نارینه مسلمانان  .مسلمانو ښځو عزت لوټ کړ ود پنځوس زر څېر 

 څېار هپا ۍړ ېاپ ۍناو پاه اچولاو د منځناو د بم ېومري، اسالم خااور  ېڅو له لوږ ي،اچول

ختایځ چاې د  یمنځنا ې دي.یاز لاوټ ساره ما  شاو يډلاه  له ېښځ رۍکشمی .جوړوي

ټولاه  ېاو پاه پاای کا ېبمونو سایمه جاوړه شاو  يدوی د اټوم د بلل کېږي.مور  تمدنونو

د دې پاورې ه تار لیبیاا څخان يه تار تانزانیاا او لاه چاڅخله افغانستان يې نړۍ  ياسالم

ناتواناه ښاکاري او  ينکو او د حق جګاړه کاو  هد ېراوست ېالس الند ځواکونو تر يشیطان

ساو  او  ېشوی او په د ته د زړه درد جوړ ينکو یوه جګړه کو  هر ېالر د د رڼا دغه حالت 

 څه ده؟يې نه چېرته ده او حل الره يحالت سرچ ترچې د دې حالت بد يد ېفکر ک



 ېفکر کا ې، په دتوګه په هڅې  ۍکوچن ېو موږ هم، د یو څدې المل شو  دغه درد د

ږو او د ېاودر  ر ليکاه کاېد جګاړه کوونکاو پا ر وړانادېپ ونيشو چې د دې ستونزو د سرچ

جګړه کوونکاو تاه لاږ  ېهغو د رڼا الر  ږملت غ ياسالم يدلېد دې درد ،خپل الس په قلم

واچاوو. هیلاه ده د  ې ديخناد شاو  ېدوی د الر  دوی په ناهموارو الرو چاې د نوره رڼا د

څاو وکاوالی شاو د  يمونږ ته پوره ایماان راکاړ  ه ، اللېکوښښ په موده ک يدې وړوک

 ېلږترلاږه یاو څاه ساتونز له اسالمي امت او ځورېدلي ملت څخه مو  رېله ال  لیکنو خپلو

 . ې ويکړ  ېلیر 

 

 

 فیقو من الله تو 

  



 

 

 ېکتاب ک ېپه د
 

 لومړی فصل: د اسالمي تمدن پیل او پای

، د اساالم پیال، د ګاوالیڅرنپه ټولنه کې د دین اړتیا، مخکې له اسالم څخه د ناړۍ 

لاه پرمختګ چال، یااجوا او مااجوا او د خازر قاوم، د ستونزې، د اسالم  تبعیداسالم او 

ښاکاره  پاالونکو ، د شیطانګړېج يسره د اسالم مرسته، صلیب ۍپوهې او تکنالوژ  نۍنن

تمادن  يغربا يدل، د عصر ېپیدا ک ېډل ېد فریمیسن پ  ېدل د صلیبیانو په منځ کېک

، د خالفات د يدوی دښامن له اسالم ساره د او صهیونستان ،تمدن اړیکه يپیل، د عصر 

او د  ړېجګا ېواليانړ ۍد لاومړ  ،تمادن يعصار  يې، دجاال او غربايله منځاه وړلاو تاو 

 .ېيله منځه وړلو تو د خالفت 

 استثماردویم فصل: استعمار او 

 تيساېشاویکانو د کمونعصري غربي تمدن له خاوا د اساالمي ناړۍ اساتعمار، د بلد 

د یهودیاانو  ، پاه فلساطین کاېې والایتمدن په زړه پور  يغرب يانقالب حقیقت، د عصر 

دل او لاه ېایلو جوړ يد جوړولو له پاره چلونه، د اساراحکومت یلو يحکومت جوړول، د اسرا

، د ملګارو ملتوناو حقیقات، لاه اساالمي ناړۍ ساره ېدوی اړیکا یاجوا او ماجوا ساره د

د  زم اوېکولر ېتمادن، سا يشایطان واو نړيوال جوړولا ګجګړه، د پرمخت ياو فرهنګ يفکر 

پاه  ۍه واساطه د فحشاا نړياوال کاول، رسانپاغربي تمادن  يدل، د عصر ېهغه نړيوال ک

 .ولانحصار  يعلم حقیقت کې

 استعمار يیم فصل: اقتصادېدر 

د پیساو تااری ، د نړيوالاو پاانګو د غاال  برېښنايي او کاغذي پولي سېستم حقيقت،د 

ز مجلس حقیقت، د نړيوال پانګوال نظام لکه نړياوال باناک، ډن او وو ې کولو چلونه، د بر 

 يحقیقت او اوسن ېټصندوق، د س اک مارک نړیوال پیسو نړيوال سوداګریز سازمان او د

 .د اسالم ځواب ستم تهېسي اقتصاد

 نورې ننګونې او حل الرې لورم فصل:څ

قاوم پالناه او بنادیز، تعصابونه، په اسالم کې  اصولو مخالفت، يد اسالم ملت پالنه او

 او غربي توب، د اسالم محاصره او حل الرې. يناپوه

  



 پنځم فصل: راتلونکې

، نړيوالاه لویاه  او اخرالزماان پاای او د تااري  اسالم ،د تاری  پایله بېالبېلو ليدلوريو 

او د دجااال  ېد نااړۍ لااه پاااره د اسااراييلو کااړنالر  واسااطه،سااتانو پااه نېو ي رحااه د صه

د  راڅرګندېادل او  مالحم او د امام مهادي او د عیسایيا جګړه او  يماموریت، اتوم

 .  ۍړ ېمسلمان له پاره يوه زرينه پ

 

  



 تر لوستلو وړاندې

  کتاب منځپانګه د اسالمي موضاوعاتو پاه اړه ده، چې د دې دې سره له

یې ځان د یو مفتاي پاه  ینه دي او لیکونک ېکې شامله پدیني فتواګانې خو 

څخه بایاد د یاوې دیناي فتاوا  بعلمي درجه کې نه ګڼي، نو ځکه له دې کتا

 .يخیستل شه په توګه کار وان

 او سیاسااي  ودینااي، اقتصااادي، ټااولنیز  هاار اړخیاازو د دې کتاااب پااه

لاه لوساتونکو  بیا هم ره هڅه او زیار کښلی دی، خوېو ډنتحلیلونو کې لیکواال 

څېړنو قانع وکړي او تر هغې چې دې  څېړنهغواړي چې د هرې موضوع په اړه 

 نه وي، ویې نه مني. کړی

  د یو ځانګړي کتاب پاه بڼاه ولیکال شاي، باید هره موضوعد دې کتاب 

چې د هرې موضوع پاه  ېد کتاب د حجم د زیاتوالي د مخنیوي هڅه شو خو 

د ال څخاه و ځکه لاه درناو لوساتونکو واخیستل شي، ن هکله عمومي نظریه را

 ږي.ېک هیلهړنې ېزیاتې څ

  د لوساتونکو لاه پااره ه ژبا)عام فهماه( دو وړ ېپوه ددا کتاب په ساده او

زمن او حیااتي ېاخپال ژوناد کاې اغه ری خلاک پاېډیې څو  لیکل شوی دی،

 موضوعات درک کړي.

 پ، د دې کتاب د ژبااړې، چاا ،رو خلکو د السرسي په پارېدې اثر ته د ډ

 دغاهاو هار څاوک چاې  يژباو تاه محفاوه ناه دنورو  ونهدو حقېر او خپر یتکث

 خپروي او خلکو ته يې رسوي مننه ترې کوو.کتاب 

  لیکااوال د دې کتاااب پااه اړه هاار ډول علمااي نقااد سااتایي او ګااران

او علمااي نقدونااه الناادې  لرونکااي ی شااي چااې ارزښااتکااوال  يلوسااتونک

 .يږېراولبرېښناليک ته 

 

 

 hzaheb@gmail.com   ذاهبهدایت الله 

 smt.mytham@gmail.com  سید میثم تمار  

 د )مبارزې( فېسبوک پاڼه

Facebook: Mubareza 
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 د ژباړونکي سریزه
 

 اشرف االنبیاء و المرسلین. الحمدلله رب العالمین و الصالة و السالم علی

 امابعد!

خپلو بندګانو ته د الرښوونې مطالب د خپلو اساتازو  له پیدایښته، الله  د ادم 

لاور یاې ر په وسیله را استولي دي. دوی یې لاه زیاانمنو شایانو مناع کاړي او د ګ اورو پا

هڅولي او پرې مامور کړي يې دي، خو شایطان یاې پار وړانادې تال خپلاې هلاې ځلاې 

ري ساتلې دي. انسان یې تل له سمو الرو، بدو ته کاږلی او په زړه کې یې وساواس او جا

 اندېښنې ور اچولې دي.

ته د خپل کتاب )قران( د نازلېدو پر مهال د )فمن زحزحه عن  زموږ خوږ پیغمبر 

النار و ادخل الجنه، فقد فاز( ایت نازل شو. دې ایت سره د ژوند مفهوم او قاعده په خورا 

نده توګه رابرسېره شول. هر چا چې ځان د دوزخ له اوره وساته او جنت ته نناه ووت، څرګ

اوامارو او نواهیاو تاه  او د هغاه د رساول  همدا بریالی دی، نو اوس که چا د الله 

 پام وکړ، نو ښکاره خبره ده چې بریالي دي.

ن لاه اسالفو دا کار تر ډېره پر ځان عملاي کاړی و، ځکاه خاو د خپال اساالمي دښام

. هغوی؛ هغه څه چې له اسالمي دښمن سره د کړنو او چلناد ودسیسو او تو یو په امن و 

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 

کړه، داسې کډه چې بېرته یې د دوی سیمو ته د راستنېدو تمه ناه له اسالمي نړۍ کډه و 

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.

تاه هغوی له پخوا راهیسې د همداسې یوه رهبر او الرښود په تمه وو. له بلاې خاوا دل 

مسلمانان د خپل دښمن په کډه کېدو سره بې غوره شاوي وو. د خپلاو اساالفو پاه پلوناو 

د اوامرو پر تګالرې عمل  یې قدم نه اېښود. له مشرکینو سره يې د چلند په اړه د الله 



له بهرني سیاست یې کار واناه خیسات. الهاي ساتراتیژيو تاه یاې  ونه کړ. د پیغمبر 

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، 

پاه سامه  چاې د خپال رب  ارامه ورځ ترې نه لري او باالخره دومره یې ورک کړي دي

 ی.ال توګه فردي عبادات او پالنه نشي کو 

و )هادایت نااوس نو اسالمي نړۍ په رښتیا ویده ده، ځکه خاو د کتااب اصالي لیکواال 

الله ذاهب او سید میثم تماار( کتااب تاه د ویښاتیا او بیادارۍ ناوم ورکاړی دی. داساې 

ي او د هڅاو پاه پایلاه کاې د مسایل یې پکې رانغاړلي چې که اسالمي امت ورته پام وکړ 

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. 

ژبااړې او  برېښنایي بڼه یې هم تر ډېره په اسانۍ د خلکو السته ورتلی شي. نورو ژبو ته د

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  

ړې وه. دا وعاده ماې پاه راکړ. په لومړي سر کې مې استاد ته د ګړندۍ ژباړې وعده ورکا

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 

 خو د ځینو اړینو بوختیاوو له امله وځنډېد. چارې وګوري، 

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 

امله ماې له دې  ،نو کېدای شي له ځینو پاراګرافونو په سم ډول مفهوم وانه خيستل شي

 هم عذر ومنئ.

له ځینو هغو ملګرو مننه چې د ژباړې په برخه کې یاې راساره همکااري وکاړه. د اللاه 

بې درده لري. سره له دې چې په اېډېټ کې یې ډېر ځان ناه  یار ورور ګوتې دې الله 

دی ستړی کړی خو بیا هم د هغه ستړیا د ستاینې وړ ده. ماا د ژبااړې پار مهاال ځیناې 

لله یار د سمون په تمه پرېښې وې او ګړندی پرې تېر شاوی وم، خاو وروساته تېروتنې د ا



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. 

و هیلاه ده چاې د دې کتااب پاه څېار ناور ګا  ناپه پای کې ماې لاه اساالمي لیکواال 

ي کتابونه چې د غرب شوم پالنونه پکې رابرسېره شاوي وي، اساالمي ژباو تاه را ویښوونک

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
 

خپال لاوړ ه پا ځمکه کې خپل خلیفه پیاداکړي او اللاه  رپ ې چېاراده کړ  الله 

 . د ادم 1او د هغاې اوالدې تاه ورکاړ حضرت ادم حکمت سره دا نعمت )کرامت( 

ټولاو مالیکاو  ،خلیفه ته سجده وکړيچې مالیکو ته امر وکړ  تر پیدا کولو وروسته الله 

 لاه کولاو سارغړونهساجدې املاه ياې لاه  لهد کبر و،  1ریېخو ابلیس چې پ ه؛سجده وکړ 

 .1وکړه

څخاه  ابلیس له الله و. د ابلیس تکبر له الهي رحمت څخه د هغه د شړلو المل ش 

کولو فرصت  بې الرې دو او د بني ادم دېد محشر تر ورځې پورې د هغه د ژوندي پاتې ک

 مودې پورې وخت ورکړ. ېتر ټاکل ته هغه وغوښت او مهربان ذات الله 

کړه پيادارمن بي بي حوا ته وسوسه ېاو د هغې م ابلیس په جنت کې حضرت ادم 

لاه جنات  يدګار د امر نافرماانر ونې ته نږدې شي چې ترې منع شوي وو. د پرو  ېڅو هغ

او باي باي حاوا د  . ادم شاول ږلېاول را د وتلو المل شو او ځمکاې تاه یڅخه د هغو 

په هماغه وخت د ژوناد څرنګاوالي تاه  سر خپل لومړنی ژوند پیل کړ او الله  رځمکې پ

                                                           
 دم اوالدې ته کرامت ورکړ.ا، ژباړه: په یقین سره مو د  (07َدَم )ا؛ َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني ایۀ 07سورۀ؛  اسراء .1 

ری یا جن ېږي. یو یې پېپه عادي او  بیعي حواسو نه درک کږي او ېه مخلوقاتو کې ځینې هغه نه محسوسپا الله د  .1

کې د ه ن د دې موجود شتون منلی او پا. قر یدی د انسان له سترګو پټ د اپه اصل کې د پ والي په معنچې ی ر ېدی. پ

 شوی دی. د جان په نامه هم یادځایونو کې په ځینو  کريمن اقر  د)جن( په نامه سورت هم موجود دی. 

ژباړه: کله  (43َدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِبْلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوكَاَن ِمَن الَْكاِفِريَن )؛ َوإِْذ قُلْنَا لِلَْماَلِئَكِة اْسُجُدوا الِ ایۀ 43؛ سورۀ بقره .1

 او له کافرانو وکړسرغړونه او تکبر ابليس دم ته سجده وکړئ، نو له ابلیس پرته ټولو سجده وکړه، امو چې پرښتو ته وویل: 

 شو.وشمېرل 
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په کتو، په لسو صحیفو کې د ژوند د  ریقې د څرنګوالي او درک له پاره الهي الرښوونې 

 ږلې.ېول

م  خواره شول. اللاه  دو سره زیات شو او د ځمکې پرېر ېنسل د وخت په ت د ادم 

 او د ژوناد د  ریقاې د تکامال ساره، روښاانه  يمکااني، زماان او خپل لاوړ حکماته پ

ده. دیان د ېچې ورته دین ویل ک ېالرښوونې د پیغمبرانو په واسطه بني ادمو ته را استول

څاو وي ه کاهغو احکامو، الرښوونو او عقایدو مجموعه ده چې بشریت ته سمه الره روښاان

خه حق تفکیک کاړي. د بشاري تکامال څرنګاوالي تاه پاه پاام ساره دیان پاه له با ل څ

 ده.ېبېالبېلو زمانو کې د بېالبېلو پیغمبرانو په مرسته، بني ادم ته نازل

د بشري تاری  مطالعه د دې کار شاهده ده چې کله بشري کاروانونو خپله الره ورکاه 

، ۍد ژبناو په کتو ته ن اړتیاوو کارواهر د  الله  ،دلي ديېده او یا له حرکته غورځې کړ 

پاه نظار کاې نیولاو  ( بقوپاړکيو )او نورو  د نړۍ ليدنې ډولاحساسي، فکري، عقیدتي، 

 ږلی دی.ېته پیغمبر ل یسره هغو 

ر د ژوندانه تار بېالبېلاو فضااوو او ېټولنې د تمدنونو په تاریخي مزل کې د شیانو په څ

دي چاې  يکوږوالي خواته تللاغړونې او سر او د  يکې و  شرایطو الندې د بدلون په حال

 .  څېړود دې موضوع بیان د یوې فرضیې په  رحې او شرحې سره 

د بشار پاه  و ریقا ېاو تفکار در  ناړۍ ليادنېداسې ګڼو چې د تاری  په اوږدو کې د 

ره چاې ر رول ال ېژوندانه کې ډ

حالااااات  Cاو  A ،Bد  ههغااااا

حالت کاې ټولناه  Aپه  .ونومو 

ې شااو  ېدومااره اخاارت پااالونک

ر ېاده چې دنیوي ژوناد یاې ه

خپال  .دی او تقوا کاوي کړی

انساااني مسااوولیتونه د ځااان، 

کاااورنۍ، ټاااولنې، ځمکاااې او 

 .رويېوړاندې ه رچاپېريال پ

څ یااو ېدومااره چااې لااه هاا 

صانایعو، مسالکونو او  هنرونو،

د ژوند له نورو موضوعاتو خبر نه وي او خپل جسم او روح یې عارفانه عباداتو ته ځانګړی 

 Cږي. پاه ېامهاال مظلاوم واقاع ک یر ېاول ارزښتونه په اخالقو کې ل وي او ډټوي. کړی 

 .دی ر کړیېده، اخرت یې ه ېله حالت څخه په پوره توګه راوت Aحالت کې، ټولنه د 

پاله او زاهده ټولنه خرتا  A حالت 

  حالت C ټولنه او خشنه ماده پاله

  حالت B په اعتدال کې ټولنه



3 ❐د اسالمي تمدن پیل او پای: لومړی فصل     

 

کړی دی او په پوره توګه ماده پاالونکي وي چاې پاه  ېیې له خپل ژوندانه لر  الله  

دې حالت کې ټولنه د خپلو اعمالو له پاره د هاېڅ ډول مساوولیت او د ځاواب ورکولاو د 

معماوال  پاه یاوې مصارف پاالونکې، فارد او دا پااړکی ) بقاه( بياا  حس احساس نه کوي

 ږي.ېبدل او کږې ټولنې ې، بد پالونکېپالونک

B اخرت پالنې  لهځکه چې  ؛نه وي ېد دې ټولنې پایله نیمګړ  ؛حالت دی يیو تعادل

 ،داسې حال کې چې ظالم نه وي مظلوم هم نه واقع کېږيه پرته دنیا ته هم پام کوي. پ

او غالمي نه مني. دا ډول ټولنه په عمومي صورت سره عادالت محاوره وي ه ن کېږيغالم 

 مردودې وي. ېنې او نظریاو په کې د بې عدالتۍ هر ډول کړ 

( د باې عادالتۍ، اساتبداد او ظلام ښاکار بشاري ټاولنې) کاروانونه هرکله چې بشري

الرښاوونو  ه سره یو پیغمبر را استولی دی چې پا رحمت په خپل الهي شوي دي، الله 

مباارزې تاکیاد ې ر ېاډ روړانادې پا رد بې عدالتۍ، ظلم او استبداد پ یې او پیغامونو کې

 کړی دی.

وو  ېظلام او اساتبداد الناد ېداسا تارپر مهال  ۍحکمران د انویاسراييل د فرعون بني

. ساتهیاخ هګ ا رڅېاپاه  وانااتوید کااري ح ېتار  یاې ایاخپل اوالدونه وژل او  یېتل  ېچ

د بناي  په همدې وخت کې الله  1.ېساتل هګپه تو  وځنید و یې ڼېاو لو ېرمنېم ېخپل

 ر( د ظاالمو فرعونیاانو پا)موسی  انساناو مبارز  پياوړیاسراييلو د ژغورنې له پاره یو 

ږه. د دې اولاوالعزم ېاحربي )جهاادي( مباارزې لاه الرښاوونو ساره راول ېسختله وړاندې 

 جګړه شوی دی. روړاندې پ رر تاکید د ظالمو پډېالرښوونو کې،  رپیغمبر پ

د بني اسراییلو په ژغورنې او د دې قوم په بدلېدلو له یوې غالماې او مظلاومې ټاولنې 

 اننو څخاه پاه ناسام درک او و الرښاو لاه ، دوی د تاورات څخه یوې خپلواکې ټاولنې تاه 

وړاندې مباارزه یاو ډول تااوتریخوالی او وحشاي پالناه  رتحریف سره، د ظلم او استبداد پ

پار هارې ټاولنې واخيساته او دبده ګ ه  پیغامونوله  1توراتسره یې د  کاروګڼله او په دې 

ال حاداساې ه ، پا( له تاوتریخوالي کار اخیساتهکه څه هم مستبده به نه وهوړاندې یې )

ې شاو  ېکې چې دا مبارزه په تورات کې له ظالمانو او مستبدینو سره مقابلې تاه ځاانګړ 

 بدل کړ.ته ډول ټولنې  Cدې ناسم درک او د بني اسراییلو تحریفونو دا قوم د ، ده

                                                           
يْنَاكُْم ِمْن ایۀ 34؛ سورۀ بقره .1 َويَْستَْحُيوَن نَِساءَكُْم َوِفي َذلُِكْم  ِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء الَْعَذاِب يَُذبُِّحوَن أَبْنَاءَكُمْ ا؛ َوإِْذ نَجَّ

و ازاد کړئ، هغوی تاسو سخت شکنجه لګنو له مناو )په یاد کړئ( کله مو چې تاسو د فرعونیا (34باََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم )

لوري ستر له   درته ښخولې او په دې کې د الله ۍو یې سرونه غوڅول او ښځې یې ژوندکولی، ستاسو له اوالدون

 ازمایښت وو.

 نازل شوی دی. ات: هغه اسماني کتاب چې په موسی تور  .1
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چاې پاه الرښاوونو کاې یاې  شاوږلو له پاره دلیال ېپیغمبر د رال داسې دا انحراف د یو

ضاد  ډېر تاکید په دوساتۍ، ساولې، میناې، ګاډ ژونداناه او د تااوتریخوالي پار 1)انجیل(

لاه »په یو پیغام کې راغلاي دي:  ل شوی دی. لکه څنګه چې د عیسی ېمبارزې ته ب

 هام ما  بال ناو هړ درکا هېړ پڅم   يښپه  ېچ چا هر ېبلک کوئ، مه مقاومت سره رویشر

 1«.وئځر ګو  ور ورته

الدي پېړۍ پاه لومړیاو کاې ېد شپږمې پېړۍ په وروستیو او د اوومې م وګهتپه همدې 

لاور پاه حرکات و. د بیازانس  ربشري کاروان په ټوله نړۍ کاې د کاوږوالي او انحطاا  پا

امپراتوري )ختیځ روم( چې د روم د امپراتورۍ تر زوال وروسته په ختیځه اروپا کاې مانځ 

نۍ ترکیې، شام )ساوریه، فلساطین او لبناان( نده او د بالکان، ختیځې اروپا، ن ېته راغل

ږدو کاې امپراتورۍ په توګه د تااری  پاه او پیاوړېد یوې يې او د عراق په ځینو برخو کې 

 استازي ګڼل. یې د مسیحیت د دین او د مسیح عیسی  ونهواکمني کوله، ځان

حکومت د دوام د یوې وسیلې پاه توګاه کاار د  1له دې دین څخه یې د ارستوکراسي 

اخیست. دې امپراتورۍ د مسایحیت پااک دیان داساې تحریاف کاړی و چاې سیاساي، 

اکمیات د کلکاوالي لاه پااره تاامین یانو د حفاقتصادي او نورې ګ ې یې د کلیسا او اشرا

پوهاه  هاو د دین ټولا ېو  ېچې په کې د خلکو له عامه حقونو سترګې پ ې شو  ېو  ېکړ 

 وه.ې درک یې د دین په ټیکه دارانو او روحانیونو پورې منحصره کړ او 

پاه شااهي او ډول ډول امپراتاورۍ تار زوال وروساته د غرباي اروپاا د روم له بلې خوا  

بادلون وکاړ او  4له هغه فیوډالي سیستم سره چې پار هغاوی حااکم و ومستبدو حکومتون

له هرو لسو تنو څخاه یاې نهاه  .ر کړېدومره په جهالت کې ننوتل چې انساني ژوند یې ه

ځمکو یې کاار کااوه او د کاار تولیاد  ررعایا وو چې د اشرافو او نجیب زاده ګانو پهغه تنه 

 .ان د دوی د خوړو او اغوستلو له پاره هم بسنه نه کوله یې

، حتاا شاتمن زیات ځان ووینځيڅخه ډېر لږ خلک وو چې په میاشت کې له یو ځل  

ر ېاښاتو کلوناو ډې. په رعایاوو ژوند دومره سخت و چې ډېرو لږو خلکو په کې تر څلوخلک

                                                           
 نازل شوی دی. سماني کتاب چې په عیسی ایل: هغه انج .1

 ایه مه ۵فصل؛  44انجیل؛  متی.  1

اخیستل شوی چې د بهترین او ښه په مانا دی او د یونان په  له یوناني کلمې (Aristos)رستوس اارستوکراسي د  .1

ډیال حالت ته له هر څه نږدې وي، په اېدی چې د انساني کمال د  مانافلسفه کې د هغو خلکو د حکومت په سیاسي 

کوچنۍ برخه د سیاستونو په تدوین او د  هوادوالو یو ېډول دی چې پکې په نسبي توګه د ه بل عبارت د حکومت یو

 ومي مقاماتو په ټاکنه کې رول لري.عم

رعایا او امالک لري او  ډېروایفي حکومت، څوک چې طشرافو او فیوډالو حکومت، ملوک الوډالي: د عمده مالکانو، افی .1

 پرې پوره تسلط ولري؛ ستر مالک.
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 ياې ه او په عوامو خلکوو  ېشو  هعمر کاوه. کلیسا هم په یو شتمن او فیوډال سازمان بدل

پااتې شاونو تاه عباادت  1په زائدالوصف شور ساره د قدیساانو یره چې هغو دومره اغېز ال 

او د اګوساتن  ه ګېاډۍښاتو یاو ېروس قادیس د و  اکاوه )د تومااس قادیس هاډوکي، د پ

چاې روحااني او  ېلګاې و ې( د  بیعاي او فزیکاي الوهیات بیقدیس د لیکلو یاو پوساتک

او عاوام پاه دې عقیاده وو چاې قدیساان معجاره کاوي )د  دهېارل کېمعنوي قادرت شام

 خلک په جګړو کاې د بریاا او انناروغانو تداوي، د سربازانو ساتنه او د ګنهګارانو بښنه( 

 ل.پاره ورتل ې غوښتلو له پاره د قدیسانو عبادت ځایونو ته د دعا لهند بښ

وخت یاو لاه ساترو امپراتوریاو څخاه وه  هد فارس )ساساني( زردشتي امپراتوري د هغ

هم د ارستوکراسۍ د حکومت په ډول سره، د بیزانساي سایال پاه څېار ژوناد  یچې هغو 

 غاهکاوه او په کې عامو خلکو تر ټولو ټیټ سیاسي، اقتصادي او ټاولنیز حقاوق لارل. د د

او لاه زردشت دیان عقیاده لرلاه  پر وساسانیان .لتون وجه وهېمنځ یوازې د ب دوو سیالو تر

ټولناه یاې پاه  ،عقیادې لرلاېاو الحاادي اور پالنې پرته یې نور زرګونه رواجوناه او کاږې 

وه او قادرت او حاکمیات د شوې  شلېو  تهډلو  بډایوڅلورو روحانیونو، بزګرو، نظامیانو او 

خلکو یې زرګونه غیار انسااني ظلموناه او  عاموزردشتي روحانیونو په الس کې وو چې په 

ضع کاول. ساسااني مېرمناې د ناریناه وو د عاماه ملکیات پاه توګاه ګڼال درانه مالیات و 

 .ېدېک

ده، انسانان ېګڼل ک 1پالنه  بقه ه ستونزهد هند په نیمه وچه کې د خلکو تر ټولو ستر 

څخه یې په ډېره باده   بقوشلي وو او له ټی و ېو  بقو )برخو( لوړو او ټی و  رانسانان یې پ

 توګه ګ ه اخیسته.

تر ټولو عجیب دین پاه توګاه و او هېڅکلاه یاو نړیاوال دیان ناه یو د زم د نړۍ ېهندوی 

ځکه هندوان په دې عقیده دي چې یو هنادو، هنادو پیادا کېاږي او د دیان  ؛دهېګڼل ک

 ،بدلون هندوانو ته د منلو نه و. هندوان د الحاد او شرک تر ټولو غیر منطقي عقاید لاري

لکشمن، کرشنا او نورو( تاه عباادت  له غوا نیولې تر ونې او تاریخي څېرو پورې )لکه رام،

 کوي.

میالدي کلونو پاورې پاه چاین کاې حاکماه  ۸۵۸څخه تر  ۵۸۵چې له   1د سویولړۍ

وه، د بودا د دین له نامه څخه په ګ ې اخیستو یې له چین څخه د وینو حمام جوړ کاړی 

                                                           
 ږي.ېڅلي ګڼل کېه خلک چې په مسیحیت کې سپهغ .1

و ټیټ ډېر ده او دا چې په دې وروستیو کې  هه هندوستان کې روانهم پپالنه تر اوسه   بقه: Casteismپالنه یا  بقه  .1

ړي حقوق په کې ځانګ سېستمو جذب په اوړ، د هند دولت ورته په تعلیمي او د دولتي دندو د جلب و پوړیو خلکو اسالم را

 کې ونیول. پام
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 غاهچاې د زم ساره پاه جګاړه وېیاودباده تل له ېنوم 1زمېو. په چین کې یو دین چې تایوی

دین هم د بشري ټولنې غوښتنو ته سم ځواب نه وایه او له شک پرته پاه دې جګاړو کاې 

 .ي کېدلعام خلک قربان

پااه داسااې حااال کااې چااې افریقااا د اروپااايي بېالبېلااو قومونااو )اواریااانو، فرانکیااانو، 

، هغااو یهودیااانو چااې ورتااه ډېاار شاامېر هدېااجرمنیااانو، بلغاریااانو( لااه بربریاات څخااه ځور 

ڼاه، غرباي اسایا او ال شوي وو او ځاان یاې د خادای ټاکال شاوی قاوم ګپیغمبران رالېږ 

 شمالي افریقا خپله مستعمره ګڼله.

هغو یهودیانو چې نومونه یې تل له خیانت سره مترادف وو، د موسی الهي دیان یاې  

نورو بانادې روا  رول ظلم او بې عدالتي یې له یهودیانو پرته پډداسې تحریف کړ چې هر 

  په خپلو مستعمرو کې ظلم کاوه.يې ۍ په همدې  ریقې سره ه او د برتر لګڼ

د عربو جزیره چې د بېالبېلو قومونو استوګنځی او تل له یو بال ساره د جناګ جګاړې 

خدای پاالنې  د یو  د ابراهیم ی. هغو وپه ډېر بد حالت کې ژوند يې په حال کې وو، 

او د کعبې کور یې چاې د  نې بدل کړی والدین په بت پالنې، شیطان پالنې او مالیکو پ

د  راغلای و،د عباادت لاه پااره  هلالج لج په واسطه د یاو خادای او ابراهیم   اسماعیل

دلاه او د ېبتانو په مرکز بدل کړ. په دې سیمه کاې د قاومي جګاړو لاه املاه تال ویناه توی

 یې الس پورې کړی و.کولو غالم پر قومونو مشران چې معموال  شتمن خلک وو، د غریبو 

چې په ټولو ځایونو کې بشري کاروانونه منحرف او یا هم له حرکات پااتې وو. لنډه دا 

ظلم ټوله نړۍ نیولې وه، له دینونو څخه د استعمار، استثمار، بې عدالتۍ او برتروالي پاه 

دلی و او بشاري ېقومي او  بقاتي ښه والی اوا ته رس ،نابرابري .دهېتوګه کار اخیستل ک

پاه . ملتونه په اوږده خوب ویده وو، کارونه سره ګډوډ وو او تمدنونه د زوال په حال کې وو

 .دلی وېاور لګ هر ځای کې د جګړو

                                                                                                                       
1 Sui Dynasty.  په چین کې  او دهېله خوا اداره کد دریو امپراتوریو  له پارهکلنو  4۸د سویانو لړۍ چې یوازې د

 .يحکومت لر 

چې د کیهاني  يوتسه حکیم پورې منسوب ديفلسفي مکتب یا دین په ال  (Daoism)یا دایویزم  (Taoism)ویزم يد تا .1

 له جوړښتي نظم )تایو( یا  بیعي بهیرونو سره په همغږۍ کې په ژوند تاکید کوي.
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د بشر د ژوندانه د ونې پاڼې  وه، دوکه ډېره وهې نړۍ ناپوهۍ، تیارې او ګناه خیره کړ  

پرته یې بله پناه نه  ېله تور  ،وو ينیول ېر ېد خلکو زړونه و په پای کې او  ېو  ېشو  ېړ ېز 

په خپل ستر حکمت او بشري حاالتو او اوضاعو ته  الله چې په داسې حال کې . لرله

نه و رو الرښوونو په لړۍ کې یو وار بیا او د وروستي ځل له پاره یوه الرښو ېپه کتو سره، د ت

په واسطه  د د دین تکمیلوونکی و )اسالم( د حضرت محم هلالج لج)قران( چې د خدای 

ساری نه کو اخالقو، شرافت او سخاوت کې یې ې، رښتینولۍ، حق ویلو، نچې په امانت

 1ټول بشریت له پاره ډالۍ کړ. ، دو

 لاهناړۍ  دری شاو او ېایو ز  ۍګه د ټول بشریت له پاره د خوښتو اسالم د پوره دین په 

حالت څخه د راوتلو له پاره د نړۍ د خالق لاه لاوري را واساتول شاو. د  کړکېچناوسني 

د محبات، ګاډ ژونداناه، صابر،  اسالم الرښوونې په داسې حاال کاې چاې د عیسای 

 رپاه څېار د باې عادالتۍ پا د موسای  ،لۍ او سولې څخه برخمنې دير ملګرتیا، ورو 

علماي، عملاي، څاو هام کاوي. اساالم یاو  ټينګاار وړاندې د سختې مباارزې او مقاومات

                                                           
سماني دینونو پوره کوونکی او تصدیق اې یو نوی دین دی بلکې د پخوانیو ده کړې چه ادعا نڅکله دا ېه اسالم .1

 کوونکی دی.

 نقشه کال يالديم۶۰۰ د وړاندې راتګ تر اسالم د
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یې د بشري ژوندانه ټاول اړخوناه، زاویاې  وبُعدي، پوره او هر اړخیز دین دی چې الرښوون

 څخاه لاه ټاولنېلاه ړنې الندې نیولی دي. انسان یاې ې ریقې سره تر څ ېاو ابعاد په ښ

که غیار  اووړاندې )که مسلمان  ربې عدالتي یې د هر انسان پ .دو ژغورلی دیېیوازې ک

ناه  يړ کا لیاتحم ېمسالمانانو باناد ریاغ پر یې دیعقاده، خپل ې منع کړ  (دی مسلمان

 محور راڅرخي. راو ټولې الرښوونې یې د الهي عدالت پ 1دي

 قران کریم پېژندنه د ټول اسالم د الرښوونو او د اسالم د پیغمبر حضرت محماد  

 ژندلو وسیله ده. ېد الرښوونو د پ

تکمیلوونکی دی چې د انسان د ژوندانه ټاول اړخوناه د قران کریم د تورات او انجیل 

تار  ېفلسفې، حکمت، قصص، عقایدو په قالب کاې لاه اخالقاي او روحاي احکاامو نیاول

اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، حقوقي، سیاسي، ان د حمام، معاشرت، څښاک، خاوراک، 

او کورونو ته د  ت، سخاوت او ګډ ژوندانه تر ادابو پورې ټول په ځان کې لرير ملګرتیا، غی

 يکورني ژوند، ګاونډیتوب او د خوب تر کوټې او کوروالي تر مسایلو پورې پاه کاې نغښات

 دي.

 رد قران د الرښوونو تاکید یو اړخیز نه دی، اسالمي قوې د عدالت د ترسره کېدو په پا

هار اړخیاز د ټول اړخونه او لوري په نظر کې نیاولي دي او د عادالت پاه محاور کاې یاې 

مانځ  ن اساس اېښی دی. د بېلګې په توګه د نفساني غریزو او معنوي تمایالتو ترپیوستو 

عدل؛ پاه داساې حاال کاې چاې انساانانو تاه د لماونځ، روژې، تقاوا او ذکار امار کاوي، 

 هټولنا ياسالم هنه باسي. په یو  یادهجسماني، شهواني، مادي او نفساني اړتیاوې هم له 

کې عدالت له استثناء پرته د قومیت، ژبې، نژاد او سیاساي، ټاولنیز او اقتصاادي حالات 

 او عملي کېدو وړ دی. پلي کېدوپرته په ټولو د 

تل یاې خپال پیاروان ساولې تاه  ،ې مطلقې پدیدې نه ديکپه اسالم  جګړهسوله او  

دالت د خو هېڅکله یې عا ؛ي او د سولې هرې غوښتنې ته یې لبیک ویلی دیهڅولي د

سولې او امنیت قرباني کړی نه دی او کلاه چاې د حاق او عادالت د تارازو پلاه کام وزناه 

 ده.ې په تورو یې ترمنځ اندازه برابره کړ  براق او بران )ښو او بدو(ده، نو د ې شو 

ته کولو له پاره د انسان له با ن څخه پیال  د اسالم تګالره د نړیوالې سولې د رامنځ 

ان سره په سوله کې راوستی دی، بیا یې ساوله پاه کاورنۍ کاې تار او هغه یې له خپل ځ

 . ړې دهیې نړیواله کپه پای کې او  ېرواا وروسته په ټولنه کې راوست

                                                           
يِن... )ایۀمه 6۵۸؛ سورۀ بقره .1 لري ه څ اکراه او زور نشته )څوک دا حق نېژباړه: په دین کې ه (6۸۵؛ اَل إِكْرَاَه ِفي الدِّ

عقل څخه په کار اخیستو او د  لهي، بلکې هر څوک په خپلواکه توګه چې بل یو په زور سره د دین منلو ته مجبور کړ 

 ړنې او مطالعې په پایله کې باید دین ومني(.ېڅ
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، بلکاې پاه ېرا ایساته خلکو تاوره ناه د رپپر خلکو د ځان تپلو له پاره اسالم هېڅکله 

ژوند کوي، خو د تاری   اسالمي هېوادونو کې د ټولو دینونو پیروان په سوله او امنیت کې

یاې ناسام درک  بنس ونوپه اوږدو کې د ځینو هغو خلکو له خوا چې د اسالمي دعوت له 

دنو ېدي، خاو د اساالم روح او روان لاه دا ډول ښاوی ېدنې ترسره شو ېکړی و ځینې ښوی

 څخه پاک دی.

 یو علمي او عملي الرښود پاه توګاه، د دې ساتونزې دد ده، قران ېبشر له غالمۍ رنځ

هر ایت یاې د  چې تر دېان حل له پاره یوه سېستماتیکه اوږدمهاله تګالره وړاندې کړه، 

 یځاای ناه د ۍرې وهي. د اسالم پاه اقتصاادي او سیاساي نظاام کاې د غالماان ۍازاد

ته کېدو سره، غالمان په ټولنه کې داسې مدغم شول چاې ان د  د ازادۍ په رامنځ .ېپات

 صور ناشونی دی.ولسواکۍ په عصري سېستم کې یې ت

سردارانو بادل پر دو سره د اسالمي ټولنې ېزاداپه لکه څنګه چې حضرت بالل  

سېستم په له منځاه وړلاو ساتنې  امریکا د غالم دحال، په شلمه پېړۍ کې  يشو. په عین

تور پوستان په ټولنه کې مدغم شي او ان تر اوسه هم دا ساتونزه  څور شول ېکې کلونه ت

 او ال هم مدغم نه دي. ېحل شو  هنه د

په اسالم کې تعصب، قوم پالنه، نژاد پالنه، ملیت پالنه او اشارافیت ځاای ناه لاري او 

کړی دی. لکاه  ټينګارسخت  له منځه وړلواسالم په خپل قلمرو کې د دا ډول ناروغیو په 

 دایاپ خاهڅ ښاځې ېو ی او نهینار وهی له ېتاس ږموخلکو!  ېا  فرمایي: څنګه چې الله 

 پاه. ژنائېوپ ساره بال او ویا ېتاسا ېچا ولئځار ګو  ېلایقب او قومونه ېتاس مو ایب او ئړ ک

 ید وکڅا هغاه عزتمناد اتیاز ولاوټ تار خهڅ ېتاس له ېاندړ و پر  الله د ېک قتیحق

 هڅاا هاار پااه  اللااه ولډ باااوري پااه. وي ارګااز ېپره اتیااز ولااوټ تاار ېکاا ېتاساا پااه ېچاا

 .1ید باخبره او یدونکېپوه

تشکیل له خلکو او اشخاصو پیلوي چاې محاور یاې وجادان،  بنسټاسالم د ټولنې د 

او تاه   :خپل خوږ پیغمبر ته خطاب کوي چې الله  څرنګه . لکهديمینه او ښه اخالق 

انساانانو پاورې  تارنیک اسالمي اخالق یاوازې  1.ېلر  مرتبه هړ لو اخالقو د!( غمبرهیپ ې)ا

کاس پاه  وی  :لیوفرما  غمبریپپکې شامل دي.  بلکې ټول مخلوقات ؛منحصر نه دي

 یاې اوباه او ړال  ېالناد ه،ړ کا دایاپ ېيا اهڅا وهیشو،  ږیت ېک ځپه من ېالره روان و، د الر 

  :لیاوو ساره انځا لاه يړ مري، س ېتند له یسپ وی ېچ دلیل ېيو ،ی، پورته راغېلڅښو 

                                                           
أَكْرََمُكْم ِعْنَد ؛ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوب ا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ ایۀمه ۵4جرات سورۀ؛ الح .1

  (۵4اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر )

 (3؛ َو اِنََّك لََعلي ُخلٍُق َعظيٍم )ایۀمه 3سورۀ؛  مالقل .1 
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لاه اوباو  یاې( ټباو  وښ)د پ هڼد او خپله پځېر ګته و  اهڅ. ید ږیت رڅېهم زما په  یدا سپ

شاکر  ېياتاه  ی. خاداړک ړمو یې یاو سپ شوپورته کې یې ونیوه او  ونوښپه غا ړل ک کډ 

ته د  ږمو ایرسوله! ا د الله  یا  :شول لی. ورته ووهړ ه ورته وکنښب هلالج لج یاو خدا ړک ءادا

هاو! د هار ژونادي موجاود پاه   :لیافرما یاېو  ترحم هم اجر او ثواب شاته؟ رپ انویچارپا

 1سره اجر او ثواب شته. ېمرست

یاو ترکیاب  یتایم، شاپون، غریاب او د عیسای او موسای  نالوستییو  محمد  

کلمې د لاوړوالي لاه پااره لاه د   مبارزې او د الله روړاندې پ ردی؛ کله د بې عدالتیو پ

هغاه  ،ويپاه لاوړه کچاه مخکې وي او کله یې شافقت دوماره  تورې سره په وینو له یارانو

 ورځي.يې پوښتنې ته  ۍڅوک چې ایرې ورباندې اچوي ملګری ورته وایي او د ناروغ

یاارانو ، دچې خپلاه د دهو کسانو ته مهال د قدرت په اوا کې، هغ د مکې د فتحې پر

او  دیار څخه یې تبعید کاړي وو او ملګرو په ازار او ځورولو یې الس پورې کړی و، له خپل

وه او نورې څېرې چې د  ېرليدا )حضرت حمزه( سینه یې څان د ګران کاکا د سیدالشه

ښنه مه کوئ چې ېاند  ورته وایي: ای قریشو! ،ېو  ېظلمونو، تو یو او شکنجو ښکار شو 

ځائ ټاول  وایي چې:په توګه د مهربانۍ او بښنې په پای کې له تاسو سره به څه وکړم او 

 !ازاد یاست

ان د ځمکې او  رانغاړيپوره دین په توګه د بشري ژوندانه ټول اړخونه د اسالم تر ټولو 

دیان پاه لناډه توګاه داساې  ،ناګېر ویل ااکډچاپېريال ساتنې مسایل هام پاه کاې دي. 

 ونړ له پااره تا ېد ساتن ېد کُر  ېمکځد  ځد خالق او انسان ترمن نید  تعریف کړی دی:

اساالم ټاولې الرښاوونې پاه  ی ناه دی، ځکاه چاې دلا. اسالم هم لاه دې تعریاف وت1ید

دې کارې  د د انسانانو او ټولو مخلوقاتو له پااره او ژوندانه هخاورینه کُره کې د بشر د ارام

بناي ادم تاه پاه ځمکاه کاې خپال  اللاه  د ساتنې او جوړونې له پاره نازل شاوی دی.

)زه پاه   :لیاتاه وو توښاپر  ارګاستا پرورد  او کله چې چې فرمایي:څنګه خلیفه وایي، لکه 

فسااد  ېکا مکهځپه  ېچ ېمار ګ وکڅ ېداس ای: الیوو توښپر  مارم،ګ فهیخل کې مکهځ

 کاوو، نهیساره ساتا ساتا ۍپاک په ږمو ېچ ېحال ک ېپه داس ي،ړ ک یېتو ېنیاو و يړ وک

 1.(ئېږنه پوه پرې تاسو ېچ میپوه څه هغه  رپ زه: لیفرما یېو
 

                                                           
 6633او صحیح مسلم؛ حدیث  ۵۸۸4حیح بخاري؛ حدیث ص .1

2. Willing Daun; Money the Twelfth and Final Religion; p 12-13 

ا َويَْسِفُك ایۀ؛ َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اْْلَرِْض َخلِيَفة  قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيهَ مه 47؛ سورۀ هبقر  .1

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن ) َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ  (47الدِّ
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 اسالم په مکه کې
 

د بت پالنې، الحاادي او جزیره له پیغمبر کېدو وړاندې، کله چې د عربو  محمد  

شرکي عقایدو، اشرافیت او قومي او نژادي جنګونو او تجمالتو په مستۍ کاې ډوباه وه او 

پرې حاکمه وه چې خپلې لوڼې یې ژوندۍ ښخولې، ځاان یاې لاه دا ډول  يدومره ناپوه

شاپې یاې د خپال یاوازیني معباود د  ېډېار وسااته او خپلاې  ېټولو اعمالو او افکاارو لار 

. اساالم لاه بعثات وړانادې حااکمو شارایطو تاه د ېرولاېله پاره په حرا غاار کاې ت عبادت

 جاهلیت د وخت خطاب کړی دی. 
 

 په اسالم کې د جاهلیت زمانه 
 

یا د پو   Nihilismزم ېهغې ټولنې ته ویل کېږي چې فساد، بې عدالتي، ظلم او نهل

پاه غاار کاې  1میالدي کال په روژه کې د حارا ۸۵7د  وي. ېې حاکمې په کيدپالنې عق

د رب  د بشریت د تاری  جریان یې بدل کړ. یاوه شاپه چاې محماد  ،شوهو ښه ېیوه پ

واساطه د بشاري  هپا یال يهغه تاه د جبرا مین درګاه ته په زاریو بوخت و، الله لالع

لومړیاو کلوناو کاې د اساالم  وټولنې د رهبرۍ له پاره ماموریت بیان کړ. د بعثت په دریاو 

خپلوانو پورې منحصر و او له عامه بلنې څخه ځان سااتل  تر دعوت یوازې د پیغمبر 

 ده.ېک

لااومړۍ مېاارمن، د سااوداګرۍ شااریکه او د ژونااد  د محمااد بيبااي خدیجااه  

ړ او بیاا ورپساې د ونه او اسالم یې راو اچې د هغه نبوت یې وم هو څوک  ۍلومړن او همرازه

 او بیا د هغه نږدې ملګاری حضارت اباو بکار صادیق  هغه د کاکا زوی حضرت علی

 اسالم مشرف شول. رپهم 

دو ساره د اساالم د پیرواناو شامېر زیاات شاو او پاه عاین حاال کاې ېاد بلنې پاه عام 

د قوموناو د مشارانو، ساوداګرو او  ېد مکا د اساالم الرښاوونې مخالفتونه هام پیال شاول

سیاسي، اقتصادي او ټاولنیز تسالط  یځکه چې د هغو  ې؛اشرافو له پاره د هضم وړ نه و 

 سره م  کاوه. ګواښیې له 

                                                           

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

 حضرت محمد  دلی شي او لوړوالی یې هم د انسان د ونې په اندازې دی. د حرا غار دېپنځه تنه ناست کسان ځای

 کې عبادت کاوه.ه ه میاشت یې پو د کال ځینې ورځې په ځانګړې توګه د روژې مبارکد عبادت ځای 
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ټولنه له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مطلاق تسالط څخاه خوناد  رر کلونه پېډ یهغو  

وه او لاه داساې ااحساس خونديناد دې تسلط د له منځه وړلو له امله یې ځان . اخیست

. ي پيال کاړهکاوه، دښامن ټينګارعدالت  رخالف یې پ اسالم سره چې د دې تسلطونو پر

خوا په ابوجهل ونومول شو، ابوسافیان، امیاه او د ه ل ابوالحکم چې وروسته د محمد 

مشرانو د مسلمانانو پاه ځورولاو الس پاورې کاړ او د اساالم د مخکښاو و نور څو تنو مکې 

 .نو څو تنه یې په شهادت ورسولنالمامس

ده او ېله لیدنې وړاندې یې د ایمان نور په زړه کې ځل چې د محمد  بالل  

دلی و او اسالم ته د را اوښتو له پااره یاې د ېوال و چې لږ لږ یې غوږ ته رسېد هغه ایات ل

اره کړل، څاو څخه سرغړونه وکړه او په زړورتیا سره یې اسالم راوړل ښک رخپل ارباب له ام

خو د ایمان نور  ؛دونکي لمر ته شکنجه کړېورځې یې په لوږې او تندې سره ګرم او سوځ

 ونه ګرځاوه. و چې هېڅ درد هغه له احد احد ویلو څخه را ییې داسې زړه او روح نیول

لاه مقدساې  یاو د هغه یارانو ته د مشرکینو له خاوا ازار او ځوروناه هغاو  محمد  

د  ې وېارې اولور ته پرتاه لاه کاوم ونه ګرځول او تل یې د الله  رادندې )رسالت( څخه 

 ېک غره په صفا د یې ځور  وهیدوام ورکاوه. دعوت ته مشرکینو د تهمت له شرم څخه پرته 

 انځا پاام ولوټ د کاروي، یاځد خبرداري پر  ېي عربان ېچ سره ېکلم په( مباحاه ای) د

 .وهړ ته را وا

 ۍد پخاوان ېيا ۍنولیتښااو ر  ۍاو پاه امانات دار  تیله خپل ممتااز شخصا یېهلته  

 ېا  :لیاوه ووااواز منعکسا یاېغروناو  ېچا ېحال کا ېخلکو ته په داس ېله مخ ېسابق

 راو ستاسو پا ېولیموضع ن منانوښغره شاته ستاسو د ېد د ېچ میخلکو! که تاسو ته ووا

 ېچا کاهځهاو!   :لیاو یېوومنله او  ولوټ  باور کوئ؟ ،ري اراده لريېد ت انونوځمالونو او 

 انځا! خپال ېلډ شید قر یا  فرمايل: ېيو .دليېدي اور  هدروغ ن ېستر اوسه له تا ږمو

 عذاباه ساخت له تاسو زه ،ینشم کوال  هڅ ېاندړ پر و یله اوره وساتئ! زه تاسو ته د خدا

سمدساتي خپال  ایااو ب نيیو ېله لر  منښد ېچ می رڅېزه د هماغه نندارچي په  ،رومېو 

پاه  منښاد ېتاه د د یشاعار ساره هغاو  يګړ انځ ویاو په  غليځقوم ته د نجات له پاره ور 

ياې ویناوو تاه  خو مشرکینو بیا هم انکار وکړ او د حضرت محمد  1،هکله خبر ورکوي

هغه پااک دیان د  او د درانه شخصیت ره یې د حضرت محمد ېپام ونکړ، له دې سرب

 هڅې او دښمني پیل کړه. )اسالم( د تخریب له پاره

                                                           
 م  4۵۵م ، السیره الحلبیه؛ لومړی ټوک؛  ۵۵07، ټوک 4ري تاری ؛  ب .1
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د حق پیغام رسولو )اسالم( له پااره لاه زور څخاه يې وړاندې  رد تعهد پ د محمد  

چاارو کاار واخیسات او د  ځکه نو مشرکینو له بېالبېلو الرو و؛و  ينکو مایوسو  لکار اخیست

ستر شخصیت  خو د حضرت محمد  ؛زر، ښځې او سیاسي حاکمیت وړاندیز یې وکړ

د تاره  وی شیانو څخه لوړ و او باالخره یې خپل وروستی کار د محماد له دا ډول دنی

کاکاا!  ې)ا  :لیوفرما ېداس ېته په خطاب ک ترهخپل   خو محمد ؛په وینا ترسره کړ

 خپال لاه باه هګا، تار مر ېدېاږ ک ېراته په بل الس کا ۍمږ الس او سپو وهیکه لمر راته په 

 1.(وانخلم الس رسالته

قدرتمناد او مشار شخصایت او د وراره لاه سرساخت مالتاړي کاکاا د مکې د اغېزمن، 

سته د مشرکینو د و ابو الب او د اقتصادي مالتړې او همرازې بي بي خدیجې تر مرګ ور 

له یاارانو ساره مادینې تاه د هجارت   دو سره حضرت محمدېفشار او ځورونې په زیات

چاې د هجاري تااری  پاه  د اسالم د جنتارۍ تااری يې کولو اراده وکړه او په هجرت سره 

 ږي، پیل وکړ.ېنامه یاد
 

 په مدینه کې اسالم او د جګړې پیل
 

او همدارنګاه  ينا ارام ،لمه پالنې د مکې څو کلنه ځورونهېد یثرب )اوسنۍ مدینې( م

چاې   د سوزنده او وچې صحرا او اوږدې الرې ستړیا په خوښیو واړوله. هغاه پیغمبار

فکار کااوه، اوس یاې لاه عقیادې  1ېونړ جاو دهیعقپه  تر دې وړاندې یې تل د مسلمانانو

 جوړولو پیل وکړ. رجوړونې پرته د اسالمي دولت پ

جوړولاو چاارې په لومړي قدم کې د دولت جوړونې له پاره، د یو مرکز  انحضرت  

اوسانی  یاې ، شااګرديکاو  غلايچې په کې مشورو د یویشتمې پېاړۍ پارلماا  پيل کړې

چاې  سېستم په کې هندي زاهدان پاه تعجاب کاوي نواو د عبادتو  يو ااکاډمېسن حیران

 ژندل کېږي. ېنن ورځ د مسجد النبوي په نوم پ

په پیل کې، د لومړني اساسي قانون په جوړولو چاې د عصاري او   محمد حضرت

ناوم جاوړ کاړ. د دې  رد دساتور المادینې پا ،کتبي اساسي قانون په توګاه ګڼال کېاږي

                                                           
 مخونه 6۸۸-6۸۵ابن هشام؛ السیرة النبویه؛ لومړی ټوک؛  .1

مخه د شخص په اصالحاتو پیل کوي او د هغه عقیده پوره کوي، ځکه چې همدا عقیده ده چې  د الم، تر هر څه واراس .1

او همدا عقیده د دې  پاتې نړۍ او پیاوړتیا سره یې تړيله تل وله مهمل او کمزوري فکر څخه ژغوري او د مخلوقاتهغه 

 ري او د هر ډول بې عدالتۍ پر کړ ېله پاره تدونکي ژوند د السته راوړلو ېرځي چې خپل فاني عمر د نه پناه کالمل ګ

 ږي.ېتیا سره ودر ر و ړ وړاندې په ز
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کې ژوناد کااوه او  هر مسلمانانو له مسلمانانو سره په یوې ټولناساسي قانون له مخې، غی

 دي: ېله مساوي حقونو څخه برخمن وو. ځینې ازادۍ چې په دې قانون کې راغل

  یله پاره مساوي دخلکو الهي امنیت د ټولو. 

  غیر مسلمانان له مسالمانانو ساره یاو ډول سیاساي او فرهنګاي حقوناه

 حق هم لري. ۍو له خپل دین څخه د پیر  یهغو  ،لري

 ېږي. د دې دوو کوړاندې په جنګوناو کاې شاری رد امت پ نغیر مسلمانا

 منځ باید د خیانت هېڅ ډول حس موجود نه وي. تر

 کې په شریکېدو مجبور دي. ه جګړوغیر مسلمانان د مسلمانانو پ 

 کېدلښار( منځته  ارمان پایلې د فاضلې مدینې )دپلي کېدو د دې اساسي قانون د 

زم، ېزم، فاشااېزم، سوساایالېو. فاضااله مدینااه هغااه ښااار دی چااې ارستوکراسااي، فیااوډال

محاور  ردل او هرڅاه د الهاي عادالت پاېبشري مکتبونه په کې نه ځایفکري زم او ېبرالېل

، د هغاو قبیلاو وهل خوړلده او اشراف زاده ګانو په کې ېغالم په کې سردار ک دل؛ېڅرخ

ینو ته تږي ناست وو، په ورورولۍ او خوشالۍ یاې یاو دښمنان چې کلونه کلونه یو د بل و

 .ېخالصې کړ  ېږېبل ته غ

دو سااره، خپاال مالونااه پااه عااام محضاار کااې ېااښاااریانو یااې د خااوږ اذان د غااږ پااه اور  

پاانګوالو چاې و پرته یې د یوازیني معبود عبادت کاوه. هغا ېر ېښودل او له کوچنۍ و ېپر 

 يو، په صدقه او بخشش کې یې خوښا کلونه کلونه یې په عیش او عشرت کې ژوند کړی

. حاکم یې له عامو خلکو سره ېپه الره کې مصرفول  یې د الله ۍولیده او خپلې شتمن

 ښکته هم وه. کله کله به راسره برابره او ان  ییې له هغو  هره. اقتصادي وضعتوپیر نه ال 

 يخیالو،  یو داسې ښار په پای کېنه وه او  يوړاندې هېڅ ولسواک رد امر پ  د الله

ی او د بشریت تااری  یاې سااری ناه چې افال ون او ارسطو یې تصور نشو کوال  ياو ارمان

 ره.ال 

 و. ې فاضله مدینه او اسالمي دولت داس هو! د محمد  

بلکاې د بال هار دولات پاه  ؛نه وهپورې تړلې اخالقیاتو  ترمدینه یوازې   د محمد

فاضاله او اساالم  ې. د مدین1جوړولو الس پورې کړ رت پد قدر سره سم يې امرالله  لهڅېر 

                                                           
ٍة َوِمْن ِربَاِ  الَْخيِْل تُرِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُمْ مه ۸7سورۀ االنفال؛  .1 وا لَُهْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ َخِريَن ِمْن ا وَ ایۀ؛ َوأَِعدُّ

ژباړه: او تاسې تر ( ۸7ِإلَيُْكْم َوأَنْتُْم اَل تُظْلَُموَن )ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه يَُوفَّ 

په دې وسیله د الله  څو، برابر کړئ خپلې وسې وسې ډېر زیات  اقت او تیار زین کړي اسونه، د هغوی د مقابلې له پاره

  الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ، چې تاسې یې نه پېژنئ خو  یې پېژني. د
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دي(،  ءد قدرت بنسټ یوازې پاه اقتصااد، وسالې او پاوځ ناه دی )دا د قادرت مهام اجازا

ایماان، ارزښاتونو، علام، ازادۍ، یاووالي، نظام او رهبارۍ کاې پاه بلکې د قدرت بنساټ 

 نغښتی دی. 

د سیاسي او چې شوه ه ون له همدې امله ده چې مسلمانانو ته تر هغې د جنګ اجازه

. مسالمانان د قادرت د ي ناه ووفردي او داخلي ازادیو څخه بارخمن شاو  ،عمومي ازادیو

 رپای دو وروسته د جنګ )جهاد( اجازه ترالساه کاړه او همادا وه چاې ناو ېبنس ونو تر جوړ 

تار مشارۍ  سالو ساره د حضارت محماد و کمازورو او کوچنیاو لاه پاوځ  يدلېښو در پ

 ر پوځ په ګونډو کړ.الندې، د قریشو ست
 

 د اسالم د خالفت پیل او له خزر قوم سره ټکر
 

په رحلت سره د اسالمي ټولنې مشري حضارت اباوبکر صادیق  د حضرت محمد 

 تاروه، ې ته وسپارل شوه او هغه امپراتوري چې د اسالم ستر پیغمبر یې وعده کاړ 

دو ېاه راڅرګندلاداخلاي ساتونزو  وځینا دپراختیا پیل وکړ. يې په اسالمي خالفت الندې 

بغااوت  ودل او د مسالمانانو قبیلاېسره سره لکه د دروغجنو پیغمبرانو او مرتدینو راپیدا ک

لور د  ربیا هم اسالمي خالفت د فارس )ساسانیانو د امپراتورۍ( او بیزانس )ختیځ روم( پ

 پرمختګ په حال کې و.

 يدس په نیولاو ساره اساالم، د بیت المقد مسلمانانو دویم خلیفه حضرت عمر 

اروپا تر سرحدونو او په ننني ایران کې د فارس د زردشتي امپراتورۍ پاه  ځيخالفت د خت

 ورساوه.  رانړولو سره را

د مسالمانانو  د خالفت پار مهاال ( یم خلیفه )حضرت عثمانېد مسلمانانو د در 

د حضارت عثماان  او لمنځ د دوو لومړنیو خلیفه ګاانو پاه پرتلاه جنجالوناه زیاات شاو  تر

ته کېدو المل شو. د اسالم  منځ د لومړنۍ فتنې د رامنځ شهادت د اسالمي امت تر

، له حضرت علي کرم الله وجهه سره چاې د محماد د پیغمبر مېرمن حضرت عایشه 

  زوی و او د اسالم د څلورم خلیفه په توګه ټاکل شوی و، پاه جمال جناګ کاې  ترهد

 منځ د لومړنۍ فتنې المل شوه. امت ترد  پرخالف شوه چې د مبارک 

نن ورځ باید مسلمانان په دې جنګ کې د  رفینو د سموالي او ناسموالي پاه اړه لاه  

ځکه چې د دې مخالفات  ؛ږديېقضاوتونو ډډه وکړي او قضاوت دې یوازیني قاضي ته پر 

                                                                                                                       
ته راوګرځول شي او تاسې سره په الره کې چې تاسې هر څه ولګوئ، د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري  الله 

 څکله ظلم ونه شي.ېبه ه
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المي ، بلکاې د اساېده کړ ه کومه ګ ه نته ننني امت وضعیت د په اړه قضاوتونو د اسالم 

ناو لاه دې  ؛او د دښمن ژرنادې تاه اوباه اچاول دي يامت د پارچه پارچه کېدو المل شو 

 کړي.ه اثبات بوخت ن رحقانیت پ و ديد دواړو لورځان امله باید اسالمي امت 

چاې ه معاویه په الس کې واخیست يپه شهادت سره د قدرت واګد حضرت علي 

د ولیعهد په توګاه یاې 

خپاال زوی )یزیااد اباان 

ساره  لو معاویه( په ټاک

د اساالم پاه تااری  يې 

ه فتناه لویاه کې دویما

 .راوسته منځته

 د رسااول اللااه 

لمساای حضاارت امااام 

ده چې له ېحسین پوه

خلیفااه کېاادو سااره د 

لري ه ن اړه وینې اړیکه

او بیعااات د اساااالمي 

نو  ؛دی بنسټخالفت 

 رد یزید ابن معاویاه پا

وړاندې یاې قیاام وکاړ 

چااې د کااربال غمجنااه 

راشده خالفت د بیاارغونې لاه  يد اسالم شوه. سره له دې چې امام حسین و ښه ېپ

خو تر اوسه اساالمي خالفات پاه ښاه شاکل  ؛پاره خپل ځان، کورنۍ او یاران قربان کړل

ون اسالمي امت د اماام حساین د پااڅ ښې وروستهېپ لهد او د کربال ېپښو ونه در  رسره پ

مانځ د یاو  خپلمنځي اختالفاتو الس پورې کړ او د اسالمي امت ترپر په ناسم درک سره 

 المل شو. جوړېدود  ځستر در 

په یو شاهي حکومت بدل شو. د امویاانو پار یو ډول  نظامد یزید تر حکومت وروسته، 

ناه  ،د امویانو کورنۍ د اشرافیت ژوند کااوه ،وه ېللله منځه تا مهال د خالفت اصلي معن

پرته  ،له حکمته  او نه هم د حضرت عليه و  هخبر څه له عدالته د حضرت عمر

د عمر ابن عبدالعزیز د خالفت له دورې څخه چې د هغه عدالت تاری  لیکونکي حیاران 

 سکه شوې جوړه واسطه په اموریانو د
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صانعت، فلازي  ومهال پاه هنار، معماارۍ، د منساوجات خو له بلې خوا د امویانو پر ؛کړل

 .نه شي یادېپ  ترېوشول چې سترګې ر پرمختګونه ېصنعت او مالدارۍ کې ډ

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 

 .ده، م  شوهېنوم

اساالمي معاصار تااری  او ان د و تااریخي کتاابون یاوخو له بده مرغه چې د غارب ډېر

رتر کوستلر د کوپن هاګن له پوهنتون څخه د آ . ېده کړ ه کتابونو یې په اړه هېڅ یادونه ن

برخاې  لرونکاې سنینګ جایزې ګ ونکی، د اروپایي فرهنګونو په مطالعاتو کې د ارزښات

 لکاه  خپل کتاب )دیارلسمې قبیلې( کې د خزر د تاری  پاه اړه داساې لیکاي:ه له پاره پ

 چال رحماناه ېبا ولاوټ تر وی سهیک ۍد خزرانو د امپراتور  ي،ېږندګر څورو ورو  ېچ هګنڅ

د قفقااز پاه غروناو کاې  ، هغه قبیله چېخزران 1.ید ړیک ترسره اوسه تر  یتار ېچ ید

چاې د ناړۍ ساتر درلاودونکي وو تااری  ې ژوند کاوه او په بشري تاری  کې د یاوه جاال ی

 یې د پیدایښت، ژوند او له منځه تلو په اړه مغشوش دي.  تاري  ليکونکي

 دي: ېکې د خزرانو ځانګړتیاوې داسې په ګوته شو  1کتاب يړ په نومو

 په بدو څېرو او د وحشي حیواناتو په خویونو سره، وحشي انسانان. 

  ډېرو یاې لاویې او بادې  لرل اویې  (ښتهېاوږده و )ښته ېد ښځو په څېر و

 ې لرلې.څېر 

 ډوله دي: تور پوستي خزران چې له هندیانو سره ورته والای  خزران دوه

 لري او سپین پوستي خزران چې ډېر ښکلي دي.

ده، د خزر قوم په راتاګ ساره ېژندل کېدا امپراتوري چې لومړی د کُن په امپراتورۍ پ

 ،رهد خاازر پااه نااوم ونومااول شااوه. خزرانااو د ژونااد عجیااب  اارز، رواجونااه او فرهنااګ ال 

ژندل شوو ېله هېڅ پ .و څخه پرته بل چا نشو لیدلیانڅو ټاکل شوو کس پادشاهان یې له

قربااني کاول. پاه داساې  انپه ځینو غونډو کې باه یاې انساان .نه کوله يپیرو  يې دینونو

ده، هاېڅ ډول ېاحال کاې چاې دوی پاه سایمه کاې تار ټولاو شاتمنه امپراتاوري ګڼال ک

ر او پلاور، ېایاې د غالماانو پ ير ساوداګ هنه لرل، بلکې تر ټولو ستر يې صادرات او صنایع 

 .وو او د سوداګریزو کاروانونو غال کول سوداګريجنسي 

                                                           
1. Arthur Koestler; The Thirteenth Tribe; p 5 

2. Ibid; p 6 
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خلاک پاه ډېار مرماوز او  1ساامي ریاغد یهودیت په تاری  کې د لومړي ځل لاه پااره  

بولي )یهودیت(، ي یو ځانګړي نژاد پورې تړل ترماهرانه توګه هغه دین ته چې پیروان یې 

 واوښتل.ته 

خاازران نااه یااوازې یهودیااان 

شاااول، بلکاااې یاااو شااامېر یاااې 

عیسویان شول او ډېر لاږ شامېر 

 ییې مسلمانان هم شول. هغاو 

دیاان د خپلااو عقیاادو لااه پاااره 

نه و، بلکې اصالي هادف ټاکلی 

 یې په نړۍ کې سیاسي نفوذ و. 

ولسااو و دیاان پااه دد یهااودو 

اسراييلي قبیلو پاورې تاړاو لاري 

يلي نژادونه یې دې ياو غیر اسرا

دی. همادا ېادین ته نشي داخل

الماال دی چااې ارتاار کوسااتلر د 

خزر یهودیاان پاه یهودیات کاې 

 دیارلسمه قبیله ګڼي.

ابن فضالن چې دې سایمې 

تاااه یاااې د عباساااي خلیفاااه د 

( کې خپلې د ساترګو یونلیکفضالن استازي په توګه سفر کړی و، په خپل کتاب )د ابن 

 لیدلې خا رې په دې توګه را اخلي:

د  یاې وهیا ههار  ،ولاري دیابا ښاځې شاتیو هځاپن ېچ ید خزر د پادشاه عادت دا د

 انځا. هغه لاه یېوي او کنه په نکاح کوي  هښخو  یېي او که و  ڼېپادشاهانو لو وډیاونګ

کالاه  تېښالوڅ دوره ۍواکمنا د هغه د. لري هم ځېنیته وېسره د خوب کولو له پاره شپ

 يیاوژناي او وا ېياخپلاوان  ېدږ نا خپالاو  يګړ عام و  ته،ښواو  ېهم پر  ځور  وهی کهده او 

 :ېچ

                                                           
ژوندۍ نمونې  ږي. د سامي ژبو تر ټولوې)عبرانیانو( ته کارول ک اییلیانوتوګه اسر  ېامي قومونه نن ورځ عربو په ځانګړ س .1

 .کېږيشوري دي. نن ورځ که څوک د یهودیانو حقیقتونه را برسېره کړي، سامي ضد ورته ویل اهم عربي، عبربي او 

  د چې نښان ستوري مخیز شپږ د عسکر خزري د

 ده. هم نښه بیرغ د یلياسرا اوسني
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وهاي  هم څټوروسته د هغه چا  ولوښد پادشاه تر خ ،ید یکس عقل کم شو  ېد د 

 ېکا هټکو  کومه په یې قبر ېچ نشي معلومه دا وڅموجود وو  ېد ده په دفن کولو ک ېچ

  .ید

 ي،ړ ونکا ګشات دیبا ېوج ېڅپه ه هېږ کوم خواته ل ګیولټعسکرو  وخپل د یې ېچ کله

 ېماات مشر کرښ؛ خو که د لدهېده، وژل کځېر ګرته راېب ېچ یې ویهر  ه،ړ خو ېمات یېکه 

ناورو تاه  ېانادړ پار و ید هغاو  یاې ښاځېاو  ڼېاو د هغه لو تهښراغو  یېنو هغه  وخوري؛

 1.ېلښورب

 یموسا)په  موسوي په ېچ شو پوه دیبا ږمو. دي انیهودیان پاچاي یخزران او د هغو 

  يېاږک لیااو ملات تاه و ېلایقب ېخازر حااکم ېکا تیاحاکم لاويی( قبليړ ت ېپور .

 رڅې په یخدا د یې ته شاه او وو ېالند ۍواکمن تر)شاه(  د یې انډیاونګاو نور  انیبلغار

 1او ماجوا دي. اجوایخزران  ېنظر دي چ ېپه د ېنځی کاوه، عبادت

روایاات او دروغ دي  ېشاو  ېیاجوا او ماجوا په اړه بدبختانه ډېارې افساانې جاوړ  د

ځیناې یاې ډېار کاوچني او  ،ديي چې تر ډېره یې مسلمانان هم اغېزمن کاړ  يجوړ شو 

و غریاب موجاودات ګڼاي. یااجوا او مااجوا اځینې یې ډېر لاوی او ځیناې یاې عجیاب 

، فزیکي او بیولوژیکي شکل او کاړو عادي انسانان دي او له نورو انسانانو سره په جسمي

 او اجوایا  لري. لکه څنګه چې د ابن قتاده په روایات کاې راغلاي دي:ه وړو کې توپیر ن

 اباوهریره لاهاو په بل روایات کاې  .دي ېلیدوه قب خهڅله نسل  1نوح بن افثی د ماجوا

 :ادم د رڅېاهم د نورو انساانانو پاه  یهغو   څخه نقل دي چې  ېکا نسال پاه 

او  اجوایاد   ابن کثیر په خپل مشهور کتاب )الدایه و النهایاه( کاې لیکاي: 1.دي شامل

 يیاوا ېناځیلاري او  ېونا ړېلاو ېر ډېا يیوا ېي ېنځی ېاقوال چ لېالبېب هړ ماجوا په ا

 ېلاه اوالد  د ناوح یهغاو  ېدي، بلکا لاهیدل ېاو ب ناسمدي،  ډېلن ېر ډې یې ېون

 1.لري ېنګړ انځکلي او جسماني ش رڅېدي او د بني ادمو په  خهڅ

ف هاده، یو وار په کې په قران مجید کې د یاجوا او ماجوا په اړه دوه ځله یادونه شو 

 سورت کې چې د ذوالقرنین له داستان سره داسې پیلیږي:

 تاورو او ناو یخ په لمر کوي فکر ېچ يېږرس ته یاځ ېداس نیذوالقرن .۵

                                                           
 مخونه ۵6۸ -۵۵۵ابن فضالن؛ د ابن فضالن سفرنامه؛  .1

2. The Thirteenth Tribe; Arthur Koestler; p 16 

 م 640؛ ټوکفتح الباري؛ شپږم . 1

 هماغه سرچینه .1

 م  ۵۵7؛ ټوکحافظ عمادالدین ابن کثیر؛ الدایه و النهایه؛ شپږم  .1
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 .يېږوبډ ېک اوبو

 کاه: يیاوا يېږورسا ته ماجوا او اجوای نیذوالقرن ېچ ېد تر ېاندړ و .6

هغه ظالمانو ته عاذاب ورکااوه او ناه  ېعنی م،ړ ورک به عذاب نو ړوک ظلم چا هر

 .لښب یې

والوناو ېد دوو د ېچا يېږرسا تاه ماجوا او اجوای ېک دوږپه او ېد الر  .4

 .يېږژبه نه پوه ېڅپه ه ېخلک دي چ ېپراته دي او داس ځتر من

 کوي. ېسیک فساد د ماجوا او اجوای د ته نیخلک ذوالقرن ههغ .3

سااره د  ولااوړ جو روال پااېااد زید اوسااپن ځماان تاار غرونااو دوو د نیذوالقاارن .۵

 د اللاه  ېچا ېهغا تار: يیااو وا  ويالره بناد ګرات ګاو ماجوا د ت اجوای

 .یراوتل نشي هیاځ ېله د ېدلېوعده نه وي را رس

 1.دي نیم  مفسد پر ېمکځ د ماجوا او اجوای .۸

اوبو )تاورې  وحقایقو له مخې، د یاجوجو او ماجوجو جغرافیوي موقعیت د تور  يد قران

والوناه چاې پاه ېشااوخوا کاې هغاه دوه ده . د تورې بحیرې پیبحیرې( په شاوخوا کې د

دي، د قفقااز غروناه دي. پاه دې اړه ې قران او نبوي احادیثو کې یې ځانګړنې یادې شو 

 ېلایتُارک قب ېبرخاه کا هیځدینوو برخو، په لوپه  مید اووم اقل  ابن خلدون داسې لیکي:

 ېاو مااجوا دي او د د اجوایا یاې ېخوا ک هیځاو په خت يیورته قفقاز وا ېژوند کوي چ

قران هم  ېچ یوال دېد سکندر د ېک ځغره په من داو  ید قاف غر د ځدوو فاصلو تر من

 1ده. ړېورته اشاره ک

یاجوا او ماجوجو ته یې عذاب ورنکړ.  ذوالقرنین به ټولو ظالمانو ته عذاب ورکاوه، خو

ځکه چې ذوالقرنین یې هم په عذاب ورکولو  ؛د یاجوجو او ماجوجو قبیله ډېره پیاوړې وه

 وړاندې جوړ کړ. روال یې د هغوی پېاو یو اوسپنیز او مسي د لناتوانه شو 

دل چې د نړۍ لاه مروجاو ژباو ېاوس څېرپه دې سیمو کې ځینې قبایل د ساونتي په 

لاري. د قفقااز د ه ژبه بدله وه او ان تر اوسه یې ژبه په لیکلې بڼه رسم او خط نا ېي څخه

ږي چاې د ېپه نوم یااد (Darial Gorge)چې د داریال جورا  ی دیمنځ یو تنګ غرونو تر

 کالم ازاد لیکي:الابو لکه څنګه چې موالنا  ي. دي اوسپنې او مسو میدګي هلته پیدا شو 

 د قفقااز د ېچا ید یاځا ېداسا ویاو  یواقع د ځتر من ېر یبح ېوال د خزر او تور ېدا د

 ېکاوي او د د ېپر الره  ځمن تر شمال او جنوب د رڅې په والېد عيی ب وی د ،ړۍل غرونو

                                                           
 یاتونهاپورې  4۸څخه تر  ۸4وره کهف؛ له س .1

م  ۵۵7ې موالنا محمد حفظ الرحمن په ن کاخلدون؛ شپږم اقلیم؛ سریزه )د ابن خلدون دا وینا په قصص القر  ابن .1

 ده(ې ل کړ نق کې
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د  ېدا الره په اوس وخت ک ،الره موجوده ده وهی ېک يګتن ویپه  ېواز ی ېک ځغرونو په من

 .ده واقع ېک برخو په سیتفل او وکزیک د او يېږادیپه نامه  يګتن الیدار

شته دي او له شک پرته به د  يشون ېپات والېد زید اوسپن ېبرخو ک ېاوس هم په د 

 ېاوساپنه پاه کا رهډېا ېچا يېاږک لیاو هړ پاه ا والېد د نیوي. د ذوالقرن والېکوروش د

 دوو د هام ګایتن او معبار الیادار د. ید یشاو  ړهم جو ځاو د دوو غرونو تر من ېدلېکار 

 پاه ي،ېاږک دلیال ېکا پاه اوساپنه رهډې ېچ هم والېاو دا د یواقع د ځمن تر غرونو وړ لو

 پاه شااهد او مادرک هښ د خهڅله ارمني کتابونو  هړ ا ېد په. ید موجود ېک دره ېهمد

 1بلد دي. ېدږ ن له خهڅ وېښله پ ېچ کهځ ل کېدای شي؛ ستیاخ کار هګتو 

امپراتوري پراخه کړي او د مهال غوښتل چې  د اسالم امپراتورۍ د امویانو د قدرت پر

ر شي چې د خزرانو له سخت مقاومت سره مخام  شول. له دې دېاوال ېقفقاز له غرونو ت

خاو تال د  ؛دو له پاره د اسالم امپراتورۍ په څو سختو حملاو الس پاورې کاړېر ېڅخه د ت

خزرانو له مقاومت سره م  شول او له سختو جګړو وروسته یې ماتې ومنله. د مسالمانانو 

 دای شي.ېپوځ له ماتې څخه د دې قوم پیاوړتیا په ډاګه ک يدونکېنه ماتد 

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 

او تر ټولو مهمه دا چې عباسیانو  وشوله سیاست لرې وساتل شول او مخالفت یې  ءعلما

وړانادې مخالفات کااوه او غوښاتل یاې چاې خلیفاه بایاد د حضارت  رد اموي حکومت پ

کال عباسیان په عراق کې د امویانو د  یالديم 034له کورنۍ څخه وي. په  محمد 

 وروستي خلیفه )منصور( په ماتې بریالي شول او د امویانو خالفت پای وموند.
 

ي جګړې او د فرېمېسنانو عباسیان، صلیب

(FREEMASONS) منځته راتګ 
 

ناه لاه ېخلیفاه کېادو ساره، پالزم پاه حفا سایانو د لومړي خلیفاه ابوالعبااس الد عباس

. عباسایانو هام د خپلاو پخوانیاو ولېږدول شاوهدمشق څخه کوفې ته او باالخره بغداد ته 

پاملرنه ونکړه او سلطنتي او سیاالنو )امویانو(، په څېر د اسالمي خالفت اصل )بیعت( ته 

 کړه. ېراثي لړۍ یې پیاوړ يم

                                                           
 م  06زاد؛ ذوالقرنین او ستر کوروش؛ د باستاني پاریزي ژباړه؛ اوالنا ابوالکالم م .1
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روتنو سره سره بیاهم اسالمي او غیر اساالمي ماخرخین د عباسایانو دوره د ېله ځینو ت

اسالم زرینه دوره ګڼي، ځکه چې په دې موده کې د علم، هنر، فلسافې، شاعر،  بابات، 

 کې د پام وړ پرمختګونه وشول.ریاضیاتو، ساینس، ستورو، معمارۍ او نورو بېالبېلو برخو 

د بېلګاې پاه ویناوو څخه ډېار اغېازمن وو. له د علم په اړه  عباسیان د رسول الله 

 ناا  یقیاو  1ید پااک خاهڅ ېنایو لاه دیشاه د ګرنا قلم د عالم وید ویل به یې چې  توګه

همدا المل و چې په بغداد کې یو علمي مرکز جوړ شاو.  1.دي وارثان غمبرانویپ د عالمان

دل او د ټاولې ناړۍ ېځای ک په دې ځای کې به مسلمان او غیر مسلمان عالمان سره یو

 پوهه به یې راټولوله.

د مسلمانانو د هماغه مهال پوهنتونونه د نړۍ په کچه پیاوړي پوهنتونونه وو. په هغاه 

اویاې او  ریقاې ساره علام، کاه لاه اساالمي وخت کې باه مسالمانانو لاه هارې ممکناه ز 

اساساتو سره په ټکر کې هم و، تر څېړنې الندې نیوه. هغاه وخات د فکار، تعقال او علام 

علمااء پرتاه لاه دې چاې دیناي  ه.دېیوازې مالیانو ته نه ویل ک ءوخت و. هغه وخت علما

ازې په دین کاې ره، له نورو علومو سره به یې هم بلدتیا لرله. هغه چا چې یو علم به یې ال 

 يل کېده.ورته و ءړنه کوله فقهاېیې څ

  او د هغاه رساول اللاه چې هغه وخت علماوو په هر ایت او حدیث لکه څنګه  

 راغلي دي:کې لکه چې د یو حدیث په مفهوم  1فکر او سو  کاوه.ویلی و، 

علمااوو د همادې حادیث پاه اړه د  1.ده ناه ړېکا دایاپ نااروغيله عالا پرتاه  الله 

 ړنه پیل وکړ.ېهماغه وخت د ټولو ناروغیو د عالا په څ

ړنو پایله ده. ېد فکر او څ وعلم د هماغه وخت د اسالمي علماو  يد نن ورځ عصري  ب

یاوازې د مسالمانانو اساتادان ناه وو بلکاې د اروپایاانو المان ع يپه هغه وخت کې اسالم

ساینس په بشپړتیا کې عمده او ستر رول لوباولی دی  وو دعلما ياستادان هم وو. اسالم

چې له دې ډلې )الرازي، البیروني، ابن الهاثم، الجبرتي، التواساي، خاوارزمي او ناور( د 

 خپل وخت تر ټولو پیاوړي ساینس پوهان وو.

ځکاه  ؛او ګ ور شخصیت بې جوړې و غېزناکپه څېر ا سینا د  ب په برخه کې د ابن

د سترګو  ،ښود. د هغه وخت د سترګو مسلمانو ډاک رانوې ب بنسټ یې ک چې د اوسني

                                                           
 حدیث ۵۵7؛ ټوکامع البیان العلم؛ لومړی ج .1

 6۵0۸4، سنن احمد بن حنبل؛ 6۸۸6حدیث؛ سنن ترمذي  4۸3۵داوود؛  نن ابوس .1

کولو په المل نیولي دي او د )افال تعقلون(، )افال تتفکرون( او ه انسانان د فکر ن الله  و ایتونو کېډېر ن په ار د ق .1

 لو مباحثو کې فکر او سو  کولو ته رابللي دي.ېالبېال یتدبرون القران(، سره یې په ب)اف

 حدیث ۵۸0۸یح بخاري؛ صح .1
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. همدارنګاه اساالمي علمااوو د ېو ې او پرمختللې الې کشف کاړ  ېعملیات له پاره نرم د

 انسان د سترګې د مطالعې له مخې د نور له فزیک سره ډېره مرسته وکړه.

دل چاې د ېته په دې وتوانډېرو هڅو وروس لهپه الجبر او ریاضياتو کې  اءاسالمي علم

د رازونو په پراختیاا ساره د سااعت، ابیاارۍ سېساتمونو  (Binary Code)باینري اعدادو 

)هایاادروفزیک( او میخااانیکي سېسااتمونو پااه کشاافولو کااې مهمااه ونااډه واخلااي. کاارن 

د هغاه وخات د اساالمي  ور دیان پاوه داساې لیکاي: هارمسترانګ د لویدیځې نړۍ مشا

  1.دي اتیز خهڅ اتویکشف ولوټ له  یتار پخواني د اتیکشف نسيیعلماوو سا

د دیني مطالعو په برخه کاې د نعماان ابان ثابات )اماام ابوحنیفاه(، اماام احماد بان 

په څېار  حنبل، محمد بن ادریس شافعي، امام مالک ابن انس او امام جعفر صادق 

او بېالبېلاې  ېړناې وکاړ ېپیاوړو دیناي علمااوو او مجتهادینو د دیان پاه بېالبېلاو برخاو څ

تشاکیل  هفتواګانې او اجتهادونه یې صادر کړل چې نان ورځ یاې د اساالم ساتر مذهبونا

 دي.ي کړ 

د عباسیانو دوره له دې ټولو پرمختګونو سره سره، بیا هم له بحرانونو د دوی پر خالف 

او کمزوریو خالي نه وه. اقتصادي حالت م  پاه کمزوتیاا و او د خالفات د ټاولې سااحې 

سارحدي والیتوناو تارې ځاان  وورته یو ستونزمن کار و. د هسپانیې په څېر ځینارول  کن

لول پیل کړل او هارون الرشید د دې ستونزې د حل له پاره غوښتل چاې امپراتاوري د ېب

مانځ د  شي چې دا کار یې تر مارګ وروساته د دواړو زامناو تارېمنځ وو  خپلو دوو زامنو تر

ه وروستیو لسیزو کې اساماعیلیه ډلاې پاه مصار جګړو المل شو. د لسمې پېړۍ پ کورنيو

ناو پاورې یاې و کړه چې تار دوه ساوه کل جوړهکې بغاوت وکړ او د فا میانو امپراتوري یې 

 دوام وکړ.

وو او د نظاام الملاک فارساي  يتاږډېر مکتب د له بلې خوا سلجوقیان چې د تصوف 

کړه چاې جناوب  جوړهي امپراتور  ېدل، د سلجوقیانو په نوم یې یوه نو ېپه واسطه اداره ک

ته تار یمان، ختایځ تاه تار اماو ساینده او لویادیځ تاه یاې تار ساوریې اداماه لرلاه. د  لور

ده. پاه ېاحکومت کې اسالمي ټولناه د اساالمي شاریعت لاه مخاې اداره که سلجوقیانو پ

 لخپلو داخلي جګړو او خپلمنځي اختالفاتو اخته شو  رداسې حال کې چې مسلمانان پ

 .څو سیاسي واحدونو بدل شو او یو خالفت یې په

                                                           
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  

ژندل چاې ېوپ مسلمانان د مسیحیت د دین یوازیني دښمنان ور ،د له منځه وړلو له پاره

 .په ستر سردرد واوښتوروسته دا کار د مسلمانانو 

فوناو د لاړۍ پار بنساټ پاه شارقي مسایحیت د مسیحیت دین د یوې عقیادتي اختال 

شل شوی و چې یو بل ته یې د دښمن پاه ې)ارتودوکس( او غربي مسیحیت )کاتولیک( و 

سااته ارتااودوکس مساایحیت د ختاایځ روم و سااترګه کتاال. د روم د امپراتااورۍ تاار زوال ور 

په ملاک الطاوایفۍ، فیاوډالۍ يې کړه او غربي مسیحیان  جوړه (Byzantine)امپراتوري 

 دل.ېهالت کې اوساو ج

د خلکو لاه اکثریات څخاه د  ،ره. د فیوډال اقلیتټولو بد ژوند ال  د غربي اروپا وګړو تر

جنګي حیواناتو په توګه کار اخیست او داخلي جګړې یاې د خپلاې اعاشاې او اباا ې د 

وه او د  ېشاو  ې. له دې حالت څخه کلیسا ساتړ ېو  ېترالسه کولو له پاره کاروبار ګرځول

 جګړې د مهار کېدو له پاره یې یو الهي اوربند اعالن کړ.

چاې د کاې ه اوږدو پمنځ د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او ټولو هغو ورځو  تر پوهانود  

شاوه.  هوي، جګړه منع ېکلیسا له خوا ورته د تقدس په خا ر رسمي رخصتي ورکړل شو 

د فقار او بیچاارګۍ د  الینتیاا نشاتو والای او د اغېزم ېد خلکو زیاتوالی، له علم څخه لر 

وو چې د الهاي اوربناد  يو بدل شو نبایزیاتوالي المل شو او کشیشان هم په فیوډالي نج

 .لد له منځه تلو المل شو 

کلیساا د یاوې بلاې حال  بې وزلۍ نورې هام ډېارې شاوې،او  ګړېتر دې وروسته ج 

راپرځولو پیال  پهسلمانانو الرې په فکر کې شوه. د جنګ د لوري د بدلولو له پاره یې د م

دو د پااک ځااای ېاږ ېد ز  کلیساا خپلاو خلکاو تاه مساالمانان د حضارت عیسای  ،وکاړ

 ژندل.ېوپ ور و په توګههیوالګان ونکو )اورشلیم( د ځمکې غاصبین، بد ملت او وینه تویو 

د فرانساې پاه  دویم اوربانس پاپ د کلیسا له مشرانو څخهکې کال زېږدیز  ۵74۵په 

کړه. هغه هلته خپلو مخا بینو ته د تاری  تر ټولو حیراناوونکې  جوړهیوه شورا  جنوب کې

په دروغو سره د مسلمانو قومونو د بریااوو او تااوتریخوالو یاو باد انځاور نوموړي وینا وکړه. 

 1نکو تر پښو الندې شوی و.و وړاندې کړ چې په کې بیت المقدس د دې وینه تویو 

پاورې  رحمۍ سره حمله وکاړه، اور یاې ورېمکه په بملعون نژاد د بیت المقدس په ځ 

کړ او خلک یې ترې وویستل. هغوی له ځانه سره خپلو هېوادونو تاه یاو څاه بنادیان هام 

ر کړل. هغوی ېغه تېیوړل او یو څه یې په وحشیانه توګه تر شکنجو او ځورونو وروسته له ت

                                                           
 م  36سهیل سمي ژباړه؛  تیموتي لوی بیئل؛ صلیبي جګړې؛ د .1
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م کاال  ۵744په  1وران کړل.محرابونه، په خپلو ناپاکه وجودونو سره تر مردارولو وروسته 

بریالي شاول چاې  دو او محاصره کولوېصلیبیان د بیت المقدس شاوخوا سیمو ته په رس

حمله پیل کړه او بیت المقادس  ۍوروست ،د همدې کال په وروستیو کې یې په دې ښار

 د صلیبیانو الس ته ورغی.

ت غاوره کاړ. د غا  ښار ته له ننوتو سره سم د حیواناتو په څېار لیاونی حالا وصلیبیان 

ظلمونو الس پورې کړ. صلیبیانو هر  ډول ډولاخیستنې له پاره یې د مسلمان په وژلو او 

. د بیات المقادس هژ امسلمان او یهودي له ښځې او ماشوم سره پاه خاورا باې رحماۍ وو 

چې پاه ویناو یاې  یاو هېڅ یو داسې صلیبي به مو نه و لیدل ېالرې یې له وینو ډکې کړ 

 نه وي. يلړل شو  نوکالي تر ځنګنو 

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 

لو او پاااه بیااات مسااالمانانو پاااه مااااتو 

 یبریااال عااام وژنااهالمقاادس کااې پااه 

پاه بیات المقادس کاې د  ناه و. یشو 

 Knight) قهرمانااااااانومعبااااااد د 

Templars)  په نوم ډله راپیدا شوه. د

ډېرو سرچینو په باور د معبد قهرمانان 

 یا د سالیمان د معباد فقیار قهرماناان

جااوړه م کااال ۵۵۵۸پااه  پااه نااوم ډلااه،

دا شوه، خو داسې شاواهد شاته چاې 

ډله څلور کالاه وړانادې هام موجاوده 

   1وه.

کال راهیسې دا  یالديم۵۵6۸له 

ې پراخاه شاو  ډولډله په غیر معماول 

ده، نه یوازې یې ګمارناه زیاتاه شاوې 

ده، بلکااې ملکیتااي او مااالي مرسااتې 

                                                           
1. Frederick A.; Medieval History; Pop Orobanche II speach 

2. Desmond Seward; The Monks of War; p 37 

 شیطاني چې مجسمه بافومت د

 عبادت توګه په شیطان د ورته عابدان

 کوي
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دي. د یوه کال په موده کې پاه فرانساې، انګليساتان، هساپانیې او  ېهم السته راوړ يې 

، ېاوندان شول. د یوې لسیزې په اوږدو کې یاې ملکیتوناه ای االیپرتګال کې د ځمکو خ

م ۵۵4۵دل. پاه ېنیې )اوساني اساتانبول( تاه ورساياتریش، جرمني، هنګري او قسطنط

 یمه برخه ور وسپارله.ېپادشاه د خپلې واکمنۍ در  (Oregon)کال اروګان 

ني ولسمې پېړۍ پاه منځنیاو وختوناو کاې معبادیان پاه مسایحیت کاې د یاوازیو د د 

دل، البته د پاپانو په کچه نه وو. د معبادیانو ېژندل کېپیاوړي او شتمن سازمان په توګه پ

د بېلګاې پاه  ې،و  ېو نقیضاااړیکې هغو حاکمانو سره چې په کې یې ځمکې لرلې ضاد 

بیاا دا اړیکاې کې له بلې خوا په هسپانیه  ې.توګه په فرانسه کې یې اړیکې تل خچنې و 

و په انګليستان کې هم معبیان د شاهي کورنۍ له مالتړ څخه ا ېتوګه ښې و پرلپسې په 

چاې معبادیانو پاه کاې رول ناه  ېکړې و ېمنځ به ډېرې لږې پر  برخمن وو. د صلیبیانو تر

ره. تاریخي شواهد ښیي چې معبدي قهرمانان په ژوره توګه د اروپا د شاهي حکومتونو ال 

  1.الس الره ننیو او بهرنیو چارو کېنپه 

ره او غړي یې په بېالبېلو درجو کې وو چاې تار ټولاو ساتر نظم ال  ځانګړیمعبدیانو یو 

معبادیانو د  ده. مااریون ملاول لیکاي: ېپه نامه یاد (Grand Master)یې د اعظم استاد 

تار مشارۍ  (Hugues de Payens & Richard de hastings)دوو اعظماو اساتادانو 

لاه خاوا پاه  تورات هغه کتااب دی چاې د اللاه  1.الندې د تورات په السوهنه پیل وکړ

نازل شوی دی. مخکې هم د بني اسراييلو له خوا په کې السوهنه شاوی وه،  موسی 

اقتصادي، سیاسي او جیو پاولی یکي ریښاه لاري، د  ېخو د معبدیانو السوهنه یوه پیاوړ 

رات لاه سایند بېلګې په توګه د غیر یهودو له پاره د سود حاللول او د بین النهارین )د فا

 څخه د نیل تر سیند پورې( سیمه د بني اسراييلو د حکومت حق ګڼل.

 لاو، نظاامي او دیپلومااتیکو مهاارتونو پاه راټولو ېشمتنۍ، بشري قو  ېر ېمعبدیانو د ډ

خو د دوی اقتصادي پیاوړتیا له سیاسي او  ،سره نظامي او سیاسي اغېزمنتیا السته راوړه

نظامي هغې څخه کمه ناه وه. ډېاری ماورخین پاه دې عقیاده دي چاې اوسانی عصاري 

توګاه د معبادیانو د کړناو  ېسم د یهودو د سود خوړلو او په ځانګړ ېتتکاملي اقتصادي س

 پایله ده. 

کاې په داسې حال کې چې په مسیحیت کې سود خوړل حرام دي او په هغې وخات 

ياې پاور ستثناء وو او په ډېاره لویاه کچاه مده، خو معبدیان ترې ېهم دا کار حرام ګڼل ک

                                                           
1. Reichard Leigh & Michael Baigent; The Temple and the Lodge; Ch. 2 

2. Marion Melville; Life of Templers; p 93 
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. ان تر دې چاې د انګليساتان شااهي 1وه وه چې بیا به یې د هغې سود راټوال اوړاندې ک

 وه. ېکورنۍ هم د معبدیانو پوروړ 

یم ېاو. همدارنګاه در  یاخیسات پاور د انګليسانو شاه )جان( لاه معبادیانو څخاه ډېار 

 لګښاتونههنري پادشاه له معبدیانو څخه دومره پوروړی و چې د انګليستان ټول نظاامي 

وه؛ د اوساني  ېیې له هغې څخه ورکول او د انګليس ملکه هم شخصا  د معبدیانو پاوروړ 

چې پیسې باه د مالاک تار  ېمعبدیانو اوږدمهالې پیسې راټولولبه څېر  هسویسي بانک پ

. ېدېارتاه د معباد کېې له معبد نه امانت اخیستې وي( بمرګ وروسته )هغه چې خپله ی

 (Capitalism)د معبدیانو په څېر هېڅ یو سازمان د سرمایه دارۍ  :دیماند سیوارد لیکي

چاې د معبادیانو ټاول اعظام  ید . د پام وړ ټکای دا1ېده کړ ه سره مرسته ن ګله پرمخت

 1استادان خزران وو.

لویل فیلیپ هم مشهور و، د معبدیانو د ورځ په د فرانسې پادشاه )پنځم فیلیپ( چې 

احسااس کااوه او د  ګاواښد ياې دو څخاه ېاتر ورځې اقتصادي او سیاسي قدرت له زیات

دې ډلې د وژنې او نیولاو فرماان یاې صاادر کاړ. تار فرانساې وروساته څاو ناورو اروپاایي 

ه چاې د نډ ونکاړ، ځکاېهېوادونو هم د معبدیانو د نیولو امر صادر کړ، خو دا کاار ساکاټل

فرانسې دښمن و او خپلې دروازې یې د معبدیانو پرم  پرانیساتې. د فرانساې د پادشااه 

د چاې د معبادیانو ساتر اساتادان ېادې وناه توانه له ستر قدرت سره سره بیا هام هغاه پا

پاه مرماوزه توګاه لاه خپلاو خزاناو ساره  وخزانې السته راوړي. معبادیان یونیسي او د هغو 

 نډ ته پناه یوړه.ېسکاټل

چې د معبدیانو په عجیبو  کړ فیلیپ د نیول شوو معبدیانو په شکنجه کولو الس پورې

 (Baphomet)رازونو یې اعتراف وکړ. په اعترافونو کې مهم دا وو چې معبدیان د بافومت 

د  ياېمعبدیان په داسې عباداتو تورن وو چې لاه املاه  1یو شیطاني قدرت عبادت کوي.

د نابالغو د شاونډو ښاکلول او همجانس  وژل، د جنین د سقط له پاره تدریس، وماشومان

 .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 

یس، شیطان، بافومت یا وزه )مندز( د عبادت کوونکو په وینا یې هماغه ستر مار دی چې حوا ته یې دوکه ورکړه، ابل .1

شو. هغه  یلوسیفر یا د بافومت وزه. بافومت )الوی( د پ و علومو له پل ونکو او شیطان پالونکو سره په اړیکه کې بیا ژوند

 ېپېړۍ کې تحسین شو انځور چې موږ یې په اصلي رسنیو کې وینو د )الیفانس الوي( کابالیست په واسطه په نولسمې 

 وو. ره کولېرا برسیې له جادو څخه د رازونو  ده دنده
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دل او ځانوناه یاې ېاعسکرو به هغه څوک چې د مسیحیت لاه پااره جنګ يدې مسیح

قربانول، د مسیحیت په بې احتراماۍ او رد یاې تورناول او ان پاه صالیب یاې الړې ورتاه 

په نوم یوه بلاه پ اه ډلاه  (Freemasons)سن نډ کې د فریمېمعبدیانو په سکاټل 1توکولې.

دې اړه کاافي شاواهد نشاته چاې د فریمسانیانو ډلاه دې تار ه کړه. که څاه هام پا جوړه

نظام په پاوره توګاه د معبادیانو یاوه  یمعبدیانو پخوا موجوده نه وه، خو د فرېمېسنیانو نو 

 السته راوړنه ګڼل کېږي.

باارون  ېی ځال اړیکاه د جرمناي تبعاله معبدي قهرمانانو ساره د فرېمېسانیانو لاومړ 

وو او پاه  يدلېکارل ګوتلیب په واسطه افشا شوه چې د فرېمېسنرۍ لوړې درجې تاه رسا

د لومړي ځل له پااره  وو. هغه وایي: يځای شو  م کې د فرېمېسن له ډلې سره یو۵036

 1.کړ شکل جوړ ید فرېمېسنري نو  ومعبدیان

موضوع ده. د بېالبېلو دینونو عالماان،  د فرېمېسنیانو ډله د معاصرې پېړۍ یوه ګرمه

ونکي د فرېمېسنیانو پاه اړه بېالبېال نظریاات او اندوناه و ړونکي، لیکوال او تو یه جوړ ېڅ

ژندلو له پاره هڅه شوې چاې دا ډلاه د دوی لاه ېلري. په دې کتاب کې د هغوی د ښه پ

 ي.ړ ېڅو خپلو ادرسونو څخه 

ر لسلي هغه څوک چې د غربي لوژ یارک شایر یو مهم غاړی دی پاه خپال کتااب توال

پاه خپال  يده. د هغاه پاه ویناا مېسانر  ېژندلې)د مېسنری مانا( کې دا ډله خلکو ته ورپ

، بلکې د یذات کې یو دین نه د

یااااو سااااخت او  پروسااااودینااااي 

راماټیاااک شاااکل دی، چاااې د ډ

د هر دین د سېساتم ځاای نړۍ 

نیااولی شااي. فرېمېساانري څااو 

درجې لري چې په لومړۍ درجه 

کې نور ورکوونکي )شایطان( تاه 

دلو لااه پاااره د نفااس پااه ېد رساا

تزکیې تاکید شوی چې دا تزکیه 

دو له پااره ېد ژوند رازونو ته د رس

ده. د فرېمېساانري پااټ رازونااه د 

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 

 دجال )د سترګه یوه چې نښان فریمیسنانو د

 دي کې هپ هرم او نور شیطاني سترګه(
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 ږي. پوښلي ساتل کې

د  1د فرېمېسنري بنس یز اصول وایي چې د دې ژوند تر ټولو ساتر ساازونه د صاهیون

د مېسانري یاو بال عماده سېساتم ګڼال  1زمېوړاندې هېڅ ګڼل کېاږي. کباال رسندرې پ

روتنه ناه کاوي او ېسن دی چې هېڅکله تېکېږي. د مېسنري تر ټولو ستره درجه اعظم م

. سالیمان ساتر مېسان دی چاې اساماني په ځمکه کې د اسماني پادشاهۍ خاوند دی

چاې هغاوی زماوږ خادای ونیاوه او  يپادشاهي یې خپله وه او په خپلاو عبااداتو کاې وایا

ړ. د فرېمېسانري ټاولې کاړنالرې پاه بیات المقادس کاې د ورتاه یاې یاو ېږو چاې چېپوه

 اسماني پادشاهۍ په جوړولو تاکید کوي.

د بیات المقادس د  ،پاوه شاولد صلیبیانو په لباس کې خزري معبدیان چې په دې  

ازادولو لاه پااره د متفرقاو مسالمانانو هڅاې ناکاامې دي، پاه بیات المقادس کاې یاې د 

جوړولو پیل وکړ. په دې جریان کې، عمادالدین زنګي چې د مسلمانانو لاه  رپادشاهۍ پ

رې په فکار کاې ال  ده، د وضعیت په دقیقې مطالعې سره د حلېبحراني حالت څخه رنځ

ې عقیده و چې د مسلمانانو یاوازینۍ کمزورتیاا داخلاي اختالفاات دي ناو شو. هغه په د

 ځکه یې وغوښتل چې مسلمانان دې یو وار بیا د یوه امت په توګه متحد شي. 

ډېرو هلو ځلو سره سره، مسلمانان د هغه په ژوندانه کې په یوه اتفاق  لهد عمادالدین 

ر ونیاوه. د فا میاانو امپراتاوري پاه نشول. د هغه زوی نورالدین زنګي هم د خپل پاالر ال 

دو وه او صلیبیانو وغوښتل له چانسه ګ ه واخلي او مصار هام تار خپلاې ولکاې ېرانسکور 

مصر د صلیبیانو له حملې خبر شو. لاه خپال پاوځ ساره  رالندې راولي. نورالدین زنګي پ

ه دتي اختالفااتو ساره ساره چاې لاياعق هغاو لاهدانګال او ر و یې د فا میانو مرستې ته و 

 خنثی کړه.يې فا میانو سره یې لرل، د صلیبیانو حمله 

وړانادې  رد هغه له دې کار سره فا میان له هغوی سره مدغم شول او د صلیبیانو پا 

متحد شول. د نور الدین زنګي تر مرګ وروسته د هغې وراره صاالح الادین ایاوبي د سره 

تااری  لاه ساترو مسالمانو  مصر امیر شو. صالح الدین یو زړور او دیندار شخصایت و او د

 جنګیالیو شمېرل کېږي.

                                                           
غر په . د صهیون یوالونو بهر واقع دېواني ښار له دخچې د پ ید بیت المقدس په ښار کې یو غر د د صهیون غر .1

 ږي.ېله پاره هم کار واد ېي. دا کلمه کله کله د ټول مقدس هتاریخي توګه له اقصی مسجد سره اړیکه لر 

له یهودي  له پارهاو پیروان یې معموال  د عرفاني مسایلو د تفسیر او توصیف  ې له یهودي عباراتو سرچینه اخیستکباال .1

لکه تورات او د ربیانو د لیکنو لکه تلمود  له پارهدو ېباراتو د مانا د پوهد یهودي پ و ع متنونو ګ ه اخلي. د کباال الرښوونې

نړۍ د دینونو تر راتګ او د یهودي عبادت پ ه مانا یې بیانوله. د کباال پیروان په دې باور دي چې کباال د  ېدلېله پاره کار 

 ده او له پخوانیو دینونو څخه دی.ې وړاندې کار 
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ایوبي یو داسې څوک و چې هېڅکله یې په قصر کې ژوناد ونکاړ او تال یاې پاه یاوې  

. د خپل نیکه د ارمان د پوره کولو له پاره یاې ېکړ  ېر ېساده جونګړې کې د ژوند شپې ت

برابار کاړ  پوځ ځای کړل او د بیت المقدس د فتحې له پاره یې یو ستر مسلمانان سره یو

کال لاه صالیبیانو څخاه د بیات المقادس پاه ازادولاو  يالديم۵۵0۸په په پای کې چې 

 بریالی شو.
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 مغولیان
 

زخان د امپراتورۍ په جوړولو الس پورې کړی و او مسالمانان ېختیځ کې چنګ ېپه لر 

ز د یو تکاړه جنګاي رهبار پاه توګاه، ېنګچ. تیار شوي وایته  ړېجګ ېستر  ېبل ېباید یو 

د چې مغولیان سره راټول کړي او د جنګي ماشاین پاه څېار یاې پاه ېر په دې وتوانژ ډېر 

 یوې ورانوونکې قوې بدل کړي. 

وړاندې مقاومت ښوده، تر فتحې وروسته به یې ښاار وران  رهر ښار به چې د چنګېز پ

ایاران او د  پاهد خوارزم پادشاه غوښاتل  ؛کله چې محمد وژل.به يې دونکي ېاوسټول او 

امو د سیند په څلورو غاړو خالفت جوړ کړي د مغولیانو له خوا تر ساختې حملاې النادې 

دې  شاو. د اړښاته ېونیول شو او لومړی ایران او بیا اذربایجان او باالخره سوریې تاه پاه ت

یاانو تار واکمناۍ ولغاو د م سيمو خاورې او وينې د مغولیانو له خاوا ساره ياو شاان شاوې

یو بل پساې  رپه ترتیب سره پ وم کال وروسته، د مسلمانانو ښارون۵64۵. تر شوېالندې 

 وت.و هم له السه يې نه بغداد ېتر دې چې د اسالمي خالفت پالزم ،سقو  کاوه

باایبر د مملوک په ناوم ترکای  د مغولو پر وړاندې لومړی کس چې غبرګون یې وښود 

وړاندې چاې د صاالح الادین ایاوبي لاه خاوا  رایوبي امپراتورۍ پ. مملوکیانو د وسلطان 

 .جوړه کړهوه، کودتا وکړه او په نږدې ختیځ کې یې د مملوک امپراتوري  ېشو  جوړه

سایمو تار نیولاو وروساته، خپال  ومغولیانو د ډېرو اسالمي هېوادونو او د نړۍ د ختیځ

شه. ې، په څلورو حکومتونو وو ېدهز د څلورو زامنو له خوا اداره کېد چنګ چې ستر حکومت

دو ساره ساره یاې ېخو له مسلمان ؛مغولیان په څوارلسمه پېړۍ کې په اسالم مشرف شول

بیاا هام د اسااالمي حکومتاولۍ  ریقاه عملااي نکاړه او د مغاولي قوانینااو پار بنساټ یااې 

 حکومت مخکې وړه.

تهااد علمااوو تاه ناور د اج ياساالم چېکړه وکړه ېپه پنځلمسې پېړۍ کې مغولیانو پر 

حق ورنکړي او د اجتهاد د دروازو په تړلو سره ان په نوو مساایلو کاې هام، مسالمانان لاه 

د مغولیانو السوهنې اسالمي تمدن تاه  پخوانیو علماوو څخه په پیروي کولو مکلف شول.

سااخته ضااربه ورکااړه. مغولیااانو د مساالمانانو سااتر کتابتونونااه او ښااارونه وران کااړل او 

بحران سره م  کړ. اسالمي تدریسي سېستم یې پاه پاوره توګاه اقتصادي سېستم یې له 

 بدل کړ.
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مهال، هغه حاکم چاې د وخات یاوه پیااوړې  د مغولیانو د سترې امپراتورۍ د زوال پر

د ګوډ تیمور په نوم ترک قوماه شاخص، د جغتاای د  1.څېره وه، د تاری  مزل یې بدل کړ

ساړی و.  یزم د نظریاې تاږېمغاولدلی و او د ېاږ ېرقند ښار کې ز ممهال په س حکومت پر

ڼه او غوښتل یې هغه سیمې چې مغولاو اداره کاولې اتیمور ځان د مغول له نسل څخه ګ

رته ترالسه کړي. تیماور ظااهرا  د اساالم سرساخت مالتاړی و، ېدي، ب ېاو له السه یې وتل

هدف یې د فساد له منځه وړل وو او د دې کار له پاره یې لاه هاېڅ ډول باې  یخو یوازین

 .یاخیست یده رحمۍ الس ن

ایاران او باین  یاې م کاال۵4۸0ده. پاه ېدونکی ښاکار ېاهغه د چنګېز په څېر ناه مات 

م کاال یاې  ۵44۸کاړه او پاه  هکال یې روسیه فتح يالديم۵44۵. په فتح کړلالنهرین 

پاه یاې وران کاړ او  لایده، هلته یې هنادي بنادیان ووژل او ډهېهندوستان ته پښه ورس

 م ونیو چې هلته ووژل شو.یې چین ه پای کې

عثمانیان چې د ګوډ تیمور له خوا یې ماتې خوړلې وه، د هغه تر مرګ وروسته یاو وار 

د عثماني امپراتورۍ په رامنځته کولو  چېوړاندې تګ یې پیل وکړ  ربیا راپورته شول او پ

 بریالي شول.
 

 عثمانیان او غربي عصري تمدن
 

امپراتورۍ زوال پیل شو او د اسالم قلمرو پاه دریاو د ګوډ تیمور له مرګ سره د هغه د 

په ایران کې د صافویانو امپراتاوري، پاه هندوساتان کاې د مغولاو   :امپراتوریو تجزیه شو

 امپراتوري او انتالیا، سوریه، شمالي افریقا او عربو په جزیره کې د عثمانیاانو امپراتاوري.

سالم د بریا دوره وایي. که څه هام دې دورې ته تاری  پوهان د نړۍ د قدرت له مخې د ا

دریواړو امپراتوریو په ځینو چارو )عدالت، مساوات او ټولنیزو چارو( کې اساالمي قاوانین 

شااهي تاه بادلون  ېد خالفات لاه اصال څخاه مطلقا ونه پلي کول او دریاواړو امپراتوریا

پااه دې ماانځ کااې عثمانیااانو خپاال حکوماات تااه د خالفاات نااوم ورکااړی و او د  ورکااړی و.

ې هاسالمي شریعت قوانین یې نافذ کړي و، په داسې حال کې چې صفویانو د شعیه فقا

 ولیان د تصوف د مکتب پیروان وو.غوه او ماحکومت ک سټپر بن

عثمانیانو ډېر نظامي پرمختګونه وکړل چې له دې جملې د مسلمانانو پخوانی ارماان 

حماد لاه خاوا ترساره د سالطان م هدل وو. دا فتحاېنیې د فتحې پوره کيیعني د قسطنط

د پنځلسامې  شوه او د همدې سترې فتحاې لاه املاه ورتاه سالطان محماد فااتح وایاي.

                                                           
1. Karen Armstrong (2002); Islam; Islam: A Short History; 2002; p 106 
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ده چاې ېامیالدي پېړۍ په وروساتیو کاې اساالم د ناړۍ تار ټولاو پیااوړی قادرت ګڼال ک

فتوحات یې په ختیځه اروپا کې تر روسیې او په افریقاا کاې د شامالي افریقاا تار دښاتو 

دونکی قادرت ګڼال ېاده او مسالمانان یاو ناه ماتېمي ښکار دل. ټوله نړۍ اسال ېپورې رس

 ده.ېک

په فارس کې صفویانو د خپلې خوښې له مخې خپل شاهي قادرت سااته. د کاربال د 

مراسمو په دې وخت کې یوه بله بڼه ځانته غوره کړه. پاه  ماتم نمانځنېښې د ېویرجنې پ

داسې حال چې ترانه ویونکو به په غمجنې او احساساتي بڼې سره د کربال داستان وایه، 

هه تر دې چې د دې کاار لاه اده وو او سینه او سر به یې و ند خلکو مخونه به له اوښکو ال 

سات. پاه دې مراسامو کاې د صافویانو کار اخی هم چړو او تورو وپاره یې له ځنځیر لرونک

ډول او دا مراسام پاه یاو  لرولاو المال شاو ېد اصلي پیغاام د هد امام حسین  ډېری

 .لعبادتي مراسمو واوښت

د صفویانو او عثمانیانو دوو امپراتوریو مذهبي تعصباتو تاه لمان ووهلاه او لکاه څنګاه 

هام پاه عثمااني  دل، همدغسې به شعیه ګانېچې په صفوي امپراتورۍ کې سنیان ځور 

 دل.ېامپراتورۍ کې ازار 

ځینو صحابه کرامو ته کنځلی کاول رواا به شول چې صفویانو  ډېردا تعصبات دومره 

له خوا د سنیانو )اهل تسنن( پر وړاندې د جهااد اعاالن د  يکړل. د شاه اسماعیل صفو 

 .  سبب شو تګبابرشاه د پاڅون او د هند مرکزیت ته د مغولیانو د امپراتورۍ د را

خو د غربي اروپا اړیکاې لاه  ې؛له عثمانیانو سره د صفویانو اړیکې چندان جوړې نه و 

. سالطان محماد فااتح ېدېعثمانیانو سره عادي او په ځینو ځایونو کې بیخي ښې ښکار 

وال و، لومړنی عثماني پادشاه و چې له غارب ساره یاې ېچې د غرب د فرهنګ او تاری  ل

 .ېفرهنګي اړیکې پیل کړ 

ل کتاابتون د جغرافیاې،  اب، تااری  او فلسافې لاه کتاابونو څخاه چاې لاه هغه خپ 

مهاال د نسااجۍ، قاالینو، کاشاي،  د عثمانیانو پر 1. بېالبېلو ژبو ژباړل شوي وو، ډک کړ

مرمرو او چرم صنعت ډېر پرمختګ کړی و او دا په کې وړاندې تللي وو چې اروپایان باه د 

استانبول ته راتلل او د عثمانیانو مهم صاادرات باه یاې دا ډول صنایعو د زده کړو له پاره 

 اروپا ته همدا صنایع وو.

له اسالمي هېوادونو څخه د صلیبیانو تر ماتې وروسته، اروپا یاو وار بیاا پاه اقتصاادي 

وه، د ناورو  ېتنګي کې پاتې شوه او دا چې له اسالمي سرچینو څخه یاې تماه پارې شاو 

                                                           
1 .Pro. Dr. Mohamed El Gomati & Pro. Dr. Gunsel Renda; The Ottoman Empire and Europe: 

Cultural Encounter; p 2 
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ڼه او ځان یاې اوخت کې ځان غوره وګ هليسانو په هغانګځمکو د نیولو په فکر کې شول. 

 Oliver)د ځمکې پرم  تار ټولاو متمادن خلاک وشامېرل، تار دې چاې اولیاور کرماول 

Cromwell) 1خدای هم یو انګليسي کس اعالن کړ. 

ړنې یې پیال وکاړ. ېانګليس له ښه سمندري قدرت څخه برخمن و او په سمندري څ 

لمبس په مشرۍ د مایاها )اوسانۍ امریکاا( ځمکاو تاه ستوفر کو و ړۍ د کر ېد انګليسانو ب

دل د یو ېرخالف، امریکا ته د کولمبس رسپ. د غرب وهلو ډېری مخرخینو د ادعا ېدېورس

نوي ځای د موندلو هڅاه ناه وه، بلکاې د یاو ظالماناه اساتعمار پیال و چاې د میلیونوناو 

 المل شو.ټول وژنې امریکایانو د 

وړاندې مسلمانانو لاه امریکاا ساره ښاې ساوداګریزې دو ېامریکا ته د کولمبس تر رس

یو چیناایي ساند د  اړیکې لرلې او ځینې اصیل امریکایان په اسالم هم مشرف شوي وو.

نکو سامندري سافر و ړۍ چلو ېنو بناپه نوم د مسلما (Sung Document)سنګ د اسنادو 

 . 1پی )امریکا( ځمکې ته ثبت کړی دی-الن-د مو

چې خلاک یاې د دې هېاواد کاشاف باولي، د خلکاو د  لدېامریکا ته د کولمبس رس

سرچینو د نیولو له پاره یوه سریزه وه چې د هماغه وخت اروپایانو په پرتلاه یاې ښاه ژوناد 

ره. هغه وخت به چې اروپایانو په هر هېواد حمله کوله، وینه تویاول، عاماه وژناه، ظلام، ال 

اروپاایي   چلند وکړ. ستنرد لیکاي:غال او بربادي به یې کوله، چې له امریکا یې هم ورته 

)د  نااروغۍوژنې او ټول رې چې تلل ېاو هر چ شې جنوب شرق )امریکا( ته سفر کاوهېمل

دو سااره ېامریکااا تااه پااه رساا 1.د خپااراوي لااه الرې یااې وژنااې کااولې( انتقااالول ناااروغيو

د اروپایانو يې ځای سمدستي انګليسانو د امریکا اصیل خلک تقریبا  ټول ووژل. ورو ورو 

ساره لاه دې چاې د سپین پوستو د هندي نژاد د سور پوستو او ناورو باومي قبیلاو ونیاو. 

خو اټکل کېږي چې امریکاا تاه  ؛قام مشخص نه دير اصیلو امریکایانو د قربانیانو دقیق ا

 4۵څخاه تار  ۸7مانځ لاه  دو څخه د سلو او یو سلو پنځوسو کلونو تارېد کولمبس له رس

 1. ریکایان ورک شوي ديسلنې پورې اصلي ام

یو زر کلن او پیااوړي  لهروتنو سره سره بیا هم مسلمانانو ېله ت ود ځینو اسالمي مشران

زم، د کلیساا لاه ظلام او د وخات پاه ېتمدن څخه خوند اخیست او غربي اروپا له فیاوډال

                                                           
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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زغم ړیو ېړیو پېده. اروپایان د ستړو شوو حاکمو نظامونو د بې عدالتیو تر پېتیارو کې رنځ

. په عین حاال کاې وو  يوروسته د اسالمي پیاوړي تمدن په لیدو سره د بدلون غوښتونک

د فرېمېسن پ ه ټولنه هم د پراختیا په حال کې وه او ختیځه اروپا کاې تار ټولاو اغېزمناه 

 ۵۸47څخاه تار کال م  ۵0۵7 له  س لیکي:ټده. انګليسي مخرخ مورس رابر ېل کڼډله ګ

او هڅه یاې کولاه  ېپراخه توګه په غربي اروپا کې موجودې و پورې پ ې ټولنې په کال م 

 ېد دې پ و ټولنو ځینو غړو خپلاې خاا رې لیکلا 1.ښې په واک کې ولريېچې مهمې پ

 و )پ ې ډلې سره یاوو ر سره بلد شژ ر ېي لیکي: موږ ډټګیاچینو پرا ؛دي. د بېلګې په توګه

یاې ټاولې هغاه سیاساي ( او یوه سیاسي رهبري مو جوړه کړه چې په مرساته ېځای شو 

ساره اړیکاې جاوړېږي ښې چې په راتلونکو څو کلونو کې به د اروپا په لویاه وچاه کاې ېپ

 .1ې مو مهار کولې(ېښولري )سترې سیاسي پ

 ڼ انادوم کال د فرېمېسنري په لوړو کړیو کې یوه ډله جوړه شاوه چاې د رو ۵00۸په 

(Illuminati) هم د نورو سیاسي ډلاو پاه ده؛ د دې ډلې الندې  بقې ېژندل کېپه نوم پ

څخه یې د لښکر د توروالي په توګاه  یڅېر د مشرانو له اجنډاګانو بې خبره وو او له هغو 

 1.کار اخیست

د امریکا د لویې وچې خلک چې د انګليس د استعمار تر واکمناۍ النادې یاې ژوناد 

کارار دل او ېاکاوه، له بې عدالتۍ، ظلم، نژاد پاالنې، غالماۍ او ارستوکراساۍ څخاه رنځ

یاو  رکرار د انګليس د شاهي ضد احساس م  پر وړاندې تلل. په امریکا کې مستعمرو پا

بل پسې د خپلواکۍ اعالن کاوه او انګليس هم غبرګون ښودلو ته تیار شاو تار دې چاې 

او د دې مساتعمرو ساوداګریزو  ېکاړ  ېله دې مستعمرو سره یې سوداګریزې اړیکې بند

 دل.ېه کتل کړۍ په سترګېړیو ته د دښمن د بېب

سره م  شو او له اروپایي  ښتله کم پوځدو سره انګليس د ېد امریکا د انقالب له پیل 

)هغه مهال په غرب کاې د نظامیاانو کرایاه کاول رواا وو(  پوځقدرتونو څخه یې د کرایي 

په کرایه کولو سره، ان هغاه خلاک چاې د انګلايس  پوځغوښتنه وکړه. له جرمني څخه د 

فادار وو، د انګليس د استعمار پر ضد او له انقالبیوناو ساره یاو ځاای ته و  حکومت شاهي

نادې اوړانادې، د جنارال جاورا واشانګ ن تار قوم رشول. امریکایانو د انګليس د پوځ پا

شاو او د  ینیولاو بریاال رتیاار کاړ. دا پاوځ د بوسا ن پا پاوځالندې له انقالبیونو څخه یاو 

 لور هیله من کړل. رانګليس دې ماتې د امریکا خلک د خپلواکۍ پ

                                                           
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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 هپااه نااوم یااو  (Common Sense)م کااال پااه لومړیااو کااې د ساام قضاااوت  ۵00۸د  

خپلاواکۍ تاه  ياانکوچنۍ رساله د انقالبیونو له لوري چااپ شاوه چاې پاه کاې د امریکا

ر شهرت ترالسه کړ او شاوخوا پنځه لکه نسخې وپلورل ژ هڅول شوي وو. دې رسالې ډېر 

د  ومستعمرو د ازادۍ د اعالن او د امریکاا د متحاده االیااتشوه او په همدې کال د ټولو 

 و المل شوه. جوړېد

ې ځتنو پارسیانو چې ښ ۸777م کال په جوالی میاشت کې  ۵0۸4په فرانسه کې د 

سام شااه لده حملاه وکاړه. شپاړ ېال نوم ېاو نارینه په کې وو په یوه دولتي زندان چې باس

ې پوښتل، ایاا دا یاو ياو و ېوکړ يې چیغې  ،ښې خبر شوېله پ ؛دېلویس چې قصر ته ورس

 یو انقالب دی.دا د: نه، ېځواب یې واور  یپاڅون دی؟ یو حیرانوونک

د یاس ېل د زندان په ماتې سره، خلکو په ټوله فرانسه کې انقالب پیل کړ. شپاړلسام  

ره لرله. نو لاه همادې املاه ېو او خلکو هم د بهرنیانو له حملې و وېرېدلی شاه لویس هم 

ادشاه په واک کې پاتې شو او په بادل کاې یاې هغاه اصاالحات چاې د خلکاو لاه خاوا پ

خو د پادشاه  ،وو او بشري حقونه په کې شامل وو، پادشاه ته وړاندې شول يغوښتل شو 

 له خوا رد شول.

انقالبیون په کلیسا کې د اصالحاتو غوښاتونکي وو او کلیساا یاې لاه سیاسات څخاه  

وړانادې لاه پادشااه ساره یاو ځاای  رکلیسا هم د انقالبیونو پلرې غوښته. نو له دې امله 

نوی اساساي قاانون تصاویب  (Natianal Assembly)م کال ملي شورا  ۵04۵شوه. په 

کړ چې په کې د پادشاه صالحیتونه راکم شوي وو. ځینې نورو اروپايي پادشاهانو لکاه د 

رتاه مطلقاه ېاحساس وکاړ او او د شپاړلسام لاویس د ب ګواښر د ېجرمني او اتریش په څ

ځای شول. د جګړې په پیل کې انقالبي فرانساویانو  واک د ترالسه کولو له پاره ورسره یو

 جاوړه کاړهیاوه بلاه ډلاه ياې په نوم  (Paris Commune)ماتې وخوړه او د کمون پاریس 

 چې دې ډلې شپاړلسم لویس بندي کړ.

ېستم په منحلولو مجباور کاړ او ویاې غوښاتل چاې هغوی شاهي مجلس د شاهي س 

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:

  ی شاي پاه خپلواکاه هار څاوک کاوال د بیان ازادي د هر چا حق دی او

 توګه لیکل او ویل وکړي.

  قاانون ساره  لاهد هرې سیاسي ډلې موخه باید د بشر د حقونو لاه پااره

وړانادې د  رسمه وي. په دې حقونو کې ازادي، د مالکیت، امنیت او د ظلم پ
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 مبارزې حقونه شامل دي.

 زیان  شامل دي چې نورو خلکو ته په کې هپه ازادۍ کې ټول هغه کارون

 ږي.ېونه رس

کمون پاریس چې د واک خاوند شوی و، په افرا ي شکل له پادشاه او پلویاانو څخاه 

م کال یې پادشاه اعدام کاړ. د پادشااه تار  ۵046د غ  اخیستنې په ل ه کې و او په يې 

اتحاد په فرانساې  ياعدام وروسته د اتریش، جرمني، هسپانیې، پرتګال، انګليس او روس

ې په ې انسویانو له دې حملې څخه د مخنیوي له پاره د عامه امنیت د کمحمله وکړه. فر 

کړه چې له فرانسې څخاه پاه دفااع بریاالۍ شاوه. د بهرنیاو  جوړهکسیزه ډله  ۵6نوم یوه 

پاه ټکولاو پیال وکاړ. هغاوی د  بلاواګرویاو ننن له منځه تلو وروسته کمون پاریس د درو ېو 

. یاو هپاه کاې و  بلاواچاې يې ټول وژناه وکاړه کلیسا ډېر غړي ووژل او په هغو ښارونو کې 

ډېار کوروناه یاې وساوځول،   :ېخپله خا ره داسې لیکل ټول وژنېدې  لهجرمني شاهد 

 .ېټولې کلیساوې او ودانۍ یې ورانې کړ 

وینې چې څو ساعته مخکاې وژل دم، نو د خلکو ېکله چې زه یو وژونکي ځای ته ورس

چاې د  يدا باه ښاه و  ما د کمون پاریس ډلاې تاه وویال: ې،وو، په سړکونو روانې و  يشو 

یې پاکې کړو؟ دا د ارستوکراتانو  ېیوه وویل: ول ،ټولو انسانانو وینې له سړکونو پاکې کړو

 1.څښيوینې دي، سپیان یې باید و بلواګرو او 

ال کاې چاې دا انقالبوناه )د فرانساې او امریکاا په داسې حا ،تاریخي واقعیتونه ښیي

خااو ډېاارو مشاارانو او مخکښااانو یااې لااه  ؛وو يانقااالب( د ټااولنې لااه منځااه راپیاال شااو 

تاوب او  فرېمېسنانو سره اړیکه لرله او د دې انقالبونو پایله چې وروساته یاې باې خادای

په ځوانو متحاده ړ، د فرېمېسنانو پالنونه وو. فرېمېسنري د امریکا ووغربي سیکولرتوب را

ب ځکه چاې د فرانساې د انقاال 1.وهاې پېړۍ په اروپا کې مهم رول ولوبمایاالتو او د اتلس

   1په 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 

د نولسامې پېاړۍ پاه لومړیاو کاې  یس لیکاي:ي.کرن لوپراختیا او خپراوي غوښتونکي وو

 1. کړ اړتعدیل پر هسپانوي پ و ټولنو پادشاه اووم فردیناند د اساسي قانون 

                                                           
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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ښودونکو څخه شاپږ تناه چاې د ېبنسټ ا لهویل کېږي چې د امریکا د متحده ایاالتو 

 اې امریکا لومړنی جمهور رییس جنرال جورا واشنګ ن هام پاه کاې و، د فرېمېسان د پ

 .وو  يلې غړ ډ

خاالف، دلتاه ناه لاه  مزل کې د ډېرو تاریخي کتاابونو پار يد اتلسمې پېړۍ په تاریخ

بلکاې لاه یاو  ،یالوژۍ یادوناه کېاږيېاډکوم حکومت، سیاسي حرکت او ناه هام کاومې ا

او ږي ېناوم (Mayer Amschel Rothschild) ډاروپاايي یهاود څخاه چاې میار راتثچالیا

اقتصادي تااری  تاه بادلون ورکاړ یادوناه کېاږي. میار  وروسته یې کورنۍ د نړۍ سیاسي

ره، د جرمناي د فرانکفاورټ یو عادي صراف و خو ځان غوښتونکی خوی یاې ال  ډراتثچایل

سوداګرۍ بوخت و. له صرافۍ پرته یې د هغه وخت د ناورو یهودیاانو پاه  پرپه کوڅو کې 

موقاف بارخمن ناه وو . د هغه وخت یهودیان په اروپا کې له ښه ټولنیز کاوهڅېر سود هم 

وه چې د خپلې سوداګرۍ د پراختیا له پااره سیاساي قادرت ې درک کړ  ډاو میر راتثچایل

 ته هم اړتیا لري.

د هغه وخت شاهانو د ځانګړي 

مصروفیت د ناه لرلاو او ساتړیا لاه 

املااه د سااکو لااه کلکسااایونونو د 

و او عتیقاه اثاارو ساره میناه ولجوړ 

لاه موقاع ګ اه  ډلرله. میر راتثچایل

او د فرانکفااااورت لااااه  واخيسااااته

پادشاه او د هغه وخات د ناړۍ لاه 

لاایم سااره یااې د  شااتمن مشاار و 

اړیکو جوړولو له پاره د عتیقه اثارو 

او د عتیقاه  په سوداګرۍ پیل وکاړ

اثااارو د یااوې ښااې مجمااوعې پااه 

یم لاېموندلو او د فرانکفورت شااه و 

ته په وړاندې کولو سره یې له هغه 

. ېکاړ جوړې سره دوستانه اړیکې 

لاااومړنی یهاااودي و چاااې پاااه  ید

لااه کااومې يااې فرانکفااورټ کااې 

سااتونزې پرتااه سااوداګري کولااه. 

د نولسمې پېړۍ کارل ورنر لیکي: 

 د واشنګټن جورج د واسطه په سنانوېم د

 ودانۍ سنيېم یادګار
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یهودي تر غیر معمولي او عجیبې ملګرتیاا  ډلیم او میر راتثچایلېپه لومړیو کې د پادشاه و 

 1.شم لیکلیبل څه ن

راټاولې کاړي او ياې پیسې  ېته موقع برابره کړه څو ډېر  ډدو میر راتثچایلېر ېد وخت ت

او د  1ېب کاې و ېاچې د فرانکفورټ د باازار ټاولې پیساې یاې پاه ج ېدومره یې پیدا کړ 

دو سره یاې د ساوداګرۍ فکار پراخاه شاو. میار راتثچایلاډ او زامناو یاې پاه ېزامنو په رالو

ر د ژ ډېار  (Nathan Mayer Rothschild)توګه د کورنۍ نابغه نتن رانتثچایلاد  ېځانګړ 

 منځ د دالالنو په توګه مقرر شو. شاهي کورنیو او بانکوالو تر

 دو سره دا کورنۍ دومره مسالکي شاوه چاې د شااهانو او باانکوالو تارېر ېد وخت په ت 

ساره څاه ډول معاملاه  دل چاې دوی لاه باانکوالوېامهال شاهان نه پوه منځ د معاملو پر

لري. دې پ ې معاملې بانکوال خفه کړل او هڅه یاې وکاړه چاې د راتثچایلاډ کاورنۍ لاه 

رې کړي، خو پرې ناوخته وه او دا کورنۍ د هغه سیاساي او اقتصاادي قادرت لاه يځانه ل

یاې و، ټولاه لوباه یاې بارعکس کاړه او ډېار ژر زیاات بانکوناه د  یمخې چاې ترالساه کاړ 

ۍ الساته ورغلال او د راتثچایلاډ کاورنۍ پاه اروپاا کاې د یاوې شاتمنې راتثچایلډ د کاورن

 کورنۍ په توګه رابرسیره شوه.

مېساانانو سااره یااو ځااای شااوه، دقیااق ېدا چااې دا کااورنۍ څااه وخاات او څنګااه لااه فر  

پاه تار ټولاو  (Illuminati)مسنرۍ د هرم د قادرت د غاړو ېمعلومات نشته، خو اوس د فر 

 کې ګڼل کېږي. ټکي لوړ

 ياې نړۍ خپال یاووالی يشوه او د اسالم ېنولسمه پېړۍ کې اروپا کرار کرار پیاوړ په 

شوه. انګليس د ګ ه اخیستنې د اقتصادي سیاسات د لرلاو لاه  ېله السه ورکړ او کمزور 

باندې پانګه اچونه پیل کړه. پاه صانعتي ساکتور پانګوناه د ځیناو مهماو  صنعتامله، په 

هغاه یاې د بخاار ماشاین و. د انګلايس او ناورو کشفیاتو المل شوه چاې تار ټولاو مهماه 

هڅاو،  ررخالف، مسلمانان په داخلي کشمکشونو، د قدرت د ساتنې له پااره پاپاروپایانو 

اصاولو د  لاهانحصاار بوخات وو چاې دا کاار یاې د اساالم  پار د قدرت، علم او اقتصاداو 

 المل شو.دلي تمدن په پرتله د وروسته والي ېوالي او د غربي نوي په پښو در ېلر 

ښاو د ېد فرانسې انقالب او تر هغې وروساته ځیناې جریاناات د ځیناو ناوو تااریخي پ

ناه وو. ازادۍ یاو ناوی  يخاوا تار دې تجرباه کاړ ه چې بشریت پ لالمل شو  ګمنځته رات

(. د ازادۍ ېخو چې بل ته زیاان وناه رساو  ېهر کار چې کولی ش ېتعریف غوره کړ )یان

ځکاه چاې دا ضارر یاوازې فزیکاي ضارر و او دا لناډ  ی؛تعریف همادا د ریشخندتر ټولو 

                                                           
1. Karl S. Woerner; Five men of Frankfort; p 25 

2. Ibid; p 42 
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ړه او ښځه له مجرد بل ساړي او ښاځې ساره د ېیو متاهل م :دی. د بېلګې په توګه همهال

ۍ باارخمن دي، پااه داسااې حااال کااې چااې دا کااار فزیکااي ضاارر او خپلااواکاړیکااو لااه 

ې د خو د کورنۍ د اساسي بنس ونو د له منځه تلو، د کاورنۍ مینا ؛لنډمهالیتوب نه لري

د کاورني په پای کاې سېستم له منځه وړي او  یدلو سبب کېږي او په ټوله کې کورنېکم

 دو سره، ټولنه بې ارزښته او بې الرې کېږي.ېسېستم په خراب

یوه بله پدیده ده چې دین له سیاست څخه لرې سااتي او  (Secularism)زم ېکولر ېس

خدای حکمروا نه ګڼاي او بشاري قاوانین د الهاي  ینور یوازین په شخص پورې یې تړي.

قوانینو ځایناستي بولي چې پایله یې بې خدایاه سیاساي سېساتمونه او ټاولنې دي. پاه 

دو لاه پااره لاه دیناي ېسیکولر )بې خدایه( ټولنو کې باید د قدرت او نفوذ هارم تاه د رسا

خلکو تاه پااتې کېاږي.  او الندې ر شي او دیني عقاید او دین فقیرانوېباورونو او عقایدو ت

په دې حالت کې له دین څخه د خلکو اخیستنه بدلون کوي او له دیني بااورونو او دیان 

د وروسته پاتې کېادو، فقار او ټیاټ پااتې پاه ناوم دي او  ورته لرل دل او وفاېسره پاتې ک

 دین په ټولنه کې خپل ارزښت له السه ورکوي.

پایلاه ده. پاه ملات پالناه کاې د  هبل هیو دلي تمدن ېملتپالنه د نوي غربي په پښو در  

ګ او  رږي چې د ملتونو ګ و په کې د بشریت پاېد ملتونو په ځمکو بدل ځمکه هلالج لجخدای 

غوره والي ورکاول کېاږي. دا پدیادې او ځیناې ناورې الحاادي پدیادې د عصاري غرباي 

چې د روسیې یاو تکاړه عاالم الکسااندر دوګاین او د  ېتمدن د رامنځ ته کېدو باعث شو 

 م تکړه عالم شی  عمران نظر حسین یې شاهي دجال ګڼي.اسال 

پساامدرنیته  نو په ډېر ساده توب ساره ویناو چاې ؛کله چې د دینونو اصل ته ورګرځو 

 1.)نړیوال کېدل، پسالېبرالېزم او پسا صنعتي ټولنې(، شاهي د سیح ضاد یاا دجاال دي

لکاه څنګاه چاې د د متفکر مغز دجال د غرب د باې خدایاه تمادن رامنځتاه کېاده وو او 

دجال د دوو سترګو تر منځ د کافر کلمه لیکل شوې ده، همداسې د دې تمدن په څېاره 

 1.کې کفر حک شوی دی

د دجال مطالعه د اسالمي موضوعاتو او وروستۍ زمانې یوه مهمه موضوع ده چې لاه 

او ډېاری مسالمانان پاه خپلاو  ېده کاړ ه ورتاه ډېاره پاملرناه نا ووبده مرغه اسالمي علماا

هاېڅ د وینا له مخې،  هنونو کې له دجال څخه ناسم انځور لري. د حضرت محمد ذ

                                                           
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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دی مبعوث شوی، مګر دا چې خپل قوم یې د دجاال لاه فتناې څخاه خبار ه یو پیغمبر ن

  1.کړی نه وي

 Erevیا د مسیح ضد، په یهودیت کاې د  Anti-Christدجال ته په مسیحیت کې د 

Ravزم کاې د کاالي ېدروغجن مسیح او ان په هنادوی ، په اسالم کې د مسیح الدجال یا

ورځو له پاره فتناه کاوي چاې  وښتوېدجال په نړۍ کې د څلیوګام نوم کارول شوی دی. 

ورځ یې د یوې میاشاتې او یاوه ورځ یاې د یاوې  هیوه ورځ به یې زموږ د عادي یو کال، یو 

و مکااني او یاو معاصرو فزیک پوهانو، مادي نړۍ پاه دریا 1.ورځو په څېر وي 40او  اونۍ

 . هد ې( کې تعریف کړ ياو لوړوال پلنوالي، يزماني بُعد )اوږدوال

ړناې ېلاه څ ود انش ین د نسبیت د تیورۍ او په دې تیاورۍ بانادې د فزیاک د علمااو 

څخه وروسته ساینس پوهان په دې باور دي چې په ځمکاه کاې لاه اسامان ساره وخات 

په قران کاې یاادوي چاې زماوږ یاوه ورځ هم  دي او الله ه توپیر کوي او سره یو شان ن

اووه  بقې اسامان پیادا کاړی  . الله هستاسو )د ځمکې مودې( د زرو کلونو په څېر د

تعریفونه لري چې د ځمکني وخت او  يړ ګدی او په هره  بقه کې یې وخت او ځای ځان

ځای له تعریفونو سره توپیر لري. زموږ په مادي ناړۍ کاې وخات او ځاای د یاو بال پاوره 

وخت کې په فزیکي توګه نه وي، زماوږ په کوونکي دي. نو له دې امله هغه څه چې زموږ 

 دی.ه په ځای یا مکان کې هم په فزیکي توګه موجود ن

لومړۍ ورځې زموږ په زماني سېستم کې یاادې  ېدا چې په حدیث کې، د دجال در  

ه ماادي ناړۍ شو ووایو چې دجال په لومړیو دریو ورځو کې زماوږ پا یدي، کوال ه ن ېشو 

رش ورځاو کاې چاې زماوږ )مکااني او ېکې په فزیکي توګه نه وي او یوازې په پاتې اووه د

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 

 شیطانانو په مرسته په تماس کې وي. او پیروان یې د

د خلکاو پروردګاار، شااه او معباود تاه د پ اوونکي وسوساه  ،ووایاه  خدای ا فرماایي: 

اچوونکي له شر څخه پناه وړم چې د خلکو په زړونو کې وسوسه کوي، کاه انساان دی او 

د خپل کتاب په پای کې موږ ته د شیطاني جنیااتو او شایطان  الله  1.که جنیات دي

ناو همادا المال دی چاې شایطان د  ؛صفته انسانانو له وسوساو څخاه خبارداری راکاوي

                                                           
 حدیث ۵3۵کتاب؛  ۸۸؛ ټوکصحیح بخاري؛ نهم  .1

 حدیث 370۵صحیح مسلم؛  .1

( الَِّذي يَُوْسِوُس 1( ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس )1( إِلَِه النَّاِس )1النَّاِس )َمِلِك ( ۵) قُْل أَُعوُذ ِبرَبِّ النَّاِس ؛ سورۀ الناس .1

  (5( ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس )1ِفي ُصُدوِر النَّاِس )
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مهاال باه  دجاال پار انسانانو په وسوسه کولو قادر دی. په حدیث کې راغلي دي چاې د

مېسانانو ېکاریکو په هغه کتاب کاې چاې د فر  ېډوډې 1.وکړي( پرمختګشیطانان زیات )

م کاال راهیساې ۵407له  داسې لیکي:ده،  ېاړیکه یې له شیطانانو سره په اثبات رسول

ټاول  اووو  يواسطه نیول شو ه داسې کسانو سره م  شوی یم چې د شیطانانو پ ۵۵7له 

 ېدر  ۍکلاه چاې دجاال لاومړ  1.لري (سابقهشالید )د فرېمېسنرۍ په لوژونو کې کاري 

ږي. خپل ځان به مسیح عیسی خلکاو ېپه مادي نړۍ کې راڅرګند بیاکړي  ېر ېورځې ت

 ژني.ېور وپته 

هغااه مساایح الاادجال نومااولی دی. شاای  عمااران  لااه دې املااه حضاارت محمااد  

دجال به په لومړیو دریاو ورځاو کاې د هارې ورځاې لاه پااره حسین په دې باور دی چې 

ورځ لویه امپراتوري )ورځ د کال په څېار( یاا  ۍعملیاتي مرکز ټاکي چې په لومړ  یځانګړ 

انګليستان د دجال په استازیتوب زموږ په مادي نړۍ کې د هغه تر راتګ پورې پاه فتناه 

واړو اسماني دینوناو ې په اخره زمانه کې د در  1.تیارولو عمل کوي رپیدا کولو او د نړۍ پ

 په تمه دي. پیروان د مسیح عیسی 

بیاا راتاګ تاه د نړیاوال  م او مسایحیت د عیسای په داسې حال کاې چاې اساال  

دروغ ګڼاي او د  حکومت د عادل د راوساتو لاه پااره پاه تماه دي. یهودیات، عیسای 

او د هغه په راتګ ساره باه د تاورات  نه دی تر اوسه راغلیچې داسې مسیحا په تمه دي 

له بیت  ږي او د یهودیت نړیوال حکومت چېېله وعدو سره سم د یهودیت زرینه دوره پیل

 ده، تاسیس شي. ېرول دت ځای څخه کناله عب المقدس او د سلیمان 

په دروغ ګڼلو سره د دجال په واسطه خپلې دوکې ته الر برابره  یهودیانو د عیسی 

ی شي خپل ځان ورته د هغوی مسیح معرفاي کاړي او د دې یهودیاانو کړه او دجال کوال 

ان په هغوی د مسیح په توګاه ومناي. دا کړي او ځ ېیلې او فتنې خپر حپه مرسته خپلې 

وان باه ر د دجاال ډېاری پیاپه ډېره ښه توګه اټکال کاړی دی:  حالت حضرت محمد 

  1.یهودیان وي

کاې د  امهاال( پاه ساویلي افریقا د دجال په لومړۍ ورځ )د برتانیې د امپراتاورۍ پار

زیات کاړ. پاه شوه چې دجالي قدرت یې نور هم و ښه ېدجال د پیروانو له پاره یوه مهمه پ

تیاږې ساره  ېدونکېاځل ېجنوبي افریقا کې یو ماشوم لوبې کولې چاې پښاه یاې لاه یاو 

                                                           
 م  6۵3کنز االعمال؛ لسم ټوک؛  .1

2. David L. Carrico; The Egyptian-Masonic-Satanic Connection; p 136 

3. Imran N. Hosein; Surah Al – Kahf and Modern age; p 74 

 حدیث 0743حیح مسلم؛ ص .1
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ده. دې ماشوم دا تیږه کورنۍ ته یوړه. کورنۍ یې د قوم مشر او هغه بااالخره دولتاي ېولګ

ړنو وروسته درک کړه چې دا ډباره ېچارواکو ته وښوده او د سویلي افریقا دولت تر یو لړ څ

کان )کمبرلي( د  نړیوالالماسو د يو ستر دل د ېومره سترو الماسو پیدا ک. د دهالماس د

دو له پاره یوه زمینه برابره کړه. د دې ستر کاان را ایساتنه پاه ډېار لاږ ېپیدا کېدو او کشف

 وخت کې د راتثچایلډ د کورنۍ اړوند کمپنیو له خوا انحصار شوه.

لي کاان پاه را ایساتنه کاې تار د کمبر  لیکي: (Janse) ينزژندونکی جېمشهور مرغلرپ 

 1.ېدېچې د راتثچایلډ د کورنۍ له خوا اداره ک ېټولو سترې کمپنې فرانسوي کمپنۍ و 

ځمکه باه خپلاې خزاناې دجاال تاه رابرساېره کاړي. د  فرمایلي دي: حضرت محمد 

خزانه وه چاې د دجاال د پیرواناو لاه  هکمبرلي د الماسو کان د ځمکې له خزانو څخه یو 

رلو په اندازه المااس لاه دې ځاای څخاه د ېب ۵م کال د ۵4۵3په  1.وویستل شوه پاره را

پانګاه  ېدونکېاالس تاه ناه باور  یوویساتل شاول او د هغاو  راتثچایلډ د کورنۍ له خاوا را

ورغله. که د شی  عمران حسین، الکساندر دوګین، داک ر رحیم پور ازغدي، شی  ډاکتار 

له مخې که غربي عصري تمدن د دجال تمدن  ومحمد انصاري او نورو علماوو د ادعاګان

ناې ې، بیات المقادس د دې حکومات د پالزمیوګڼو، نو د نړیوال حکومات جوړولاو تیاار 

ځای چې د اقصی مسجد په شاوخوا کې د شااهي تخات پاه  کېدو او د سلیمان عبادت

 هم په همدې توګه دي.  ې، دا اجنډاو یڅېر د

دلي او هغاه یاې د ېاکې په جال کې لویهودیان لومړني کسان دي چې د دجال د دو 

مسیح په توګه منلی دی او هغه ته کار کاول یاې رښاتیني مسایح تاه کاار کاول  يرښتین

ګڼلي دي. د دروغجن مسیح د اجنډاوو د عملي کولو او هغه ته د نړۍ د تیارولو له پااره 

توګه اسالم کمزوری او باالخره له منځه یوسي. د  ېباید یهودیان د یووالي دین په ځانګړ 

عبادت یې کاوه، یوه یاې  هلالج لج خدای يهغه وخت دوه سترې امپراتورۍ وې چې د یوازین

د ارتودوکس مسیحي امپراتوري )تزار( او بله یې د اسالم ستره امپراتاوري )عثمااني( وه. 

کاې د یهاودي دولات د  د د اجنډاوو او په پاکاه ځمکاهاو ېدا دواړه امپراتورۍ د دجالي ه

دې. د دجال پیروانو د دومره سترو اجنډاوو د ېراوستلو تر ټولو ستر خنډ او دېوال ګڼل ک

زم په ناوم یاو بال ېعملي کولو له پاره یوازې په یهودیانو اکتفا ونکړه، نو ځکه یې د صهیون

 حرکت پیل کړ چې د فرېمېسنرۍ یوه بله نسخه ده.

کاړ  جاوړمسایحي اتحااد -ت په تاری  کې د یهاوديد لومړي ځل له پاره یې د بشری 

ده. لیکاوال او خبریاال ډنماارکي االصاله اروپااایي ېښااکار  شاونېچاې لاه دې وړانادې نا

                                                           
1. A.J. A. (Bram) Janse; Gems & Gemology; p 237 

 حدیث 073۵صحیح مسلم؛  .1
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 477له پنځوسو ډلو یهاودو څخاه د یهاودو علمااوو او مفکریناو یاو  یهودي هرزل تئودور

ښاار کاې  دا کنفرانس په پوره پ ه توګه د سویس هېواد په باال کسیز کنفرانس جوړ کړ.

 وشو.م کال ۵۸40په 

ته په پام ساره د غارب پاه ګ اه او ختایځ پاه  نوئودور هرزل د سیاسي وضعې بدلونو ت 

ړناې النادې ېتر جادي څيې او دا مسئله  ېوکړ  ېدو خبر ېزیان د یو یهودي هېواد د جوړ 

ونیوه او په هماغه کال یې د یهودو د دولت په نوم یو کتاب ولیکه چې په کې د یهودو له 

ر چې د ځاان لاه ېباید د نورو ټولو ملیتونو په څهم وم څخه غوښتل شوي وو چې تاسو ق

 رولرئ چې باید د یهودو دولت د فلساطین پادولت او هېواد پاره یو دولت او هېواد لري، 

 شي.جوړ ځمکه 

ږي همکاار ساازمان یاې ېد صهیونېزم حرکات، لکاه څنګاه چاې لاه ناوم یاې څرګناد 

 ه چې د صهیون تپه چېرته چاې د سالیمان لموخه یې لر  هاو یوازې یو و فرېمېسنريو 

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  

 قرانکاریمد مسیحي اتحااد -ځیني مسلمان ښودونکي اشخاص هم شامل وو. دا یهودي

. مسلمانان یې له دې اتحااد ساره د دوساتۍ او همکاارۍ ناه پاه هد ېهم کړ  وړاندوېينه

لاه امات  تن ورکاوي د محماد دي او هغه څوک چې دوستۍ ته یې ي کلکه منع کړ 

د دې دجالیانو پاه  ېنظریه له کلونو راهیس صهیونېزمپه رسمي بڼه )د  1.بهر کېږيڅخه 

د فرعون د جسد لاه پیادا کېادو  پيل کېدلزم د حرکت ېزړونو کې موجوده ده( د صهیون

 له لوري دې فرعونیانو ته یوه خبرتیاا او نښاه ده. اللاه  چې دا د الله  يسره برابر د

، څو د هغو کسانو له پاره چاې پاه اوس به نو موږ یوازې ستا جوثه )مړی( وژغورو: فرمایي

  1.تا پسې دي، یو عبرت وي او له شک پرته زموږ له نښو څخه ډېر خلک بې خبره دي

ده او ې ینه کړ ېحیرانوونکې وړاندو  هنو له دې امله قرانکریم د فرعون د جسد په اړه یو 

ده. دا کشاف د یهودیاانو او د  ېخبرتیایي نښاه ګڼلا هیو  دل یې د الله ېد هغه پیدا ک

صهیونېزم د حرکت له پاره یوه خبرتیا ده چې د فرعون د جسد لاه پیادا کېادو ساره سام 

                                                           
أَْولِيَاَء بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم ایۀ؛ يَا أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى مه ۵۵؛ سورۀ المائده .1

ژباړه: اې مخمنانو! یهودیان او عیسویان خپل ملګري مه نیسئ، دوی په  (۵۵فَِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللََّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن )

تاسې څخه څوک هغوی خپل ملګري نیسي، نو بیا هغه هم په هماغو کې له پلو منځو کې سره ملګري دي او که خ

 ظالمان له خپلې الرښوونې څخه بې برخې کوي. شمېرل کېږي. په دې کې شک نشته چې الله 

يَك ِبَبَدنَِك لِتَُكوَن لَِمْن َخلَْفَك 46یه اسوره یونس؛  .1 َن النَّ ا؛ فَالْيَْوَم نُنَجِّ   ﴾31﴿يَاتِنَا لََغاِفلُوَن ااِس َعْن يَة  َوإِنَّ كَِثير ا مِّ
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دو کې د دجال متفکر مغاز ېده چې د صهیونېزم د حرکت په جوړ  څرګنده. دا هشو خپره 

 و.

دي او د داسې الرې پاه ي رهبري شو چې یهودیان د دجال په واسطه  ید مفهوم دا 

اوږدو کې حرکت کوي چې له الهي مجاازاتو او برباادیو ساره ما  کېاږي او د فرعاون پاه 

دل د فرعونیانو له پااره سارچپه شامېر ېد فرعون د جسد پیدا که اخته کېږي. برخلیک ب

 1.او د اخرالزمان ښودونکی دی

 لاودور هارزل د باودیجې پاه راټولو د یهودو د دولت د پروژې د ترسره کولو له پاره تئاو 

الس پورې کړ چې د راتثچایلډ د کورنۍ او نورو سترو یهودیانو له خوا د سترې پانګې پاه 

بریالی شاو. هارزل پاه دې پاانګې ساره وغوښاتل څاو وروساتی عثمااني خلیفاه  لوراټولو 

عبدالحمید واخلي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو له استوګنې سره موافقه وکاړي. 

ته د تو ئې په سترګه وکتل او په بیت المقدس کې یې  یزعبدالحمید د هرزل دې وړاند

 ونکړه. هوکړهټولیزې استوګنې سره له د یهودیانو 

 رد عثمانیانو په څېر د روسیې تزاریان هام د اروپاایي یهودیاانو د دجاالي اجناډاوو پا

ناو ځکاه یاې د دې دوو امپراتوریاو د لاه منځاه وړلاو لاه پااره  ؛دهېاګڼل ک ګواښوړاندې 

ن پااه مشاارۍ د ېنااېسااتانو د والدیمیاار لېنړیااوال پالنونااه ونیااول. پااه روساایه کااې صهیون

ساتي انقاالب نظریاې پاه روزناې الس پاورې کاړ. ېپه نوم د کمون (Bolshevik)بلشویک 

ره او سي دفتر بانادې واک ال ن د مور له خوا یهود و او یهودیانو د هغه په لومړني سیاېنېل

ده، ډېاره هڅاه یاې ېاد بلشویک په انقالب کې دویم مهم سړی چې لیئون تروتسکي نوم

 .  1والتیا پ ه کړيېکوله چې د یهودو په ګ ه خپل هویت او ل

ستان په عثماني قلمرو کې هم د نفوذ په فکر کې وو او خپلو السپوڅو ته یاې ېصهیون

په ترکیه کې یې مصطفی کمال )اتااترک( او د عرباو پاه په دې ځمکو کې روزنه ورکوله. 

خو دا دوه  ،جزیره کې یې د حجاز حکمران شریف حسین او عبدالعزیز ابن سعود وټاکل

چې د څاو تناو او یاا یاو عاادي سیاساي حرکات پاه  ېنه و  ېامپراتورۍ دومره هم کمزور 

پاره دوی باید په یوې بغاوت سره له منځه الړې شي. د دې دوو امپراتوریو د کمزورتیا له 

ساتانو لاومړۍ نړیوالاه ېنو له همادې املاه صهیون ای؛سترې جګړې کې برخه اخیستې و 

 .پيل کړهجګړه 

د وواژه او نعهد فرانیس فردینایمجارستان ول –ستانو د اتریش ېم کال صهون۵4۵3په  

ه د پ او فرېمېساني الساتو پا اکتار هناري مکاو وایاي:ډپه دې کار یې روسیه تورنه کاړه. 

                                                           
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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دل چې وروسته په لومړۍ نړیاوالې جګاړې ېواسطه د اتریش د ولیعهد )فردیناند( وژل ک

. د 1ښااه وهېمبر یوولساامې تااه ورتااه یااوه پااالن شااوې پ م کااال د سااپ 677۵واوښاات د 

مجارستان له روسیې سره جګړه اعالن کړه. جرمناي  –فردیناند په وژل کېدو سره اتریش 

او انګليس د جرمني په مخالفت کې واقع شاو. پاه  مجارستان سره مالتړ وکړ -له اتریش 

ل شاي، د عثمانیاانو ېه کې ښاکړ دې منځ کې هغه قدرت چې نه یې غوښتل په دې جګ

امپراتوري وه؛ خو انګليسانو له روسیې سره د یوې پ ې هوکړې له مخې پاه قساطنطنیې 

وباو تاه وه او د روس سامندري قاواوې د عثمانیاانو اې باندې د حکومت کولو وعده ورکړ 

 تیا المل شو. میلیم ولفاورټ لیکاي:لېننوتې چې د عثمانیانو غبرګون په جګړه کې د ښک

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 

ر په دې تاکید کاوه چې روسیه دې د جرمناي پار وړانادې بالکان د لومړۍ جګړې په څې

د بېلګاې پاه توګاه سازونوف )د روسایې د بانادنیو چاارو وزیار( پاه جدي اقدامات وکړي.

لاه جرمناي ساره د جګاړې خطار منلای و، د  یېکاه روسا ،بېالبېلو ځاایونو کاې ویلاي وو

جرمناي د پاه دې جګاړه کاې  1.د انګليس مالتړ تضامین شاوی وبه روسیې په پلویتوب 

لومړي ځل له پاره له داسې وسلو کار واخیست چې ساری یې تر دې وړاندې نه و لیدل 

 په مرسته یې انګليس محاصره کړ. ود سمندري قواو  ،شوی او نړۍ ترې بې خبره وه

ساتانو او د راتثچایلاډ ېدل هغه څاه وو چاې صهیونېد انګليس محاصره او بې چاره ک 

ستان انګليسانو ته په دې شر  ورغلل چې په فلسطین ېصهیونکورنۍ ورته انتظار کاوه. 

نو دوی به یې په بدل کې د جګاړې د  ؛دو سره مرسته کويېکې د یهودو د دولت له جوړ 

 مالتړ له پاره امریکا راولي. 

اعالمیاه چاې د راتثچایلاډ پاه  سمدالساه هغاهانګليس دې وړاندیز ته لبیک ووایاه او 

دو لاه پااره د ېاوه او په کې په فلسطین کاې د یهاودو د دولات د جوړ  ېعنوان لیکل شو 

د  و، السالیک شاوه. دا چاې صهیونېساتانېو  ېانګليس هر اړخیازې مرساتې یاادې شاو 

ی شاول چاې امریکاا پاه ساره یاې وکاوال  ۍ، نو په اسااندرلود امریکا په سیاست کې ډېر

ګلايس د محاصارې لاه جګړه کې د انګليسانو مالتاړ تاه راولاي او لاه وعادې ساره سام ان

 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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جګړې کاې د امریکاا د ننوتاو تار شاا وو. هغاوی پاه  ېصهیونېستان په لومړۍ نړیوال 

د  ،1جنګ کې د امریکا د ننوتو په بدل کې، له ترکاانو څخاه د فلساطین د نیولاو تبادلاه

او انګليس جاسوسانو شریف حسین ته د عربو پادشااهي او اووه ملیوناه پوناډه منلاي وو 

م کال  ۵4۵۸شریف حسین له خالفت سره بغاوت وکړ او د ازادۍ اعالن یې وکړ چې په 

م کال یاې د ۵4۵4په په پای کې او  ترالسه کړيی شول د جدې او مکې واک یې وکوال 

 مدینې ښار ونیو او بیا ورپسې حجاز هم د شریف حسین السته ورغی.

هام د ساعودي عربساتان  اوالده یاې اوس دویم شخص عبدالعزیز بان ساعود و چاې 

ره، نو له دې امله یاې د ډېارو ال ه هغه وخت یې په سیاست کې دومره اغېز ن ،شاهان دي

انګليساانو وپلاوره او لاه  هپونډه س رلنګه( پ ۵777معاش  نيوړاندې )میاشت رلږو پیسو پ

 خالفته یې سرغړونه وکړه.

حال کې و او د انګليس پوځ بیات  هم کال اسالمي خالفت د له منځه تلو پ۵4۵4په  

صهیونېستانو له پاره د خوښاۍ یاوه ساتره ورځ وه. همادا کاال و  ا دالمقدس ونیو چې د

دا چې ترکانو د دوی پاه اړه د یونانیاانو لاه کیناې چې د یونان پوځ د ترکیې انتالیا ونیوه 

او ځاان یاې د  وېره لرله، نو ډېر ووېرېدل، همدا وه چې انګليسانو ورته خپل وړانادیز وکاړ

 ترکیې مالتړي وښود.

ر ېامصطفی کمال د ټولو قهرمانانو د قهرمان په توګه راڅرګناد شاو او یاو کاال ناه و ت

شوی چې مصطفی کمال په ترکیه کې جمهوري اعالن کړه او خلیفه د عیسویت د پااپ 

م  ۵463په څير په ترکیه کې هم له سیاسي او اجرایي قادرت څخاه پااتې شاو چاې پاه 

وړ. اسالمي نړۍ هم د اروپاا پاه و رکیې جمهوریت په پوره توګه خالفت له منځه یکال د ت

ر په سیکولر او ملت پالونکو هېوادونو واوښته او نور په اسالم کاې د یاوه امات پاه ناوم ېڅ

 څه پاتې نه وو.

 

                                                           
1. Henry Makow PhD; Illuminati; p 8 



49 ❐د اسالمي تمدن پیل او پای: لومړی فصل     

 

 





 

 

 

 

 

 

 دویم فصل

 استثماراستعمار او 

 

 راتګد لویدیځ 

مساالمانانو د یاووالي، یااو موټیتااوب او خالفاات تاارمنځ  قاادرت لرونکااو صهیونېساتانو د

نو ځکه یې په داسې  رحو چې د اساالمي ناړۍ  ی شوای؛اړیکې په ښه توګه درک کوال 

 .د مسلمانانو له ذهنونو څخه د خالفت فکر او خیال وباسي، کار وکړ

 هکولر کولو او د ختیځ د بې خدایاه ژوناد پاېنړۍ د س يبل عبارت، د اسالم هپهم یا  

 پیل وکړ.پر بدلون ژوند ي د اسالميې  ریقې سره 

مزدوراناو پاه مرساته د ملات پاالنې پاه ناوم لاه هغه انقالبي لمناه چاې د برېتاانیې د 

وه، ساوریې،  ېوړانادې پیال شاو  روارداتي پدیدو سره په حجاز کې د عثماني خالفات پا

و پاه کوناواځشوه او په کرار کرار برېتانوي او فرانسوي  وغزوللبنان، عراق او فلسطین ته 

اړ ه تاښاودو ېځمکاو پر دغو  ددانګل او عثمانیان یې ر و ته و  ستودونکو مر ېلېښکاره توګه ب

کال د برېتانیې ځواکونه د جنرال النبي تر مشرۍ الندې د بیات  زېږدیز۵4۵4ل. په شو 

تانوي جنارال، بیات المقادس تاه لاه ننوتاو ېبر  يالمقدس په نیولو بریالي شول او نوموړ 

 سره سم داسې څه وویل چاې د هار هوښایار مسالمان فکار یاې وخوځااوه، هغاه وویال:

 1.ېدېورس ته یپا ګړېج ېبیباالخره نن صل

له خالفت پرته د اسالم قادرت  ؛دهېکولې چې پوهله دې امله جنرال النبي دا خبرې 

 ر دی.ېد بې غاښه پړانګ په څ

پاه فلساطین کاې د  ،سیاسات او د عثمانیاانو مااتې ويتانېد عربو په جزیره کې د بر 

 لاه. کله چې برېتانیه له عرباو ساره لرلهتراتیژیکه اړیکه سدو سره ېیهودو د دولت له جوړ 

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-Picot) جزیه وادونو د منځني ختیځ تېد لیکل شوي تړون له مخې په کوچنیو ه

 .يې په کې شاملې و يدل او نورې تو ېک

د برېتانیې او اعرابو تړون داسې و چې له عثماني ترکانو څخه د اعراباو تار خپلاواکۍ 

خااو د  راځااي؛ یااو نااوی خالفاات مشاارۍ د عربااو پااه جزیااره کااې روروسااته بااه د اعرابااو پاا

وم څاه ناه څکله په اسالمي نړۍ کې د خالفت پاه ناېصهیونېستانو بادارانو او برېتانیې ه

 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 

سره سره یې بیا هام لاه خپلاو  يد روسیې د بهرنیو چارو د وزیر له خبردار  ،دهېسعود نوم

 هرانو سرغړونه ونکړه، له حجازه وشړل شو او د سعود کورنۍ د برېتانیې پادستو باېصهیون

 کړه.جوړه مرسته د سعودي عربستان مطلقه شاهي 

دو او په ترکیه کې جوړېباالخره په اسالمي ښارونو کې د نوو ملت پالونکو هېوادونو په 

 ېرک پاه مرساتمزدور مصطفی کمال اتاترېزي د عثمانیانو له ماتې او په کې د خپل انګ

هماغه ارمان چې اسالمي نړۍ دې  وسره د صهیونېستانجوړېدو کولر جمهوریت په ېد س

دو زمیناه ېااو ټوټه ټوټه وي، پوره شو او په فلسطین کې د یهودو د دولات د جوړ  ېکمزور 

 برابره شوه.

 ېدل چاړېاجوو ملي دولتوناو یکوچن نورو د او تلل هځاسالمي علماوو د خالفت له من

. د االزهار لګڼااساالمي و  ریافکروناه وو، غ اسايید غارب د عصاري تمادن س یاې ټبنس

 یاې هړ کېپر  او هیو ته بدعت ووادړېجو وادونوېپوهنتون علماوو د نوو شاهي او جمهوري ه

 ېمسئل ېد همد ېکنفرانس ک ویپه  علماء خهڅ ټو ګ ټو ګ له ړۍن اسالمي د ېچ هړ وک

 .يړ ک ولټله پاره سره را

 ګاړپوهنتاون پاه ان ېدو پاه پاار د دېارا ژونه دي ک ایب وار ویکنفرانس د خالفت د  ياد

 قاا،یافر ليیتاونس، ماراکش، ساو ا،یابیشاو. لاه مصار، ل ړکال جاو زیدېږ ز ۵46۸په  ېک

کنفارانس تاه  ېد علمااء اساالمي خاهڅ ډپولن او عراق ن،یفلسط حجاز، من،ی ا،یزیاندون

، د اوویااتړ د خالفاات د ا ان ېولیاان فااهید خالفاات لااه تعر یااې اډاجناا ېرابلاال شااوي وو چاا

رتاه ېساره سام د ب عتیاساالمي شار لاه ېدو الرو چارو او په هماغه وخات کاېک تهځرامن

 .وه هړ دو په اړېجو

فارس، افغانساتان،  ،یېلکه ترک وادونوېمهمو اسالمي ه نوځید  ېکنفرانس ک ېپه د 

کنفارانس پاه  ادیاره. ال  هن ونګډعلماوو  خهڅ نیاو هندو چ لوډمسلمانو  یېد روس ،نجد

 ېپاات ېلیپاا ېبا املاهله  یېد منفي نظر ې ېکم ېمېید در  ېشل شو چېوو  وې کم ویدر
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کړه چې ېهغه یوازینۍ پر  1.لهیالزواهري د اسالم جنازه وو  یته ش ېلیمنفي پا ېشو او د

 وو. لدېدې اړه د یو بل کنفرانس جوړ هم و پرې هوکړه وکړه په ېټولو کم

څکله د خلیفه په توګه وناه ېاسالمي نړۍ به هغوی هچې ده ېد ال سعود کورنۍ پوه 

د الزهار  غوښتل چې په مکاه کاې د اساالمي ناړۍ د ناساتې پاه ناومنو ځکه یې و  ؛مني

رخالف په دې کنفرانس کې له فاارس پرتاه د پکنفرانس جوړ کړي. د االزهر د کنفرانس 

کار وشو او هغه دا چاې د پر خالف خو د تمې  ،رو اسالمي هېوادونو استازي حاضر ووېډ

څ بحث ونشو او د ال سعود کورنۍ په یاو ډول ېاسالمي خالفت د تشکیل په اړه په کې ه

همادې کنفارانس د د سعودي عربستان نوي شااهي دولات تاه قاانوني رناګ ورکاړ او د 

د . کاړه جاوړ نا کنفارانس وو بال هاېڅد اساالمي علمااوعدې پر خالف یې تار دې دماه 

خوب همداساې د خاوب پاه توګاه پااتې شاو چاې تار اوساه پاورې پاه  جوړېدوخالفت د 

 اسالمي نړۍ کې داراالسالم جوړ نشو.

 ه سمالسايتر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته، برېتانیې وغوښاتل هغاه وعاده چاې پا

اعالمیه کې یې صهیونېستانو او د راتثچایلډ له کورنۍ سره په فلساطین کاې د یهاودو د 

رنه ېسرشام خلکاو د نید فلساط یاې ړی، پوره کړي. لاوموړېدو له پاره کړې وهد جدولت 

 دناو کلو  رشیاد هاودویتاه د  نیفلساط ېچا هړ ک یېاو معلومه  لړ ک لی( پرلې)نفوس شم

 دي. انیهودیسلنه خلک  ږشپ ېواز ی ېک لهیپاهجرت په 

 ېد خپلا ېچا یکاوال  ینشاوا یساره دو  ایااو کمزورت والايږ په دومره ل هودویالبته د  

 میارژ شاوم ېد داسا یاې يګاړ نوي سلنه و  لورڅ ېپات کهځ ي؛ړ ک عملينقشه  ۍخپلواک

 .  یدېک رهادا ینشوا هګتو  يپه عاد ېچ وو نیسرسخت مخالف

د  ا،یااپااه پراخت ېد نقشاا ۍوالډکااد  هااودوید  پاااره لااه دوېرساا د تااه موخااو خپلااو یدو 

د مهماو  وادېاتاه د دغاه ه ساتانوېونیپاه ترالساه کولاو او صه نویاقتصادي سرچ زو یبنس

برېتاانیې فلساطین تاه د یهودیاانو د انتقاال  1شاول. ېد السته ورتللو پاه فکار کا ویوکڅ

ساي ېکړه وکړه او یهودي کډوال چې ډېاری یاې اروپاایي یهاودي ځواناان وو، لاه انګلېپر 

کړه. لناډه دا چاې پیل او هلته یې استوګنه  شول و سره مل د سینا صحرا ته واستولو قوا

وه،  (Pan-Turkism)ډلاه  ۍچې یوه ملت پاله ترکهوکړې ګوند په  ياو یووال ختګپرمد 

دو اجاازه ورکاړه او لاه ېلومړنیو یهودیاانو تاه د اوسا یې په بیت المقدس او یافا دښته کې

واساطه چاې ځانوناه یاې د ه دې الرې له مسالمانانو ساره د همادې ملات پاالې ډلاې پا

 و.شو عثمانیانو وارثین ګڼل، یو ستر خیانت 

                                                           
1. Imran N. Hosein; The Caliphate The Hejaz and The Saudi-Wahhabi Nation-State; p 52 

 م  6۵اکبر هاشمي؛ اسراییل او فلسطین؛  .1
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پاه دوره  1انتاداب د ناویستان قوانېلګد ان د عربو مشهور لیکوال عبدالله التل لیکي: 

 ډنېپه المان، پول ېوو چ يړ دومره خپلواک ک انیهودیله پاره  ۍوالډته د ک نیفلسط ېک

اجاازه )پاساپورت(  دوځېر ګد  نیفلسط د ورته ېمخک وتو له ارونوښ خپلو د ېک کایاو امر

 نیفلساط خاهڅ یېاو ساور یځد اردن له ختا ېهغه عربان چ ېمقابل کده. په ېورکول ک

خاوا،  ېلاه بلا  .شاول لګڼاو  پاردي و، ړیکا ژوناد هلتاه یاې کلوناه کلونه او وو راغلي ته

 اریاپه اخت انویهودید  ېپه الره ک ړد مالت خهڅ انویهودیله  واکونهځ ولټخپل  ستانېلګان

د  ېي ېاندړ پر و یاو د هغو  کولوټد  انوینید فلسط یې ېک یځاو د اردن په خت لړ ورک ېک

لاه  دولات لویيد اسرا وڅ هړ ک هړ جو هډنظامي ا ړېاویپ وهیله پاره  ويید مخن بلوا ولډهر 

 تاه وعادو شاوو سرهاعرابو  له ستانېلګان ېک تیشي! په واقع ړمزاحمت پرته جو ولډ ره

   1.لرله نه وفا

کال د انګلېستان دولت اعالن وکړ چې تار دې وروساته د فلساطین  زېږدیز۵467په 

انتظاار  ېډول ورځا نظامي حکومت په یو مدني حکومات واوښات او یهودیاانو چاې د دا

د  ېچا ړوکا ونړ تا ویا کید کنفرانس د مشرانو په السال نوید متفق، سمدستي یې ويست

و او  یترساره شاو  ېک مویپه سان ر هې ن مه6۵ په ېاشتیمبر د مو کال د نو  زیدېږ ز ۵467

 انیاهودی وڅا وي، ېک تیموقع اسيیس –په اداري  دیبا نیفلسط ،ېکنفرانس ک ېپه د

 .يړ ک ړجو وادېسره خپل ملت پاله ه ۍپه پوره خپلواک ېپه ک

او پاه  هړ مرساته وکا ېپه هجرت کولو ک انویهودیته د  نید انتداب حکومت هم فلسط 

پاه  ېدنېچاارو تاه د رسا وندوړ ا والوډک هوديید  ېوه چ ېشو  هیتوص ېداسورته  هړ ا ېد

 تاه والوډکا خوا ېبل له او اريڅو  ېار چ ۍوالډک د یدو د  وڅشي  هړ جو نهیکاب وهیموخه 

د شارکتونو  ېدرجاه کا ړۍلوم په ېشي چ یوکوال  او يړ ک برابره نهګاستو  او کار مناسب

 پااره لاه سیتاسا د وادېاه وهیا ېداساهمد  ېالر  ېد له وڅ يړ ته ورک انویهودی ازاتیامت

 1.يړ کو  څېه

 سام دالساېانګلېساتان . ملګارو ملتوناو تصاویب کاړ کاال زېږدیاز ۵466دا تړون په 

ازي پاه توګاه واساتوه او تیهودي هربرت سموویل فلسطین ته د انګلېستان د ساامي اسا

                                                           
دو پورې چې په وروستیو کې د ېالتړ او قیمومیت د خپلواکۍ تر رسم هېوادڅخه د پیاوړي  هېوادانتداب: له ناتوانه  .1

 نظام بدل کړ. رنظارت پملګرو ملتونو سازمان هغه د وصایت او 

 م  634عبدالله التل؛ خطر الیهودیة العالمیه علی االسالم و المسیحیه؛  .1

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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داسې اقداماتو الس پورې کاړ  رسموویل په فلسطین کې د خپل ماموریت په موده کې پ

 چې ځينې یې په الندې توګه دي:

 مهاجرو ته استوګنه ورکولسوه زره  شپږ 

  ورکول وستونو پ ومهمد یهودو ته 

 په زور د عربو د ځمکو اخیستل او یهودو ته یې ورکول 

 یهودو ته د بهرنۍ سوداګرۍ د امتیاز منحصرول 

  ګرځولو ممانعتوسلو  عربو دپر 

  ې برابرولاسانتیاو  ېد اخیستلو په موخه ډېر و وسلیهودو ته د 

ړنګاه کاړه او د  مسایحي امپراتاوري ،د بلشاویک سوسیالېساتانو د تازار په روسیه کې

ي جمهوریتوناو د یاووالي خادای و ي نظریو پار بنساټ یاې د شاور  سېډارویني او مارکس

مرساته یاې  کړه چې د راتثچایلډ د کورنۍ پاه جوړهناباوره، ظالمه او بې رحمه امپراتوري 

لاه  (American New York Journal) ېمجلا يیکاید امر ارکیوید نده. ېمالي مالتړ ک

 ویاکمپن د ډلایراتثچا)د  کابیج د هې ان ماهېیپه در  ۍرور بکال د ف زیدېږ ز ۵434د  ېمخ

 يړ کا مصارف الارډ وناهیليله پاره شل م اید بر انویکیجان سچف د بلشو لمسي،( کیشر

   1.وو 

د  سانېمېد فر  رڅېاپاه  ۍد کورن ډلید راتثچا ېچ ړیغ وی ۍ)د راکه فلر د کورن فیش

تاه  ېروساي ېيالاه پااره  ولاوګنړ د  ۍو( د تازار د امپراتاور  ړیغا ړیاویاپ وی ایماف ېوالړین

 د کیده، د بلشاوېاخاوا اداره ک له ډلیراتثچا د ېچ لهډ ه هغه پ 1استول.و  الرهډ ونونهیمل

ویک شارخالف، د بلپامخرخیناو د نظریاو  ډېرياود  1.هدېرل کېشم وړ مالت مهمو له انقالب

سنتونو او دینونو سره د مبارزې له پاره له سترو  لهانقالب یو تاریخي تصادف نه و، بلکې 

ځکاه چاې پاه لومړیاو کاې د بلشاویکیانو مباارزه د  ؛و جاوړ تصاادف نړیوالو پالنونو څخه

 ده.ېورس او مسجدونو را واو تر اسالمي هېوادون هودوکس له کلیسا سره پیل شو رتا

ړیاو پاه څېار پاه رسانیو، کتاابونو، ېد مارکس او ډاروین خدای نابااوره نظریاې د مرخ 

 او د بلشویک کمونېساتانو ېشو  ېرانسونو او علمي پروګرامونو کې خپر فعلمي مجلو، کن

دې ګوند د سور  خلک د خپلې خدای ناباوره نظریې په منلو مجبورول، تر دې چې د نور

 ې.کول ېکارت د ترالسه کولو له پاره یې یوازني خدای او رسوالنو ته کنځل

                                                           
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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 کلاان شااتیو هځااپن نيړ سااتي( اتحاااد د خپاال لااومې)کمون تونااوید شااوروي د جمهور

 خلک اتیز خهڅ ونویليله شلو م ېاتحاد ک ېمهال په د پر واک د انویهودی د او حکومت

ي جمهوریتوناو د و ماخرخین د شاور  ېځینا 1.و حکومت خلکو په دا ېک تیواقع په. ووژل

له یهودانو سره د تازار د امپراتاورۍ د باد چلناد  ،یزه وژنهيواسطه د روسانو ډله ه اتحاد پ

غا   هودوید  ېوژن ېنځیپه واسطه  انویکید بلشو ېچ کاريښ ېداسغ  اخیستنه ګڼي. 

 ره.ال  یې  یضد تار احساساتو د هودویوه او د  ستنهیاخ

سره  واکونوځد اتحاد له نظامي  تونوید شوروي جمهور انیهودی: يیوا نیمخرخ یر ډې 

اتحااد د  ناود شوروي جمهوریتو  1د تزار د وخت د بدچلند غ  واخلي. ېچشول  یاځ وی

تر خپلې ولکې الندې راوستل او د استعمار لمان یاې تار  همنځنۍ اسیا اسالمي هېوادون

وو،  کاړيې د روسیې مسیحیان تر ظلام النادې ده او لکه څنګه یې چېافغانستانه راورس

یې زندان ته اساتول،  ءری کاوه، د دین علماېاو ت ظلمهمدغسې یې په اسالمي نړۍ هم 

 ټالساې عام خلک یې د اخوانيتوب، اسالم پالاه او کپ. او بیا یې وژل هکوليې ور شکنجه 

وژل او له هارې ممکناه الرې یاې لاه دیناي عقایادو ساره جګاړه وکاړه او د  پلمودو په ېک

 .ېمساواتو په نوم یې د عوامو او ملي شتمنۍ لوټ کړ 

 لاې؛مهماې اغېازې لر  ېډېار  ېجګاړ  ېلومړۍ نړیوال کې که څه هم د تاری  په اوږدو

پونډ  نګېرل خو تر ټولو مهمه هغه یې له برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت انتقال و. د س

چاې شاوه ذخیروي پیسه وګڼل شوه او امریکا یوه داسې امپراتوري  هډالر نړیوال ،ځای پر

ده او د یو پیاوړي نړیوال قادرت پاه توګاه راڅرګناد شاو. لاه ېپه قلمرو کې یې لمر نه ورک

ځکه چې د بشار پاه  ؛برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت انتقال د تاری  یوه نادره پېښه ده

واک بال مخکېدنې پرتاه،  مېومړی وار دی چې په ډېر مرموز او له مستقیتاری  کې دا ل

ورځاې لاه لنادن  ۍی شو: دجال خپل عملیاتي مرکز لاه لاومړ ته سپارل کېږي چې ویال 

 .ولېږداوهدې چې له السه یې ورکړي، په دویمه ورځ واشنګ ن ته ه پرته لڅخه، 

ال پااه همکااارۍ د امریکااا د یااو نااوي نړیااوال قاادرت پااه توګااه د خپاال پخااواني ساای

 دوت. اعاراب کارار کارار د غارب ه و ستو یهودیانو په پلویتوب د لوبې ډګر ته رانناېصهیون

دل او پاوه شاول چاې د ېستي قدرتونو له شومو او ګواښناکو دسیسو خبر ېدجالي صهیون

و ځاان پاوه ځکه نو د استعمار ضد احساساات ي دي؛دوکې ښکار شو  ېستر  ېوخت د یو 

مهاال باه د  یر ېاچاې ډ هسترې فتناې پار وړانادې مباارزه پیال کاړ  او لږ لږ یې د دېکړ 

کاال هغاه انقاالب چاې  زېږدیاز۵464دل، څاو پاه ېامرسته خنثای ک هبرېتانوي قوتونو پ

                                                           
1. Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p xxxvii 

2. Joe Raapoport; The life of a Jewsh Radical; p 31 
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چې بیا هام د برېتاانیې او متحادینو پاه  جوړ شوتقریبا  د ټول فلسطین خلک په کې وو، 

 نوو چلونو او حیلو سره خنثی شو. 

ده، تار دې ېستو ملګرو پر وړاندې د اعرابو نفرت ورځ په ورځ ډېر ېد برېتانیې او صهیون

محمد امین الحسیني . شو ېدو ته نږدېچې د اعرابو په زړونو کې راټول شوی بغض چاو 

ر پراخ ېکال د عمومي اعتصاب امر وکړ چې په ډ زېږدیز۵44۸د فلسطین ستر مفتي په 

محصاالینو، متعلمینااو او  او ښااه شااکل سااره د ښااځو، سااړیو، سااوداګرو، صاانعت کااارانو،

قطاع  پاایپونودې اعتصاب کې د اوسپنې د الرو، نفتاي ه زندانیانو په ګډون ترسره شو. پ

، د ماالیو ناه پرې کاوللیفون د لینونو ټاو  ېښنادل د دولتي ادارو او پلونو بندول، د بر ېک

 ورکول او له حکومتي قوانینو سرغړونه شامله وه.

پلو عربي السپوڅو څخه یې مرسته وغوښته چاې د صهیونېستان حیران شول او له خ

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 

ته مثبات ځاواب  وه چې موضوع یې د فلسطین د خلکو مشروع غوښتنوایو تلګراف واست

 ډاډاو  ديکاړه کاې ورتاه هیلاه مناېدې پر  هتانیې پاه خپلاېوو چې بر  ي يېویل وو او ویل

 وه.ې یې د ارامۍ غوښتنه کړ يانو فلسطینله ورکوي او 

تار شاپږو میاشاتو وروساته د زرګوناه شاهیدانو او  انقاالبپه دې ترتیب ساره دا ساتر  

لیکلاي شار ونه  ېدر  یاوازېانیې دولات له ماتې سره م  شو او د برېتد قربانۍ  بندیانو

 وو: داشېلرله. دا شر ونه ه څکله یې د هغې د ترسره کولو اراده نېومنل چې ه

 وشي. مخنیویجدي دې فلسطین ته د یهودو له مهاجرت څخه  .۵

 .ورنکړل شيڅکله یهودو ته ېد فلسطین ځمکه ه .6

ښاودل شاي او یاو ېد برېتانیې استعماري حکومات تاه د پاای ټکای ک .4

 .جوړ شيعربي حکومت 

پاه رې د مونادلو ال  و د یاوې پروساې د حاللر ایستېد غرب عصري تمدن د خلکو د ت

 ې جوړولو او کمیسایون پاه ناماه ېد کمیې لو له پاره و اوږدفکر کې شول او د دې کار د 

چې له دې چلاه یاې يل کړې پځینې چارې يې دو المل شول ېر ېچې د حاد مسایلو د ه

دا  یااې پااه ظاااهرهایسااتلو لااه پاااره هاام کااار واخیساات چااې  تېاارد فلسااطین د خلکااو د 

الرو او د اعراباو د غوښاتنو د  فلسطین ته د انقالب د عواملو، د ستونزو د حل کمیسیون،

 ږه.ېړنې له پاره ولېدنې او څېرس

هرانه توګاه یاې د خو په ډېر ما ښکارېده، ونکیړ ېاو څ لوریهیئت په ښکاره توګه بې  

، یش دېو  نیحل الره د فلسط يزه بنس ېستونز  ېد درو تر بیانولو وروسته وویل: ال  حل
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د  1شاي. ېپاات ېالس کا پار یېتاانېبر  د یاې برخاه ېپاات او هودی-عرب دیبا یې برخه وهی

کړې له مخې د ټولو اعرابو له پاره د منلاو ناه وه ېش مسئله د برېتانیې د پر ېفلسطین د و 

 ر، نفرت او انزجار وړ شو، بلکې د یهودو او غربیاانو پاوسېنه یوازې د اعرابو د غ دا کار او

کاړې پاه غبرګاون کاې د ېشاو. د دې پر  د غوسې المال ونړۍ د ټولو مسلمانان د ندېاوړ 

 عراق د دولت استازي داسې وويل:

 کړئ، ښاه باه دا وي چاې پاه خپلاهبدیل ور  وخدمتوند تاسو که غواړئ چې د یهودو  

بونو ورته سخاوت کاوئ. ېاروپا کې ورته یوه سیمه ورکړئ، نه دا چې د اسیا د خلکو له ج

وروسااته چاې د مصاار، عاراق، سااوریې، لبنااان، اردن،  غوناډېد عرباي دولتونااو لاه یااوې 

څاو پاه ولېاږه  کې وو د فلسطین په لاور یاې لښاکره فلسطین او مغرب ښارونو استازي پ

 شو. اړته  شاتګي حکومت فلسطین کې د برېتانیې دا استعمار 

د برېتانیې دولت له بې شرمانه ماتې وروسته له پخواني چل څخه بیا کاار واخیسات  

د حل الرې د موندلو لاه پااره د برېتانیې د مستعمراتو وزارت يې رولو له پاره ېاو د وخت ت

یاې اردن او یمن استازي( او یهود لندن ته راوبلال. هلتاه  ،د عربو مشران )د عراق، مصر

چل وکړ او په تدریجي شکل یاې د لساو کلوناو پاه ماوده سره مسلمانانو  یې له یو وار بیا

. دو وعاده ورکاړه او دا کاار یاې پارې وماناهېافلسطین کې د عربو د دولات د جوړ ه پکې 

 چې پخوا ترې چیچل شوي وو. لمسلمانان یو وار بیا له هغه سوري وچیچل شو 

 ناوروفلساطین تاه د مهااجرت لاه پااره د  ،تانسېله ټولو هڅو سره سره بیا هم صهیون

 ياو زیاو  يبریالي نشول. دو خاخام )یهاودي عاالم( د جاودا الکلا ویهودیانو په قانع کول

چاې د یهودیات د دیان د بنسا ونو پار خاالف د  ېنظریې وړاندې کړ  ېهرش کالیشر نو 

 ایاتړ ا تاه ګراتا حید مسویل: و . هغه ېدو په اړه و ېمسیح د راتګ او یهودي دولت د جوړ 

قوتوناو پاه  يیقادرت او د ساترو اروپاا اقتصاادياو  اسايید خپال س دیبا انیهودی نشته،

لاه پااره  ګد راتا حیاو دا کار د مس يړ ک ړجودولت  هوديی ېالمقدس ک تیپه ب ېمرست

او  کډوالۍډېری یهودیان سره صهیونېستانو د دې نظریو په خپرولو  1مقدمه ده. ۍنړ لوم

دولت د جوړولو له پاره قانع کړل. ساره لاه دې چاې دې نظریاې ځیناي یهودیاان دې د 

خو د هغو یهودیانو له پاره دا کار کافي نه و چې پېړۍ پېړۍ یې پاه  وهڅول؛ته  کډوالۍ

څنګاه دا هار څاه ځکه  ؛اروپا کې ژوند کړی و او د ځان له پاره یې کور او کاروبارونه لرل

 ؟معلوم نه ويبرخليک يې هم په کې چې ږدي او داسې ځای ته الړ شي ېپر 

                                                           
 م  6۸اکبر هاشمي؛ اسراییل او فلسطین؛  .1

2. Harun Yahya; Holocaust Deception; p 15 
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ځکاه یاې پاه جرمناي کاې د  ؛کار اخلاي وسلېله چلناکې  ېر ېصهیونېستان تل د و  

مالتړ ته دوام ورکړ چاې  دې حرکت څخه مالتړ وکړ او تر هغې یې يیو نو  له نازي په نوم

 ېلااډپااه نااوم  (VNJ) یېد ملااي اتحاااد انویااهودید جرمنااي د واک تااه یااې ورساااوه. 

ور  تیښاپا یاېموقاف تاه  لارې ه د ېچا ړکا لیاپ نیکمپاا ېکاال داسا زیدېږ ز ۵443په

 Fred A.Leuchterره، صهیونېستانو د جرمني په نازي حرکت کاې ساتر الس ال  1.هښاوب

 ونکيړ جاو هینظر پالي نژاد نیبهتر جرمني د او مشاور لرې د هلیکي:  David Irvingاو 

ې، د امریکاا د ڼد ګاارډین ورځپاا 1و. یونکیسرساخت ساتا انویهودید  نیچمبرل ن هوس

د ولسمشر  کاید امر ؛بوش ټپرسکاملي ارشیف د افشا شوو اسنادو له مخې وښوده چې 

دو المال ېرس ته واک لرې و او د ه ړید نازي حرکت  راح او مالي مالت که،یجورا بوش ن

   1و.

په سترې صحنې جوړونې الس پورې کړ  ونړۍ ته د دوکې ورکولو له پاره صهیونېستان

زمیناې د برابرولاو کړي، د دې جنګ د و پیل  حملهیهودو  ر لر پېاو مخکې له دې چې ه

نفاوذ النادې هېوادوناو  ترد یهودو په واسطه او د یهودیانو  ، د جرمني تولیداتله پاره یې

هغه هېوادونه چې ډېری تولیدات یې له جرمناي  ې توګهاو په ځانګړ  الکه امریکا، برېتانی

   پرې بند کړل.ته وو، نډ( ېڅخه )پول

د  هاودوی رپا ېواز یاناه  ه،ګاړ ج لاوري هلا ۍرهبار  ېوالړین د هودوید  ېپه جرمني باند

او جرمني د رهبراناو تار  ستانوېونید صه ېبلک ه،له پاره و  ستلویجرمني د دولت د غ  اخ

 نیفلساط یې هګتو  زهیي لهډپه  ېچ ودېښک ټبنس وواليی اسيید اقتصادي او س یې ځمن

 .کوله هڅه او تنهښغو  ۍوالډکد  انویهودیته د 

د  ځمن تر ودونکوېښا ټي دولت د بنسننن د لویياو د اسرا انویناز د کار دا ېچ دا هډلن

رولاو ېد ه ېد هغا ځنان ور  یاې یر ډېا ېچ ید قتیحق وی او وه لهیپا وواليی کيیتاکت وی

  1.دي انیپلو

له اقتصادي بندیزونو وروسته نازیان صهیونېستانو ته ورغلل او د دې بنادیزونو د حال 

 Haavara)پاه بادل کاې یاې فلساطین تاه د یهودیاانو د انتقاال قارارداد چاې د هاوارا 

Agreement) .د تړون په نامه و السلیک کړ 

                                                           
 م 63همدا سرچینه،  .1

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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یهاودو رتاه د ېپیساو ساره برایجاو وروسته د فلسطین په  کډوالۍپه دې تړون کې تر  

وه چې دې وعدې ډېری یهودیان فلسطین ته د کډوالۍ له  ېپانګو د ورسپارلو وعده شو 

 هشاو  هډېار  کاډواليدو وروسته، د یهودیانو ېوال کړل. د هوارا د تړون تر السلیک کېپاره ل

کښتیو په نامه د نازیانو په  (Tel Aviv)سره لکه د تل ابیب  نواو یهودیان په عبراني نومو 

تااري  فلسطین ته انتقال شول چاې امریکاایي  ،اسراييلو اوسنۍ پالزمینې کښتیو کې د

النادې یاې ناماه تار  1زمېونیاو صه شیرا مېیدر مارک ویبر په خپلې مقالې کې ليکونکي 

 .ثابت کړي له صهیونېستانو او نازیانو د اړیکو په اړه ډېر شواهد

شاو  المالدا بندیز د دې  .ادي بندیزونو دوه سترې پایلې لرلېصتقد صهیونېستانو ا 

 لېاږدساتو یهودیاانو تار ېولاري او د صهیونپلماه څو نازیان د هاوارا د تاړون لاه پااره یاوه 

 1انیاهودیسات ضاد ېونیصهځیناې  ی شاي لر د نازيانو د مشر په توګه وکاوال ېوروسته ه

مالتړ ناه کاوي، د صهیونېساتانو  ووژني او پاتې یهودیان چې د صهیونېستانو له اجنډاوو

پاوه  ېدپاه  ساتانېونیصهاکتار جانسان لیکاي: ډسره وسپاري. وسلې رې په ېته د و الس

 د انیاهودی ضاد ستېشي د جرمني د صهيون یکوال  لرې سامي ضد ه ،ېواز ی ېشول چ

 1ته را واچوي. ېږغ زمېونیصه

، نازیانو د خپلو جنګي څرخونو په تاوولو سره، نه کېد دویمې نړیوالې جګړې په پیل 

ی په جرمني کې د نازي ضد احساسات وزغمي، لاه دې ال کو  اییې شو  یوازې دا چې نه

 ته هم اړتیا لرله. ځواککاري یې پرته 

و یاې مالتاړ ناه کااوه، تار شاکنجو ونانو له دې امله یې هغه کسان چې لاه ناازي نظر 

او  هله هغوی څخه یې په سختو کارونو کې د کاري قوې په توګه کار اخیست کړل.الندې 

یاان هام پاه کاې شاامل وو. صهیونېساتانو د نازیاانو دا کړناې د خپلاو وژل یې چې یهود

رسنیو په مرسته چې د نړۍ سترې رسنۍ په کې شاملې دي، خلکو ته وښودې او دا کار 

نازیان یې په دې تاورن  ه افوا خپره کړه اویې د یهودو نسل وژنه وښوده او تر دې یې زیات

دي  ېکاړ ې ز سره د اعادام بنادخونې جاوړ وژنې له پاره یې په ګاټولکړل چې د یهودو د 

 .ت نه لريڅ ثبو ېوډي فلمونو پرته بل هو یو څو هالیله چې تر اوسه 

 بناد د اعدام د سره ازګ په پاره له ېوژن نسل د هودوینکي، د وو ړ افسانه جو ېوژنولټد 

پاه مرساته د اعادام د  ازګاد  ان یدو  هګاپاه تو  ګاېلېلاري. د ب هنا تثبو  قوي ېڅه خونو

                                                           
1.Mark Weber; Zionism and The Third Reich 

 ېپه تورات کې راغل ستونزې )در به دري( ویهودیان چې ځان ارتودوکس ګڼي او په دې باور دي چې د یهودیان ېځین .1

 وړاندې دي. ست پالنونهېلري د صهیونه او د دولت د تشکیل حق ن

3. Raphael M. Johnson; The Jewish Declaration of War on Nazi Germany; p 6 
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 د هړ ا ېلاري، پاه د ناه ثباوت قاانوني ویاله پااره  ثابتولود ادعاوو د  تید موجودبندخونو 

 ونکايڅېړ : زه او ناور کايیکول ل ډو ډی (Revisionist)محقق  هوديی يکوونک نوي  یتار

له پااره ثباوت  ثابتولود  1ټد هولوکاس ېچ ودېورس ته ېلیپا ېد وروسته ېنڅېړ تر کلونو 

 وګوروساته د ساتر  ګاړېتار ج ېچا دي يشاو  ېانادړ و وناههغاه ثبوت ېواز یاو  ید ږل رډې

ه چاې اوس ناد هې لر په واسطه د یهودو نسال وژ  1.ورويځانحالتونه او داستانونه  دليیل

ویناوو والړه تیوري ده چاې د خپلاو وینااوو  رورته هولوکاسټ وایي، ټول یې د څو یهودو پ

او تااریخي لحااه څکله په علماي ېله مخې یې د دې نسل وژنې پاتې شوني دي، خو ه

 شي.ه ی ندال ېثبوت

ړونې او د خپل ځان د قرباني ا یهودیانو د هولوکاسټ په نوم افسانه د نړیوالو د پام را

دو د څرګندولو له پاره وکاروله او له دې الرې یې په فلسطین کاې د ځمکاو غصاب او ېک

شاوي او  ځکه هغو یهودیانو چې ځانونه یې د هې لر د نسل وژنې ژغاورل کډوالۍ وکړې؛

ډېار وو او دا هولوکاساټ  څخاه پاتې شوي خلک ګڼل، په جرمني کې د یهودو له نفوس

 هړ ک ندهګر څکال   زیدېږ ز ۵447 په ېک کایپه امر ېتنښپو  نظر ېو ییې داسې وښود چې 

 1.يګڼ هېښپ ېنکو ستره دردو  ولوټتر   یتار د تیبشر د ټهولوکاس خلک کاید امر ېچ

یاوړي قادرت او د یاو نړیاوال حکومات د مرکاز پاه توګاه د پصهیونېستانو د نړۍ د یو 

ړیو راهیسې پاه سار کاې ګرځولاه )د ېاسراييلو او پ و ډلو د تشکیل او جوړولو نظریه له پ

یمه او اخري ورځ(. اوس یاې ېدو وړاندې د هغه در ېعیسی په توګه د دجال له راښکاره ک

و او د اساراييلو تشاکیل هام  مرکز )امریکا( ته انتقاال کاړیقدرت خپل دویم عملیاتي د 

لرې نه و، نو صهیونېساتان د اساراييلو پاه مرکزیتاوب د یاو نړیاوال حکومات د پاروژې د 

د ساازمان پاه  واو د دې کار له پاره د ملګرو ملتون لولو د عملي کولو په فکر کې شو ړ جو

 فکر کې شول.

صاهیونېزم د لیاتي مرکز پاه توګاه د مې د عځتر اوسه انګلېستان د دجال د لومړۍ ور 

اوس امریکاا هام د دجاال د  .وهار ښاه ولوباېااجنډاوو د عملي کولو له پااره خپال رول ډ

دویمې ورځې د عملیاتي مرکز په توګه ډګر ته رادانګلي وو او د امریکاا ولسمشار تارومن 

                                                           
ږي چې شاوخوا یوولس ېیزې وژنې او نسل وژنې ته ویل کيدنه، هغې ډله ې: یا ټول سوځ(Holocaust)هولوکاسټ  .1

شپږ ملیونه یهودیان یې د نژاد، مذهب او ملیت په نامه د دویمې نړیوالې جګړې په  توګه ګړېپه ځانچې  لیونه تنهيم

کال تر پایه د نازي المان د مرګ په نظامي  زېږدیز۵43۵کال له پیل څخه د  زېږدیزاوږدو کې د نازي المان په الس د 

 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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تر ټولو ستر مالتړي یې صهیونېستان وو، د برېتانیې لومړي وزیر ته یو لیاک  چې د ټاکنو

خپلواکۍ پوره  د کډوالۍدو او د ېد یهودو پر پیاوړي ک څرګنده توګه په کېږه چې په ېول

وروسااته بیااا د برېتااانیې د بهرنیااو چااارو وزیاار د اعرابااو او برېتااانیې د  وه. شااوې غوښااتنه

خالف، اعالن وکړ چې د فلسطین معضله به د امریکا او برېتانیې په همکارۍ  قرارداد پر

یکایانو څخه د جوړ شوي هیئت په مرسته یې د یهاودو او برېتانویانو او امرله حل شي او 

نوي جوړ شاوي ساازمان  وش وروستۍ نقشه د ملګرو ملتونېمنځ د فلسطین د و  اعرابو تر

کال د کمزوري اکثریت او د سترو دولتونو پاه فشاار  زېږدیز۵430ته وړاندې کړه چې په 

ش ېایئت د فلساطین د و لس کسیز هو ملګرو ملتونو یو یو  بيا يې دسره تصویب شوه چې 

وه او د صهیونېساتانو لاه غوښاتنو ساره سام یاې نقشاه ادو له پاره واستېد ترسیم کرښود 

دې مهال د اعرابو د عدالت غوښتنې فریاد په صهيونېستي ملل  پر پیل کړه چې جوړونه

 د.ېمتحد کې چا وانه ور 

یهود مېشتو سیمو داساې  لهبرېتانیې د فلسطین د تخلیې اعالن وکړ او دا تخلیه یې 

لکاه اساباب، اداري وساایل او تار ټولاو مهماې  ؛پیل کړه چې هرڅه یې په الس کې لرل

نکې الاوتکې، منفجاره ماواد او و ورته وسپارلې او لاه دې پرتاه یاې بام اچاو وسلې يې هم 

یهودیانو وپلورل او په رسامي بڼاه یاې اعاالن  ربیه پ کم ارزښته هپه ډېر هم  وسلېعصري 

 ه یهودو سره جګړه له برېتانیې سره جګړه ده.وکړ چې ل

ه او په عرب مېشاتو سایمو لڼایهودیانو د برېتانیې اعالن د ظلم کولو له پاره ازادي وګ 

انو يسالګونه فلساطینلاه کې یې  (دیر یاسین)چې په  ېوحشیانه حملې پیل کړ يې کې 

ناصارالدین کاې همدارنګه یې پاه  ل.یان کړ ټپره یې ز کړل او لس ګونه پرې څخه سرونه 

پاه  ېمیاشات ېما دکاال  زېږدیازره یې باې کاوره کاړل. د ز کړه او لس ګونه و هم ټولوژنه 

 هد اساراييلو د دولات خپلاواکي اعاالن کاړ د فلسطين په خاوره کې نې ه یهودیانو مه ۵۵

 لاهخو له اسراييلو ساره د برېتاانیې او امریکاا  ؛شیو سره م  شولککر ښچې د اعرابو له ل

پېاژدل شاوی په دې اړه  .ماتې وخوړهوروسته و ړ له یو لړ خونړیو جګاعرابو مرستو وروسته 

 دوګالس رید لیکي:انګريزي لیکوال 

 ړوکا زیانادړ پخواني ولسمشار و کاید امر هوروست ځېور  وڅ ګړېج ېوالړین ېمیدو له 

 ځاو مسالمانانو تارمن هاودوید  نیاو فلسط شي هډک انیهودیره ز  ونهګته سل نیفلسط وڅ

کاال  زیادېږ ز  ۵430 پاه ېکا پارلماان پاه کایهغه د امر ېچ ېحال ک ېداس هشي، پېوو 

 :وو ليیو ېداس

پرتاه  تید هغاه لاه رضاا ېد برخلياکملات  وهیاد  ېده چا نه راضي کلهېڅه کایامر 

 هړ وک هڅمارشال ه لیچارو د وزارت وک ویسره سره د بهرن لویمسا ولوټ ېشي. له د اکلټو 
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کاار  ېاو هغاه لاه د يړ ورکا یخبردار  هړ په ا ونوښواګش د ېد و  نیترومن ته د فلسط ېچ

لاه  ېچا ېد لاه ېانادړ او و هو  ېلیپاا ېبا هڅاکاار ه ېد هغاه د د ېچا ويځر ګراو  خهڅ

 پاه اسراييلو د ېک په دولت کایامر د ي،ځراوو  قوتونه نظامي ستانېلګان د خهڅ نیفلسط

د  ېملتوناو پاه ساازمان کا روګد مل اندا خبره  ېچ ړدو اعالن وکړېجو د دولت وهی د نوم

 ځمان تار اعراباو او اساراييلو د ېکا لاهیپاه پا ېوه چا ېاو نو  اپيڅاستازو ته هم نا کایامر

 1.هړ ورک استعفا مارشال او ېشو  لیپ ګړېج ړۍخون

او  ره کلنه هیله پاوره شاوهز سره د یهودیانو دوه جوړېدو د اسراييلو د یهودي دولت په 

 رښتیا شوه چې فرمایلي يې دي:ینه ېد قرانکریم یوه وړاندو 

 ارښاورتلل )هغاه  رتهېپ، ړی)وران( ک هالک( مو ارښ) هغه ېخلکو ته چ ارښهغه  د او

 لاوري هار لاه او شاي ساتلی( پرانوالېااو مااجوا )د اجوایاد ېچ ې( حرام دي، تر هغته

عالمشای  عماران پېژنادل شاوی ناړۍ  يد اساالم د اخرالزمان په برخاه کاې 1.غليځراو 

هار  ړۍ(د نا)او ماجوا راخالص شي او  اجوای ېکله چدې اړه داسې لیکي:  هحسین پ

 واساطه پاه  اللاه د ېچ خلک ارښ هغه د ېک وخت هغه په اینو ب ؛ته خپاره شي يلور 

شوي وو،  لړ و، ش یشو  وران خوا له  الله د ېچ خهڅ ارښ خپل له او وو شوي مجازات

 ید یپه واساطه وران شاو  د الله  ېچ ارښ ینوازيیته راوستل شي.  ارښبه هماغه  ایب

 المقدس تیبي د ېشو  انیب سره ماجوجو او اجوجوی له کهړیا ېهغ د ېک ثویاو په احاد

 ېکا ثویوي او پاه احااد یواساطه وران شاو  په  الله د ېچ ارښ ېداس ېڅه کهځ ؛ید

 .ید نشته وي، یشو  لړ ورک سره ماجوجو او اجوجوی له ارتبا 

 ېکا توناویا 4۸او  4۵سورة په  اءید انب ېچ ارښهغه  ،دوېسر ته و  ېلیپا ېاوس د ږمو 

 وادېمقدس ه ېد ېچ يېږندګر څ ېلیپا ې. له دید المقدس تیده، ب ېشو  ادونهی یې

پاه بال  ی. دی شاون واساطه پاه ېماداخل د مااجوا او اجوایدل د ځېر ګرا انویهودیته د 

د   کاوي، واکمناي ړۍنا ره پاخاڅ نګ اوس له واشان ېنظم چ والړیارويا هغه ن دعبارت 

  1.یدنظم  والړیناو ماجوجو  اجوجوی

ده، ې کې ذکر شو او عمران حسین هم ورته اشاره کړ ایتونو یو بل شر  چې په پورته 

د قفقاز له غرونو څخه  دل دي. خزرانېد نړۍ په هر ګوټ کې د یاجوجو او ماجوجو خپر 

ځاای  یهودیت او عیسویت ته له یاووروسته او په مرموز ډول سامي نژاد او بیا  کډوالۍتر 

                                                           
1. Douglas Reed; Somewhere south of Suez; Ch. 4 The Rise of Zion 

َحتَّى إَِذا فُِتَحْت يَأُْجوُا َوَمأُْجوُا َوُهم  ﴾31﴿: َوَحرَاٌم َعلَى قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَنَُّهْم اَل يَرِْجُعوَن 4۸او  4۵سوره االنبیاء؛ آیات  .1

   ﴾35﴿مِّن كُلِّ َحَدٍب يَنِسلُوَن 

3. Imran N Hosein; Surah Al-Kahf and The Modern Age (internet edition); pp 194-195 
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سپین پوستي نژاد  ءعلمااوسني ژندنې ځینې ېچې د انسان پ هوکړ  ودهدو سره داسې ېک

 وایي. (Caucasian)ته قفقازي 

وروسته په فتناې اچاونې پیال وکاړ او د قاومي او ماذهبي  کډوالۍخزران اروپا ته تر  

ودې له منځه یوړل او تار  د اروپایانو له خوا جنګونو په واسطه یې ډېری اروپایان په خپله

وروسته یې د اروپایانو په مرسته په امریکا حمله وکړه او تقریبا  د امریکا اصایل نسال یاې 

همدارنګه یې له نننۍ استرالیا سره هم ورته کار وکړ او په ټولاه ناړۍ کاې  .وړو له منځه ی

 اغېزنااک وماول، د جرمنايخپاره شول. لومړی کس چې سپین پوستان یې قفقازیاان ون

 وګاړ و  پوساتو نیسپ: ن ر لیکيېچې په دې اړه پروفیسور پ ،ژوندونکی بلومنب  وېانسان پ

اد تمشاهور پوهنتاون اسا ویاعاالم او د  زناکېاغ جرمني د ېچ لیوو قفقازي کهځ یې ته

. اکهټو  نوم دا سره نګنټېو ګ( له خپل همکار ز۵۸37-۵0۵6) بلومنب  کیدریجوهان فر

وروساته دا  ایب ېچ شلهېوو  هګتو  نسيیسا پهقفقازي کلمه  اعتبار علمي عالمو دوو ېد د

 1.ړک دایپ یېد او شهرت ېته هم ورس ستانېلګان شېو 

د عثماني خالفت تر سقو  او کمزورتیا وروسته تقریبا  ټوله اساالمي ناړۍ د اروپایاانو 

ناوو تشاکیل شاوو هېوادوناو النادې  تاره او اسالم له خالفات پرتاه او و تر استعمار الندې 

ی ال کاو ي وړاندې یې هېڅ کاار عملا ردومره کمزوری شو چې د بیت المقدس د غصب پ

تیا له پاره د خپلو پالنوناو پلاي ر و ز او همدارنګه صهیونېستانو د اسالمي نړۍ د کم اینشو 

 ورکړ.  دوامکولو ته 

اروپایي قدرتونو په یو بل پسې اسالمي هېوادونه مستعمره کړل چې لاه دې اساتعمار 

او  انویاااروپا ېچا ېحاال کا ېپاه داسااڅخاه ارمساترانګ خپلاه خااا ره داساې بیاانوي: 

عملاي  یاېاجاازه لرلاه او خپال پالنوناه  دوېد عصري ک هښپه خو  انځد خپل  انویکایامر

د  ېالناد طوید وارداتاي شارا ید هغاو  دیااخلاک ب وادوناوېه ېکول، د تر استعمار الناد

 انویاغرب د یاځ پر تښنو  او تیخالق د دیبا وادونوې. مستعمره هیو  ېپه فکر ک ګپرمخت

 ې. مسلمانان پرته له دیانشو  یدېرسپرمختللي وو او ورته  ېتر هغ ېچ یوا ړیک دیتقل

 ېو ی په غرب ېمخک کاله وڅ ېچ وريګو  او يړ ک مطالعه انځ خپل او  ید غرب تار ېچ

د هغاه پاه  ږزماو ګد غارب فرهنا ېشول چا ېفکر ک ېژوند کاوه، په د ېک ېزمان ېار یت

 2.ید هښ ږنژاد تر مو غربي او ید یپرمختلل ولوټپرتله تر 

ځاې د ېخپل د استعمار تورې ور  یې نشي کوال ر وه چې تر ابده پو ې غربیانو درک کړ 

د اساتعمار پار وړانادې مجاهادت دی،  کاې چاې بنساټ یاې ءاسالمي هېوادونو په فضا

                                                           
1. Nell Irvin Painter; Why Are White People Called Caucasian?; p 10 

2. Karen Armstrong; Islam: A Short History; p 145-146 
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والړې وساتي. په اسالمي هېوادوناو کاې د اساتعمار پار وړانادې د مباارزو پاه پیال ساره 

ې اسالمي هېوادونه پر  وغربیان ښودلو په فکر کې شول.ېغربیان د اسالمي هېوادونو د پر 

ه ملات پالناسیساتم،  زمېخو خپلې څو استعماري پدیدې یاې لکاه د ساېکولر  ؛ښودله ن

مانځ د دایماي جنجاالونو  تشکیل شاوو هېوادوناو تار وپرېښودل، د مسلمانو ملت پالو نو 

مانځ د ډیورناډ کرښاه، پاه منځناي ختایځ کاې  لکه د پاکستان او افغانستان تار جوړول؛

سېساتمونه، پاه  ومنځ د کشمېر، د حراماو او حکماي پولا کردان او د هند او پاکستان تر

پاه هغه څه وو چاې  وړلاو السپوڅو مشرانو راړيتوب غټولنه کې د  (شرکي)ملګرو ملتونو 

 ل.ړ وک یې دې هېوادونو کې
 

 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 

خو بدبختانه خلک او پاه ده؛ 

 ءتوګه اوساني علماا ېځانګړ 

دوربینونو سمبال مسلکي  په

دي چااې د دې دوربااین )لاار 

ساااحه لااه  لیاادلیاادونکي( د 

څخاه  یوې ټاکلې محادودې

ناه بل څه  مسلک لهور اخوا 

 وي.

 د یو انجنیار د دوربینوناو 

د لیااد ساااحه لااه  )لرلياادونو(

افقي او عمودي سااختماني 

بل څه عناصرو څخه ور اخوا 

ي. د یاو ډاکتار د لیاد ینانه و

، ۍساحه د انسان لاه انااتوم

د یو اقتصادپوه د لید سااحه 
  لرونکی برېت سپین د شي، وکتل دقیق ته نځورا دې که

 ږيکې لیدل نه سم پکې سړی
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عناصرو پرتاه بال څاه ناه  وزمنېاغ له اقتصادي وضعیت رد ګ ې او تاوان، رایجو پیسو او پ

عناصار پااتې  ېزنااکیز ژوند تر ټولاو مهام او اغيفردي او ډله  رې منځ کې پد راو پ نيوي

 (برداشاتونهاخيساتنې ) ېلابېېال نقایض او ب وا ښاو پاه اړه ضادېدي او د اوسنۍ نړۍ د پ

 نقاشاۍ ساره لاهیاوې  بیعاي منظارې  دتابلو کاې  ېکه اوسنۍ نړۍ په یو  ،موجود دي

 بیعي منظره کې داساې  هه کړو چې په کې یو ماهر نقاش، د یو انسان څېره په یو ېتشب

 .ويې وي چې د دې څېرې هره برخه د دې منظرې د یو عنصر ښودونک ېنقاشي کړ 

پوزه یې یو کور، څېره یې د یوې شنې ساحې چې په کې کور موقعیات ولاري،  ېیعن 

ګال پاه توګاه د شانې سااحې تار شاا او ښته یې د ځنېسترګې یې د اوبو د یوه حوض، و 

اوس کاه دې منظارې تاه د  ؛وي يخوله یې د زینتي ساختمانونو پاه توګاه، نقاشاي شاو 

توګاه مطالعاه او  بېلاهونو او په سطحي توګه وکتل شي، هره برخه یې پاه لرليدتخصصي 

 وي. شونېلیدنه نا ېد څېر به دې منظره کې ه دای شي چې پېتحلیل ک

مساایلو او  روغتیاایيسره د کور، یو ډاک ر یاې د  لیدلو تخصصي یو انجنیر یې په خپ 

ړناې النادې نیساي. پاه دې ېاو څشاننې برخه تر  لګښتونویو اقتصادپوه یې د عوایدو او 

وړتیاا دې لیادو عاته اړتیا ده چاې د څاو بُ لرليد منظره کې د څېرې د لیدو له پاره داسې 

ړي چاې د ناړۍ پاه اوسانۍ ېاتحلیال او وڅولري او دا منظره د څو بُعدي لیدو له مخاې 

تاه اړتیاا  لرليادژندنې له پاره همداسې یو څو بُعادي ېمنظره کې هم د څېرې د دقیقې پ

 .یله اسالم سره د ېیواز  لیدده او دا 

ژناو او درک ېی شو چې پاه منظاره کاې اصالي څېاره وپمرسته کوال  رپ لیدد اسالم د  

ښاې ناڅااپي او اتفااقي ناه ېناړۍ ساترې پکړو چې په اوسني وخت )اخر الزمان( کې د 

ښو تر شاه د دجاال څېاره ده او د ملګارو ملتوناو ساازمان د دې نړیاوالې ېدي، بلکې د پ

 .یمنظرې له مهمو اجزاوو څخه د

چې د دجال د نړیوال حکومات د تیاارولو لاه پااره  یملګري ملتونه یو مهم سازمان د

پاه ډېار شاوق او شاور ساره د ملګارو ې اړه د امریکا ولسمشر جورا باوش دکار کوي، په 

 د سازمان د منشور په اړه وایي: وملتون

 ېحاال کا ېدرا شاوي مقادس اصاول( او پاه داسا ېملتونو په منشاور کا روګد مل) 

ساکو ېد ساان فرانس ېشو تار  ی)کوال  ېچ هړ ورک ادامه هیورته ووا ېي تیمامور يیحایمس

 . فارانکلن روزولاټ وایاي:1(وروګاو  هګسند په تو  ذد ژونه او متنف خهڅ وبېش مندو لهیه له

شار   يشا یناو کاوال  يځارا اپيڅا، کاه نايد هن اپيڅنا هم یش ېڅه ېک استیپه س

                                                           
1. William F. Jasper; Global Tyranny…Step by Step; Ch. 1- The New World Army 
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ښې او په ځانګړې توګه د ېد نړۍ اکثره سترې پ 1.ید یشو  ه رح ېهمدغس ېچ يړ وت

، ې، اتفااقي او ناڅااپي ناه و ېدلېک يښې چې د غربیانو له لوري رهبر ېوروستۍ پېړۍ پ

ماهرانه او داسې شکل چې د دوکې له وسلو څخه پاه کاار اخیساتنې ساره  رېبلکې په ډ

 ي. ملګري ملتونه هم لکه څنګه چاې ویال کېاږي پاه تصاادفي او ناڅااپې وېشو  ه رح

  رحه شوي دي.د مخنیوي له پاره  کړکېچونوتوګه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د 

انو سره د یاوه نړیاوال حکومات صهیونېست لهد ملګرو ملتونو نظریه له کلونو راهیسې  

پاه  ي،ېاږک ژنادلېپاه ناوم پ ملتوناو روګد مل ېهغه سازمان چجوړولو له پاره موجوده وه. 

پااه سااان  هې اان مااه6۸کااال د جااون پااه  زیاادېږ ز ۵43۵د  هګااپااه رساامي تو  ېکاا قااتیحق

 پاه منشاور د ملتوناو روګامل د واساطه پاه اساتازو د وادوناوېه وسوځد پن ېسکو کېفرانس

 وړ پاو ړنکاو او شخصاي لاووو ړ جو سيیخو دا واقعه د پال ؛یته راغ ځمن سره کولو کیالسل

 ېد ادار  ټن روزولاېد ولسمشر فرانکل ېچ ده لهیپا ېونړ جو  رحه کلونو د واسطه په لوډ

 ېکا هګاړ ج والهړین مهیره. په دوال  هړ په غا  رول کن استیس بهرني د کاید امر یېپر مهال 

 Council on Foreign)کو په شورا يړا ویبهرن د کایامردو سره سم د ېله را داخل کاید امر

Relations) ته شوه.  ځرامن هینظر ېولنټد  ېسول ېوالړید ن ېک 

 قادرتونو محوري له ک،یتحر په وزارت د چارو ویبهرن د کایکال د امر زیدېږ ز ۵436په 

د لاومړۍ  1.ړرکاملتونه نوم و  ريګته مل انځ ملتونو، شتویوږ شپ ېک حال په ګجن د سره

او شاتمنې امریکاايي ډلاې د یاوې ټاولنې د  نااکېز ېنړیوالې جګړې په پیل سره، یوې اغ

کړه وکړه او وروسته یې د دې ټولنې نوم د بهرنیاو اړیکاو شاورا وټاکاه چاې پاه ېجوړولو پر 

 ېشاو نړیواله صحنه کې د یوې امپراتورۍ په رول کې د امریکا د سمبالولو له پاره جوړه 

 وه.

رسامي  ریاد ناورو غ ېپه واساطه، بلکا ۍد استعماري امپراتور  ېواز ینه  هیتانېبر  هیلو 

 ساره ېالر ګات ېره او په همادنفوذ او تسلط ال  ېباند استیس والړیپه ن ،حوزو په واسطه

 پاه رول ولډ دا ۍواکمنا د هم یدو  وروسته ګړېج له وڅ تلښوغو  هم رهبرانو کاييیامر

   1.ولوبوي ېک ړۍن

 (Versailles Negotiations)د بهرنیو اړیکو د شورا ریښې د ورساایلس د خبارو اتارو 

 پاه ېچا لاري هړ ا ېپاور  نوېښاند تر ودونکوېښا ټبنس د ېلډ ېسره د دغ توبښیناخو په 

پاه  یاېاملاه  ېنو له د ه،ړ وک هډډ توبهړیغ له ملتونو روګمل د التونویا متحدو کایامر د ېک

                                                           
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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ده او ېاک ړمالتاماالي  یېخوا  هخلکو ل رېشم وید  ېچ هړ وک هډغون وهیکال  زیدېږ ز ۵46۵

  1.وو خهڅ ېلډ حزبي ریغ او انتفاعي ریغ وی له یې يړ انفرادي غ

له برېتانیې څخه امریکا ته د قدرت د انتقال لاه پیلاه یاا د دجاال لاه لاومړۍ ورځاې 

 ،انتقاال ویمې ورځې له پاره چې یو نړیوال حکومت ته د قادرت ېد در  ،دویمې ورځې ته

تیاری پیل شو او د دې نړیوال حکومت د پښو درولو له پاره ورته د نړیوالو افکارو تیاارول 

 ده. ېیو حتمي او اړین کار ګڼل ک

د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د جوړولو له پاره د یوې 

صهیونېستانو له خوا جاوړ شاوی و، سریزې په توګه چې د امریکا او برېتانیې هېوادونو د 

د  ځو تار ماناناد ڼرو د پاورې کاړ.  الس تبلیا  رد نړیوال حکومت او نوي نړیاوال نظام پا

مجلاه  ۍاشاتنیم ېدر  کاوړیا ویابهرن د مجلاس ېد پاره، له خپرولو د وینظر دوېک والړین

   1.هړ ک لیپ

تر دویمې نړیوالې جګاړې وروساته، انترناسیونالېساتانو )هغاه کساان چاې د نړیاوال 

له پاره یې کار کاوه( د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا د ملګارو ملتوناو پاه جوړولو حکومت د 

 هڅهغه جوړولو بریالي شول چې د نړیوال حکومت د کار کولو له پاره یو ستر سازمان و. 

 ېچا دي دا يېږوپاوه ېپار  خلاک دیابا ېچا هڅا هغاه او يښی یې شواهد خيیتار ېچ

  1.ید دیتول پوره وی شورا د کوړیا ویبهرن د ملتونه ريګمل

د نړۍ ټول هېوادونه او د عثماني خالفات لږترلږه ر پراختیا وکړه او ژ ملګرو ملتونو ډېر 

هېوادوناو د دې شارکي او دجاالي ساازمان اساالمي  وتاه شاو  رامانځ له ساقو  وروساته

ترالسه کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان غړيتوب د دغه سازمان د منشاور د منلاو او غړیتوب 

 .یدې سازمان ته د یوه هېواد د حاکمیت د حق ورسپارلو په معنی د

ماااده پااه صااراحت سااره بیااانوي چااې د مااه 63د ملګاارو ملتونااو د سااازمان د منشااور  

شاورا پاورې تړلای  تاریت سولې او امنیت لومړنی مسوولیت د دغه سازمان د امن ېنړیوال

هغااو  رماااده کااې د نظااامي حملااې حااق او پاامااه 36دی او همدارنګااه د دې منشااور پااه 

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.

ېواد ظلم کوي او اسالمي هېاواد د یوه اسالمي ه ریو کفري هېواد پ ه توګهلګې پېد ب 

 رد دغه هېاواد او د هغاه د متحادینو پا خپلو خلکو د ځان، مال او ناموس د دفاع له پاره

                                                           
1. Phyllis Schlafly & Chester Ward; Kissinger on the Cough; p 149 

 م  ۵۵۵همدا سرچینه،  .1

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 

ي د یاوه اساالم، يقدرتونه لکه امریکا، روسایه، انګلېساتان، جرمناي، فرانساه او چاین د

سولې ته ګواښ بولي او ظااهرا  د ساولې د اعاادې  ېد جهاد اعالن نړیوالهېواد له لوري 

 ؛یدا او نور اسالمي هېوادونه څاه نشاي کاوال  ي،له پاره په دې مسلمان هېواد حمله کو 

 ځکه چې د خپلې ځمکې حاکمیت یې د ملګرو ملتونو ټولنې ته سپارلی دی.

، د هغاو ساترو ښواګاله پاره واقعي او حتمي  وادونوېه وړ ملتونو د سازمان غ روګد مل 

ملتوناه د خپال  بايادد ژوناد کولاو لاه پااره  ېکا ړۍنا ېلاړ په ت يیوا ېدروغو منل دي چ

په دې اړه د ملګرو ملتوناو د ساازمان  1.وسپاري ته سازمان ملتونو روګمل د حق تیحاکم

 وایي:زېږدیز کال ۵446په  سرمنشي

هاو! د ملاي  1.ید یر شو ېژوند وخت ت ليړ ت ېکس پور  ویاو په  ۍخپلواک ېد مطلق 

خو په دې شر  چې د ملګرو ملتونو په واسطه ترسایم شاوی  ؛حاکمیت حق به پاتې وي

 وایي: سرمنشيوي، داسې چې د ملګرو ملتونو د سازمان 

 1ده. ړېک غوره یمعن ېنو  وهیته  انځد حق مفهوم  تید حاکم

ژناي او د ېحاکمیت پاه رسامیت پ په اسالمي نظام کې چې یوازې او یوازې د الله 

 هما  د حاکمیات حاق باه د هغاه ذات حاکمیات وي، د ملګارو ملتوناو یاا یاو  ځمکې پر

ګناه ده. په اسالمي قلمرو کاې یاوازې  ېشخص او یا د حاکمیت د حق سپارل نه بښونک

کاه  انلاري، ه هي قوانینو د بدلون حق نقدرت د ال نیالهي قانون نافذ وي او هېڅ ځمک

 یو قا ع اکثریت هم د الهي قوانینو مخالف وي.

د حاللاو د حرامولاو  نکی د الله و د اسالم په سیاسي نظام کې هېڅ یو قانون جوړو 

هغه سیاساي نظاام دی چاې د اللاه  ؛لري. اسالمي خالفته او د حرامو د حاللولو حق ن

 او د هغه د رسول   اولاوالمر( دي،  واکمانکسانو چې د خلکو له منځاه او د هغو(

تو له مخې د خلیفه پاه توګاه ټاکال شاوي دي، د ا اعات بنساټ ايعنې د اسالمي اساس

   1ږي.ېجوړ چې دی 

                                                           
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 

ي َشْيٍء فَرُدُّوُه : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِ يُعواْ اللَّه َوأَِ يُعواْ الرَُّسوَل َوأُْولِي اْلَْمِر ِمنُكْم فَِإن تَنَازَْعتُْم فِ آیهمه ۵4سوره:  نساء .1

 ، رسول ، ژباړه: اې مخمنانو! د الله ﴾13﴿ال  إِلَى اللِّه َوالرَُّسوِل إِن كُنتُْم تُْخِمُنوَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوي

  منځ په کومه چاره کې شخړه  تاسې څخه د امر خاوندان وي، بیا که ستاسې ترله او هغو کسانو ا اعت وکړئ چې
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د   له بده مرغه د ملګرو ملتونو د منشور پاه السالیک کولاو ساره مسالمانانو د اللاه

ه یې وسپاره. د عصري سېکولر حاکمیت حق واخیست او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ت

ړنې المل کېږي ېد څ ېینېد وړاندو  دولتونو نړیوال شرکي سیاست د حضرت محمد 

 وو:يې  يچې ویل

تاه را وباولي. غرباي  لاوري  اللاه د یاځ پر عبادت د انځدجال به خلک د خپل  

: د يیااوا ېساابب شااو چاا دوېااتااه ک ځد راماان دولتونااو کولرېعصااري تماادن د عصااري ساا

 .یستر قانون د ولوټاو د دولت قانون تر  یحق له دولت سره د تیحاکم

شارک  کارهښا ویادا  ولي،ځار ګدولت حالل  ېدي، د يړ ک حرام  الله ېچ هڅهغه 

 ېپااه درک کاا ېمساائل ېمساالمانان هاام د د ان ېچاا یدا د یاځاا ایاارانتیخااو د ح ؛ید

 ستونزه لري.

 ۍمشار  تار ېولنټا کولرېسا د ملتوناو روګامل د او دولات کولرېسا د ړۍنا ولهټ ځنن ور 

ملتوناو  روګا. د ملید یشاو  ودلېښاا ساره شارک پاه ټبنسا ملتوناو روګده. د مل ېالند

 د ېچا انويیاب ماادهمه 6۵ اومه 63 منشور ېد د! ید هاکبر ن الله  ېچ يیمنشور وا

 د تسالط شورا د تیامن د او لري حق تیحاکم د تیامن او ېسول ېوالړین د شورا تیامن

 ولډساتر  ولاوټد شارک تار  ېچا ید ړلاو خاهڅله تسلط  او د هغه د رسول  الله

  1.ید

ته راوړونکو پاه څېار )د ملتوناو  د ملګرو ملتونو سازمان د خپلو پخوانیو سیاالنو او منځ

ټولنې او بهرنیو اړیکو شورا( د صهيونېستي انترناسیونالېستانو په واساطه اداره کېاږي او 

د ملګارو ملتوناو او کاه ل نوي نظم د تیارۍ له پاره کار کوي. د نړیوال حکومت یا د نړیوا

 هتاه کولاو لاه پااره د یاو  نوي نړیاوال نظام د رامانځ هانترناسیونالېستانو ستر پالنونه د یو 

او د اصالي  يږېپایلو ته رسا وو نقیضا بینونو څخه وګورو، نو ضدر تخصص له یو بُعدي دو 

ياې پاه مرساته باه  لرليادونوڅاو بُعادي  دخاو د اساالمي درک  ي؛ده موخې د درک وړ ن

 .ومومو

د دې نړیوال حکومت یاا ناوي نړیاوال نظام د صهیونېسات علمااوو لاه نظریاو څخاه  

اخلي چې د خپل مسیح د راتګ له پاره د نړۍ د تیارولو په عقیده دي او یوازې سرچينه 

د دې درک وړتیااا لااري چااې دا مساایح چااې صهيونېساات  لرلیدونااهد اسااالم څااو بُعاادي 

چاې حضارت  یده له مسیح الادجال پرتاه بال څاوک نا ،هودیان یې په اړه خبرې کويی

                                                                                                                       
ورځ ایمان اخرت پر  ه رښتیا سره پر الله او د لوري ته وړاندې کړئ. که تاسې پ  او رسول  پېښه شي؛ نو هغه د الله

 ، همدا د کار یوه سمه  ریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده.لرئ

1. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 72 & 114 
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یې څوارلس سوه کالاه وړانادې خبارداری ورکاړی و او دا حکومات د دجاال  محمد 

نه باه یاې بیات المقادس وي. پاه دې اړه د ټاایم مجلاې ېنړیوال حکومت دی چې پالزم

(Time Magazine)  د باوش   ې ګڼه لیکاي:ېنمې ۵0مبر د  کال د سپزېږدیز ۵447د

لاه  ولاوړ جو ېنظم د  رح والړید نوي ن خهڅملتونو  روګله مل ېچ يړ حکومتي اداره غوا

او په همادې اړه د امریکاا ولسمشار )د  1کار واخلي هګپه تو  ېلیوس ېز  یبنس ېو یپاره د 

پاه خپلاې یاوې بیاانیې کاې داساې مه ۵۵کال د سپ مبر په زېږدیز ۵447بوش پالر( د 

 وایي:

له پااره  ولوړ نظم جو والړین ویله پاره د  انځد خپلو راتلونکو نسلونو او خپل  ږهو، مو 

اداره  ېناړ د ملتوناو ک یاېقاانون  لګانځد قانون حااکم، ناه د  ېچ ړۍچانس لرو، هغه ن

 نظام والړیان ناوي ېد پاه ږمو! هو! وېږ ک اليیبه بر ږشو او مو اليیبر ږمو ېکوي. کله چ

 د ملتوناو روګامل د ملتوناه متحاد عاالي ېکا پاه ېچ نظام هغه لرو، چانس واقعي وی ېک

  1.لوبوي رول ساتونکو د ېسول د پاره له کولو عملي د وعدو او لویه د ودونکوېښا ټبنس

 المال دوېاتاه ک ځرامن د ېولنټ ېوالړین ېو ید  ېچ ستمېس اروپايي دولتونو کولرېد س

 هګانڅملتوناه لکاه  ريګ. ملتهښملتونو واو  روګاو وروسته په مل ولنهټد ملتونو  ړی. لومشو

 اساراييل ا،یرال اسا کاا،یامر موخه خهڅ اروپا)له  انویاروپا د ي،ېږندګر څله نومه  ېچ یې

 اسايیاو د اروپاا تار س ولوړ جو نظم والړین نوي د واسطه په( ده وچه هیلو اروپا د خپله او

بااالخره اروپاا  ېچاشو  ړد متحد کولو له پاره جو ړۍند  ېنفوذ الند تر ړۍرول او د ن کن

   1.يړ وک حکومت ړۍن په يېږوتوان

 تار ه،ړ کا پيل یې هګړ ج والهړین ړۍلوم ېچ لیمهم دل وی( ستانوېونی)صه کسانو و پد 

ملاي مونوپاولي او  ېچا ئړ غاوا کاه کاهځ وو، ولړ جاو حکومات والړیان د وروسته ګړېج

 والړیان ېچا ئړ او کاه وغاوا ئولار  ېکا رول اکن پاه حکومات ملاي دیا، بائانحصار ولار 

 1.راولئ ېک واک خپل په حکومت والړین دی، بائمونوپولي او انحصار ولر 

د هرې نظریې د پلي کولو له پاره واک ته اړتیا ده او د نوي نړیوال نظم د پلي کولو او 

نااو ځکااه  ؛دهېااد نړیااوال مونوپااولي او انحصااار لااه پاااره هاام د دا ډول اړتیااا احساااس ک

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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 ې... کاه ساوله پاه پاام کاځپو  کایاو نه د امر ید کرښ، نه سور لځپو د سبار ټایمز لیکي: 

ساتونکي د  ې. د سوليځرا ي،ړ وک ارنهڅد اوربندونو  ېو سره چواکونځ تيیمل وڅوي، د 

فرانساه او امریکاا لاومړي  1ساره همادا دناده ترساره کاوي. ویالاه شانو خول ملتونو روګمل

او بیاا وروساته ناورو  ېهېوادونه وو چې د ملګرو ملتونو له پااره یاې نظاامي قاواوې ورکاړ 

جوړولاو کاې  رتوګه د ناټو غاړو هېوادوناو د ملګارو ملتوناو د اردو پا ېهېوادونو، په ځانګړ 

 عمده مالي او نظامي مرستې، تجهیزات او د نظامي سرتېرو تدارک وکړ.

خولیو او سولې د ساتونکو په نوم هام اسماني چې د  د ملګرو ملتونو د سرتېرو شمېر 

مهال له غړو  ، خو ملګري ملتونه یې د اړتیا پریرو سرتېرو زیات دز پېژندل کېږي له سلو 

ساعتونو په موده کې ملګرو  63د يې غواړي او هېوادونه به  سرتېريهېوادونو څخه زیات 

 ږي.ېملتونو ته ل

چاې د غرباي لاه ضادو هېوادوناو او پاه  مهاال د ملګرو ملتونو د سولې سااتونکي هار

شاي د جنایات کولاو او ظالماناه و توګه له اسالمي هېوادونو څخه کومه تېروتناه  ېځانګړ 

 .ږيېله پاره حاضر  ۍسلطه ګر 

کړي، د ساولې و ې چې که غربیان او د هغوی متحدین کوم جنایت په داسې حال ک 

ونو جنایتډول  ېوي او د دې سازمان مشران یا د يد دې ساتونکو الس او پښې تړل شو 

پاه  وناههم توجیه کوي. د ملګرو ملتوناو د ساولې سااتونکو جنایتيې او یا  ته پام نه کوي

 يو چې په زرګونه افریقاایي تاور پوساتلومړیو عملیاتو په کانګو کې په پوره توګه ښکاره و 

 ری وکاړ، خاو کلاه چاې پاه برماا او میانماار کاېېاښځو یاې تر ووژل او پيې غیرنظامیان 

، د ملګارو ملتوناو صهيونېساتي شاولد بودایانو د نسل وژناې او ظلام النادې  مسلمانان

 سازمان غلی و او هېڅ ډول غبرګون یې ونه ښود.

دی چاې د اساراييلو د صهيونېساتي غاصاب  جنایات داد ملګرو ملتونو تر ټولاو ساتر 

له دې رژیم څخه مالتاړ ياد سازمان وړاندې غلی پاتې او  رمسلمانانو د ظلمونو پ ررژیم پ

غاصب او غیر قانوني رژیم څخاه  لهکوي. ملګري ملتونه له پیدایښته تر اوسه د اسراييلو 

سامي توګاه تشاکیل شاو، لاه مخاې پاه ر  پرېکړه ليکپه مالتړ کې چې د دغه سازمان د 

کله کله په ډېر اعظمي حاد کاې د يې ګڼل کېږي او تل د اسراييلو ظلمونه نه ویني او یا 

 .ډول غندي عاديپه یوې احمقانه بیانیې په واسطه ډېر 

ر مهام رول ډېاغاړو امریکاا ده چاې پاه دې مالتاړ کاې  وزمناېد دې سازمان یو لاه اغ

 پااراخ د سااره اسااراييلو لااه پرتااه خااهڅ ومرساات نظااامي او مااالي لااه نګ د واشاانلوبااوي. 

                                                           
1. The Unsung New World Army; New York Times editorial; May 11 1992 



73 ❐استثماراستعمار او : دویم فصل     

 

ملتونااو د سااازمان د  روګااد مل ېساایکااال راه زیاادېږ ز ۵4۸6 لااه. ید ړمالتاا کیااپلوماتید

 يړ کا (Veto)، رد کاوي نيوکاه ناوړ ک پارد اسراييلو  ېليکونه چ هړ کېپر  46د شورا  تیامن

 1دي.

سیاسااي، اقتصااادي، ټااولنیز او  لااهنړیااوال نظاام جااوړول  يد نړیااوال حکوماات یااا نااو 

نااه وو، نااو لااه دې املااه شااوني د نظااامي قااوې پااه واسااطه  ېفرهنګااي نفااوذ پرتااه یااواز 

صهیونېستانو د غربي عصري تمدن په تحمیل او خپرولاو الس پاورې کاړ چاې پاه پورتاه 

 اسالمي نړۍ او نړیوالو د خپل نفوذ متضمن وو. ربرخو کې پ

 

 تمدن
 

ه د تمدن د مفهوم په اړه یوې ځانګړې موافقې تاه نا ءعلماتر اوسه پورې متفکرین او 

دی.  ځانګړی مفهوم وړاندې کړی دلي او له تمدن څخه هر عالم او متفکر خپلېدي رس

ټولنیزو ټولنو، ښارونو، صنعت، ټکنالوژیکي پرمختګوناو، د ، رو یې د حروفو، د سیاسيېډ

ژندنې نظامونو د راښاکاره کېادو ېمنځته راتګ، د دیني او خدای پ ( بقوپاړکيو )ټولنیزو 

ړو: ېاڅو پاه څاو برخاو کاې یاې شاو  یله پاره کوال  نېدې. د تمدن د ښې پوهپړاوونه ګڼي

فلساافه او تماادن، امپراتااوري او تماادن، اقتصاااد او تماادن، فرهنااګ او تماادن، د ټااولنې 

. یااو وخاات تماادن د فلساافې پااه محااور دی پرمختااګ او تماادن او نړیوالتااوب او تماادن

د بېلګاې پاه ده، ېرل کېشخص شم فشخص تر ټولو فیلسو  نتر ټولو متمدده او ېراڅرخ

ته یې د خلکو لاه عازت  ره او ځانان د اشرافو ژوند ال فلسو يد یونان په تمدن کې، فتوګه 

زمنتیا او نغوذ څخه خوند اخیست او پاه دې ماوده کاې د فیلساوفانو لاه خبارو ېکولو، اغ

 ده.ېستل کڅخه د ژوند کولو د اصولو په توګه کار اخی

او په دې قلمرو کاې باه  هدېقلمرو هم د تمدن د مفهوم په توګه وکار  یوروسته ځمکن 

خو د اروپاا تار صانعتي انقاالب وروساته د تمادن یې د امپراتورۍ ساتنې ته تمدن وایه، 

تاوب مقیااس تکناالوژیکي پرمختاګ چاې د  اصلي محور اقتصاد وګڼل شو او د متمادن

 ده.ېرل کېبنسټ دی، شم پرمختيااقتصادي 

پېړۍ کې ځینو متفکرینو د فرهنګ مفهوم د تمدن له مفهوم ې وروسته بیا په نولسم 

ڼه او کله کله یاې د اپوره کوونکی وګ تفرهنګ یې د تمدن د معنوي ،وهاځای وکار  سره یو

وخات کاې د  چ کپه اوسني  ترقۍاو د  ېفرهنګ او تمدن کلمې په مترادفه توګه کارول

                                                           
 م  43کتنه؛  ېیکا د مالتړ دالیلو ته نو درخشه جالل او علیرضا کوهکن، له اسراییلو څخه د امر .1
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تیوري هم تمدن ګڼل کېاږي چاې د مادرنیت لاه دوو فرضایو سارچینه اخلاي، پرمختګ 

سرچینه اخلي او د  غوښتنېله پرمختګ  اړخيزد بشر د یو ته له منفي څخه مثبت  ېیعن

ټولنااو پرمختااګ او د تماادن مفهااوم یااوه معناای افاااده کااوي. د نااوي عصاار پااه  ومتماادن

سرحدونو په لاه منځاه تلاو ساره، دو او د ارتبا ي تکنالوژیو په کشف او معنوي ېراڅرګند

نو لاه دې  ؛یې د تمدن یو اصل بوليې نړیوالتوب هم د تمدن یوه برخه وګڼل شو او ځین

کې تمدنونو د تمدن د محور لاه مخاې  پړاو او د تاری  په هر پړاويز وامله د تمدن مفهوم 

 ره.ته ځانګړی تعریف ال  ځان

اصاطالحات  یر ېډ، نو 1راغلې دهدا چې نن ورځ نړۍ له عصریتوبه نوي عصریتوب ته 

دي د غرباي  غاوره کاړيتاه  په اصلي مفهوم نه کارول کېږي او مروا مفااهیم یاې ځاان

لګاې پاه توګاه پاه ېشان کېدو له پاره کارول کېږي. د ب سره د یو نوتمدن له نظرو  عصري

مهاال د ښاځو  یاوسني وخت کې کله چې د جنسیت له حقوقو څخه یادونه کېږي، ډېر 

هام پاه جنسایتونو کاې  مخناثحقوق ترې هدف وي، په داسې حال کې چاې ساړی او 

بارال، ېهغه چا ته ویل کېږي چاې د غارب ل روڼ اندیپه دې وخت کې، ؛ خو شامل دي

 .دموکرات او سېکولر نظریې تایید او خپروي

شخص او داساې چاا تاه ویال  يفکر هغه لوړ علمروڼ اندی په داسې حال کې چې  

ل کړي او د حق لاه پااره ېېږي چې د حقیقتونو په درک قادر وي، حق له با ل څخه بک

بڼه کاارول  هد نورو اصطالحاتو په څېر نن ورځ د تمدن مفهوم هم په مروج مبارزه وکړي.

پاه  ید تمادن د معنا اندلو په معنی دی، ېکېږي چې د متمدن کېدو مفهوم د غربي ک

مکتاب لاه  خيیاو تاار ېتنښغو  ایپرمخت ،ۍاند ڼد رو  ېچ يښیسرسري نظر سنجي  هړ ا

د وخاات عمااده شاخصااونه دي، کااارول  تید ماادرن ېتماادن چاا یاځاا ویااسااره  مویمفاااه

 1.يېږک

وړانادې مباارزه د  رت پايتوب او بربريشحد و  ېرخالف یعنپد تمدن د پخواني مفهوم 

 ه کې کړل او له هغاې څخاه پاه کاار اخیساتو یاې د ېتمدن دا دواړه په خ عصري يغرب

دجال د تولید شوي تمدن په رسولو الس پورې کړ او د پخوانیو یونانیانو په څېر، غربیان 

چې د هغوی په تمدن کې شامل نه وي او نه د هغاوی پاه څېار فکار دي هم هغه څوک 

 ښکاري، غیرمتمدن او بربري ګڼل کېږي. څېرکوي او نه هم د هغوی په 

                                                           
 ته راغلی ده. )ژباړن( Postmodernityڅخه  Modernityله  .1

2. Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 7 Civilization as an Ideological concept; 

Postmodernism and the Synchronistic Understanding of civilization 
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سنتي بڼې او فکر سره مسالمان د غرباي عصاري تمادن پاه  ېله سالم تمدن او خپل 

سات، وروساته پااتې، زوړ ېواسطه د منلو نه دی او تل سپک ګڼال کېاږي او برباري، ترور 

علمي نظریات یې ناه لیادل کېاږي او د  .یکال ورته ویل کېږيډاو را یفکری، بنسټ پال

پاه ښاځو ې درلاودل فکر  ریقې یې اهریمناي ښاودل کېاږي، د دې مسالمان دوه ښاځ

ری ګڼل کېږي، په داسې حال کې چاې د یاو غرباي نامشاروع اړیکاه د ېباندې یو ډول ت

 ږي.ېپه نوم یاد (Playboy)نارینتوب نښه ګڼل کېږي او د ویاړلي پلی بای 

یروناو لکاه رسانیو، ېل بشریت جبرا  او یا د دوکاه کوونکاو ساافټ و دا تمدن غواړي ټو  

پاه خپال رناګ کنفرانسونو په واسطه  ي ي سای ونو، موسیقۍ او علمي ظاهر ېرن ټاکلو ان

د بشاریت ي، د ر بنساټخالف چې د اسالم د مقدس دین پ او د اسالمي تمدن پر کړي

هرې الرې چې وي خپال تمادن  کار بد ګڼي، متکبر دی او له 1ېدوک دجبر او له پاره د 

 نړیوال کړي.
 

 نړیوالتوب
 

کلوناو کاې سیاساي ادبیااتو تاه زېږدیز ۵4۸7نړیوالتوب چې د لومړي ځل له پاره په 

ته کولو  وت، په ټوله نړۍ کې د فرهنګونو په ادغام او د یو نړیوال فرهنګ په رامنځه و رانن

لااه پاااره هڅااه کااوي. د او د یااو ځااانګړي اقتصااادي او سیاسااي سېسااتم پااه پښااو درولااو 

 یولوژيېاډا ینړیوالتوب اصطالح ذاتا  کومه بده معنی او مفهوم ناه وړانادې کاوي او ډېار 

مدرنیت عصار کاې نړیوالتاوب د باې  ګانې او دینونه د نړیوالتوب په فکر کې دي، خو په

 خدایتوب سیاسي، ټولنیز او اقتصادي غربي سېستمونو مفهوم وړاندې کوي.

نګي ادغام د ټولو سنتي رسومو او ارزښاتونو لاه منځاه وړل او هفر په نړیوالتوب کې د 

ځای د غربي رسومو او فرهنګ زغملو په معنی دی. هغه ارزښتونه چې له کاوم ساوال  پر

اوس د وروسته والاي  ،دلېبر ګڼل کتوخت کې معهر پرته د هر چا له پاره په هر ځای او 

او  لهیپاه وسا لوډ وګړ انځد  تونوښغربي ارز  ېده چ ېدي او دا اوس منل شو  ېپه حال ک

  1.ید یولیتجربو سره شکل ن زویولنټاو  خيیسره له تار قوی ر وګړ انځ له

رل کېاږي ېپیالماه شام پاړاود اقتصاد نړیوالتوب د سیاست او فرهنګ د نړیوالتوب د 

 ۍ سېستم د پراختیا لاه مخاې د ناورو ټولاو سېساتمونو پارپانګوالچې له اقتصادي او د 

 د والتاوب،ړین اقتصااديځای د یو مناسب بدیل په توګه د ټولنو په ادغاام تاکیاد کاوي. 

                                                           
 دوکې څخه کار اخیستل نه مني.له پاره له زور او د نړیوال کولو  ونود خپلو نظر اسالم  .1

 م  4۸ژندنه؛ د تقي دلفروز ژباړه، ېنش کت؛ معاصره سیاسي ټولنپ .1
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 ړۍنا پاه مرساته، پاه لویوسا کيیتکناالوژ او ارتبا ي نوو د کبله له انتقال صنعتي مېیدر 

 د باازارونو وروګ ا د محصاوالتو د او کولاو دایاپ د ونویاځا هیاب ارزان د پاره له دیتول د ېک

 1 .دي شوي ممکن سره ېن پل په موندلو

پااړکیو فیایي سارحدونه یاوازې د منځنیاو او غریباو اد اقتصاد په نړیوالتوب کې، جغر 

د  ې پوهاانو، ځکاه چاې ديله پااره باې معنای د پوهانوله پاره دي او د اقتصاد  ( بقو)

خپل جغرافیایي سرحدونه په نالیدلو سرحدونو بادل ، لیتي شرکتونو په وسیلهمخپلو څو 

پاه  پااړکیولاه سارچینو ګ اه اخلاي او د غریباو او منځنیاو  ود غریبو هېوادون دي اوي کړ 

 غالمیتوب الس پورې کوي.

زم پاه محاور ېابرالېزم او ولساواکۍ پاه قالاب کاې د لېد سیاست نړیوالتوب د سېکولر 

راڅرخي او لاه سیاساي پلاوه د نړیوالتاوب مهماه پایلاه د ولساواکۍ جاوړول دي چاې د 

 ترې د وړو اقلیتونو په ګ و او اکثریت په تاوان کار اخلي.اقتصاد او سیاست پوهان 

 محاور مهام ولاوټ تار اساتناد خپال د ایپراخت ۍ، د ولسواککوونکو هړ هوک والتوبړید ن

 ړو والتاوبړید ن یې تیخاص یکوونک قانع او تیجذاب ا،یزمنتېزم اغېبرالېاو د ل ید ړیک

 اصل په هم حکومت والړین او ید والړین ېزم په خپل ذات کېبزالېل: يیوا او ید یلګڼ

او د  تیاد حاکم ناویقوان والاوړیباازارونو تاه د ن والاوړین ېک ېد په کهځ ،یبرال دېل ېک

 1.يېږکتل ک هګپه ستر  ارید تمدن د مع ۍولسواک ېبرالېل
 

 د سېکولرېزم د سیاست نړیوالتوب
 

د علم  و،ونتحریفد لومړي ځل له پاره د سېکولرېزم نظریه د غرب د کلیسا د خرافاتو، 

ته شوه چې د کلیسا قدرت ته یې د پای ټکی  وړاندې رامنځ ر، کبر او ظلم پضد عقیدې

 ،د بې خدایه ماده پاله نظاام ،د ماده پالو علماوو د درک له مخېيې هغه وخت  .ښودېک

و، د  جاوړ کاړیکاړل. هغاو علام پاالو غربیاانو چاې ساېکولرېزم یاې  جاوړبشري قوانین 

د توپیر د درک ترمنځ م  وو او یا یې نه غوښتل چې  کړکې کلیسا د  مسیحیت د دین او

، لکه نن ورځ چې د ځینو مسلمانانو انحطا وناه او ځیناې وکړي توپیرتر منځ د دې دوو 

 .اسالم نومې ډلې په اسالم پورې تړل کېږي

د ياې د کلیسا تحریفات او کړنې یې په مسیحیت پورې وتړلې او د کلیسا پر وړانادې 

پاه دیان د په پای کې ياې مبارزې الس پورې کړ او  رځای د دین پر وړاندې پ زې پرمبار 

                                                           
 م  4۸دلو ګ ونکي او بایلونکي؛ د مسعود کربسیان ژباړه؛ ېتارولستر؛ د نړیوال ک .1

 م  47سجادي، عبدالقیوم؛ افغانستان او نړیوالتوب؛  .1
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 ږدولاه او د اساالمي خالفات د نظاام پارېظلم کولو نظریه له اروپا څخه ټولې ناړۍ تاه ول

چاې پاه  ېوړاندې یې تو یه اچونه پیل کړه او په نړیوالو یې د منلو له پاره هڅې پیل کړ 

 .ېموجودې نه و  ېاستکبار ځانګړتیاو د زم او ېوډاليم، فاسالم کې د کلیسا د علمي ظل

ې له التیني کلمې څخه اخیساتل شاو  Soecalum Saecularisد سېکولر اصطالح د 

ده چې د روزګار یا دنیا په مانا ده او د غربي روڼ اندیو تر بریا وروسته په اصطالحي ماناا 

وړانادې کاارول کېاږي. ساېکولران پاه دې  رځای د دین پا راڅرګنده شوه چې د دنیا پر

لاري او بایاد لاه سیاسات ه حکومتي چارو کاې د الساوهنې حاق ناه پدين باور دي چې 

 څخه لرې وساتل شي او دین یوازې په شخصي عقایدو او عباداتو پورې تړلی دی.

 هد خالفت په له منځه تلو سره، تقریبا  ټوله اسالمي نړۍ پاه ملتپاالو هېوادوناو واوښات

د حاکمیت حاق ملګارو ملتوناو  د ملګرو ملتونو په غړیتوب سره یې لومړی د الله  چې

زم سېستم په راخپلولو سره یې الهي حاکمیت تر پوښتنې الندې ېکولر ېته وسپاره او د س

هغه یې دولت ته وسپاره چې دولتونه د الله د حرام ګڼلو په حاللولو او د حاللو  .وستو را

 د کاهځکار لاه الهاي دینوناو ساره پاه ښاکاره توګاه جګاړه ده،  په حرامول قادر دي او دا

فسااد او  ېکا نیاد پهد کفر او شرک ) ېپه ک ېده چ دا نهګړ انځ عمده نونوید ميیابراه

 د ېچا ستمېس اسيیس کولرېس د خو نشته، یاځ( ردولو دعبادت  د یخدا نيیوازید  ای

تمادن پاه  عصاريمهاال د غرباي  اوس او ده دهیپد تمدن هیخدا ېب اروپايي – حيیمس

 .  ید ړوال  ټد کفر او شرک پر بنس ي،ېږک ژندلېنوم پ

 ید ړد حاق پاه اصال وال  تیاد حاکم د اللاه  قا  یاسالمي خالفت دق ېي ېاندړ و پر

 وڅا د اسالم. ید قانون م  د ېمکځاو د هغه پاک ذات قانون، د  ید یلو  الله  ېچ

 او عباادت  اللاه نيیوازید  هماو  يړ او عبادت وک رويیپ دولت د هم ېچ عبادت ونوګ

 اللاه  ېچا کاهځ دي؛ ناه ېلاېبسره  ېت دوه کلماسیس او نید د. ردوي يړ وک رويیپ

 :يیفرما

 یو باا ن داظااهر  ،واکمني د هغه ده او هغاه ذات اول، اخار ېمکځد اسمانونو او  

 پاه ېواز یا ېناه بلکا ېدولت پاور  په رويیامله عبادت او پ ېنو له د ،(تیا4-6 د؛ی)الحد

 1.ده ېلړ ت ېپور   الله

تاه کېادو ساره، غرباي عصاري تمادن د ولساواکۍ پاه منلاو او  زم په رامانځېد سکولر 

زم لاه نظریاې څخاه سارچینه ېابرالېخپرولو الس پورې کړ چې د سېکولرېزم پاه څېار د ل

کلماې څخاه  Libertyلاه  ياخلي. لېبرالېزم په مطلقې ازادۍ تاکیاد کاوي او د انګلیسا

                                                           
1. Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 114-115 
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ده. لېبرالېازم )ازادۍ( یاې لاه ازادۍ  ېچې له یو شي د ازادۍ په مانا دی اخیستل شو 

 ڼه او تل یې په همدې )له ازادۍ( تاکید کړی او ورته مبارزه کوي.اسره مساوي وګ

)ازادۍ( پاه اړه واضاح او روښاانه تعریفوناه د ږي، ېمعلاوم ناماهله يې چې لکه څنګه  

و تاه د ازادۍ اصالي مفااهیممسائله پاه کاې ( ۍچاې د )ازادکاې لري او په هغه ځاای 

پر وړاندې یې مورچل یا موضع نیسي چې په دې حالات  انپاتې کېږي او  يږي، غلېرس

 ا خپلوي.کې ازادي خپل واقعي مفهوم له السه ورکوي او منفي معن

 براالن له الندې شیانو ازادي وړاندې کوي:ېل

  رول، دولت کنلنې، سیاست او اقتصاد د ټو په مدني 

 د هغه عقاید او دین 

 بقاتي سېستمونه  

  تيلو د اقتصاد له پاره هر ډول عامه مسو 

 قومي او دیني اړیکې او 

 )..د ډلې هر ډول پېژندل )مسلمان، مسیحي او 

ښود او انسانان یې له کورنیو اړیکو څخه د سنتي بنادونو او د کېلېبراالنو مخکې قدم 

پالنې، د جناین ساقط، لاه واده پرتاه نامشاروعو همدې ازادۍ په چوکاټ کې هم جنس 

وي. پاه داساې هڅا، دیني او سنتي قواعدو څخاه  ازادۍ تاه واړیکو او له هر ډول ټولنیز 

ساټ حال کې چې لېبراالن د ازادۍ داسې نظریې چې د دین، سنت او حق ویلاو پار بن

 وي او د لېبرالېزم مخالفې نظریې ولري، له منځه وړي. والړې

دی او د هغې د زهرجنو عقیدو پر وړاندې برخليک بشر د تمدن شیطاني لېبرالېزم د 

وي موږ  ه بيهکه په هر  ،مبارزه او جګړه، د نړۍ د ټولو انسانانو یو اخالقي او اړین کار دی

کاه باې  انوړاندې مبارزه وکړو او  رباید په پوره عقالني او استداللي توګه د دې نظریې پ

ږي، حقیقات بیاا بیاا ېفایدې، بې ځایه او له سیاسي پلوه ګواښناک او ناسام هام معلاوم

عصاري ډیالوژي او فلسافه ده چاې د ېاتکرار کړو. لېبرالېازم یاوه اقتصاادي او سیاساي ا

 په قالب کې رانغاړي: نوعمده برخه د الندې نظرو  زمانې

 فرد د هر شي مقیاس 

  باورپاکې ځانګړنې پر د شخصي ملکیت 

  د ټولنې د اخالقي قانون په توګه تاکید ۍد فرصتونو په برابر 

  شامول  رحکومتي ټولنو پباور  اوسېدوقراردادي  دسیاسي ټولنو  -ود ټولنیز

 باور

  د حکومتي، دیني او ټولنیزو تصدیو لاه منځاه وړل چاې د عاماه حقیقات د
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 درک ادعا ولري.

  پاااره د ټااولنیزو  رول لااه ااش او د ټولااو حکااومتي ټولنااو د کنېااد قاادرت و

 جوړول. سېستمونو

 پاه نظار کاې  دینوناو، خلکاو او نژادوناواو د ځای  د سنتي حکومتونو پر

 جوړول.پرته د مدني ټولنې  نیولو

 نورو سیاسي شکلونو په سوداګریزو اړیکو واک، او رپ 

 ېولټا د وادوناهېاو غرباي ه ریمس خيیخلکو تار د ېچ کولباور  ېد رپ 

 ېو یا د هغاه ېد ړۍنا ولاهټاو  ده وګاال والاهړین ګاو پرمخت ېود دلپاره  ړۍن

 1.ومني هګتو  په ېقاعد

په وروستۍ سېکولرې اسالمي نړۍ کې، د غرب عصري تمدن د تورو او ناورو پېژنادل 

د  اناو شوو چلونو په مرسته د لېبرالېزم په چوکاټ کې د ولساواکۍ پار تپلاو پیال کاړی 

ده او د اساالم د ې په اجیرولو سره یې هغې تاه اساالمي بڼاه ورکاړ  وځینو اسالمي علماو 

او  ولساواکيپاک نوم په مختاړو او وروستاړو سره یې خپاره کړل، په داسې حال کې چې 

 یز قوانین د اسالمي شریعت خالف دي. د هغې بنس

او د دولت او سیاسات  غلهپه نوي غربي سېکولر تمدن کې را ولسواکيسیاسي  ېنو  

د سیاسااي سااېکولرېزم ټاکنااه ده. سیاسااي یااې بنساا یزه اړتیااا  هلااه پاااره یااو  ولااوجوړ د 

ت ردوي رزښاسېکولرېزم د سېکولرېزم د ټولو اړخونو په څېر، په ټولنه کې د دین رول او ا

چې دا کار د دین او اخالقي ارزښتونو د زوال او له منځه تلو سابب دی او پاه ټولاه ناړۍ 

ي چې په پای کې د بې خدایه  ژوناد کولاو د  رقاې د و زښتونه خپار ر پالنې ا هکې د ماد

 جوړېدو المل ګرځي. 

ولسواکي یو هوښیار چل دی چې په کې خلکو تاه د ازادۍ یاو با ال او پاو  خیاال  

لګې په توګه په ولسواکۍ کې هر ډول ژبنی، قاومي، ناژادي، رناګ او ېورکول کېږي، د ب

ڼل شوی دی، په داساې حاال کاې جلد او د انسان د فزیکي بڼې تبعیض بد او مردود ګ

کاس د  یلویزیوني خپرونې د چلولو له پااره یاو بدرنګاه او لناډ قادټچې هېڅکله د یوې 

په ولسواکۍ کې تل د ازادۍ  .ګمارل شوی یده ماده پالو له نظره د دې دندې له پاره ن

، هېڅکلاه د خپلواکي ولريخلک چې ، خپلواک سندره غږول کېږي، په داسې حال کې

 لري.ه دو ته اړتیا نېدې اور 

                                                           
1. Alexander Dugin The Fourth Political Theory; 9. Liberalism and Its Metamorphoses 
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ونکاو رایاه یاې ټااکي، پاه و ولسواکي ادعا کوي چې د اکثریتو، حاکمو او قاانون جوړ  

واسااطه د  پااه ېد خبااري شاابک ټپوساا نګ او واشاان ABCد داسااې حااال کااې چااې 

ښیي چې د امریکا د خلکو اکثریت د  1تنهښولپو ټ ېم4۵د  ټسګکال د ا  زیدېږ ز 67۵۸

 .حاکمان وټاکل شي یاو ډونالډ ټرمپ دې د هغو ن ن ېلري کلېدي چې هه دې پلوي ن

ساالنه د ټرمااپ د ۸4ساالنه د کلېناا ن د ولسمشاار کېاادو او  ۵۸د امریکااايي ټااولنې  

کااال لااه پاااره هغااه څااوک د امریکااا  زېږدیااز67۵0د  ې، یعنااوولسمشاار کېاادو مخااالف و 

سلنه خلکو نه غوښته، خو د هغه په منلو مجبور شاول چاې دا کاار ۸4ولسمشر شو چې 

پاه او د ولساواکۍ د دوکاې اثباات وړانادې کاوي.  یخپله د ولسواکۍ د اصل خاالف د

 د ېچاا يېااږشاال کېو  لااوډ دوو ردانهګساار  او نویخلااک پااه متخصصاا ېکاا ۍولسااواک

 کاوي، عملاي لاوي،یتحل لیمساا ېچا دي شاامل خلاک هغاه ېکا لاهډ په نویمتخصص

 ردانوګاداره کاوي او د سار  ساتمونهېس کيیولوژېاډیا او زیولنټا اسي،یکوي او س ړېکېپر 

او  ناوړ پاه ک ېرول لاري چا انویبرخاه لاري او د ننادارچ ېک ۍولسواکخلکو  بقه هم په 

 لري. نه برخه ېک وړ کېپر 

 ېتاسا ي،یاچاا تاه ووا ویا ېلاډله  نوید متخصص ېحق لري چ ېد د ېواز یدا  بقه  

د  ېولنټني او د ېک یاځخپل  رپ رتهېب ایشو ب اکلټرهبر و  ېخو کله چ است؛یرهبر  ږزمو

. نايیو ېناړ ک رهبار شاوي اکالټ د هګاتو  پاه ننادارچي ویاد  ېبلک نه هګپه تو  ونوالګډ وی

د  ایاب ېکاحالات  ېپاه د ېچا کاهځ نلاري؛ اجاازه ونګاډ د ېکا عمل په لهډ ردانهګسر 

د یاو بال تعریاف  1. يېږک رلېشم هګپه تو  ولوړ جوله خوا د ستونزو د  ېلډد  نویمتخصص

 وانو حکومت دی.ېله مخې، ولسواکي د شپونکیانو په مرسته په پسونو باندې د ل

ده، حاکماان تال لاه دوو ې په هغو هېوادونو کې چې ولساواکي پاه کاې عملاي شاو  

ټاکل کېږي او په هغو هېوادونو کاې چاې د ساېکولر دا پدیاده پاه کاې  نومشهورو ګوندو 

ټاکل کېږي چاې پاه سارګردانه  بقاه د نفاوذ انو څخه ده، بیا هم حاکم له دوو کس ېنو 

بارخمن وي او د ټااکنو ناوم  ۍاچونې له پاره د ټااکنیزو مباارزو پاه ناوم لاه کاافي شاتمن

دا  او حق یو با ال خیاال ورکاويله مخې خلکو ته د ټاکنو د  نامه ورکوي چې د همدې

د حکومتاولۍ د ترساره کولاو دا ليوان او هغه کسان چې  ونوموو وانېلوو ی ش بقه کوال 

 ناود شپونکیانو پاه نومو  ته ټاکي او ...( رستيالر، مسالکا)وزیر،  پوس ونو له پاره لوړ پوړو

                                                           
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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ینو پاه صاپه نومونو سره د متخص نکیانوان او شپنو ې، لپه تعریف چومسکيونوموو چې د 

  بقه کې راځي.

د حاق پاه کاارولو ساره یاې  يېسرګردانه ډله یا پسونه هغه خلک دي چې د خپلې را

وانو ته د خپل ځان د ښکار کولو مشروعیت ورکړی دی او په دې فکر چاې حااکم یاې ېل

واسطه  مودې پورې د هغو حاکمانو په ېده او تر یو ې دوکه ورکړ يې ټاکلی دی، ځان ته 

 د خپل مال او ځان د تاراا کولو شاهدان وي چې ګمان یې کاوه موږ ټاکلي دي.

ډلاې پاه توګاه وي  ېپارلمانونه د یو دموکراتیک نظام د قانون جوړونې د پوره کاوونک 

په څېر ټاکل کېاږي او قاوانین د رایاو پاه اکثریات ساره چاې د  وچې غړي یې د حاکمان

 د اسالمي موازینو پرخالف وي.کله کله  انولسواکۍ بنسټ دی، تصویبوي چې 

کې د اسالمي مختاړو او وروساتاړو پاه واساطه، د قرانکاریم د ولسواکيو په  پارلمانونه 

ي، د قرانکاریم دا ړ )وامرهم شوری بیانهم( پاه حاک کولاو ساره خپلاه قاانون جوړوناه راو

کاې شاامل ده او هغه کسان په ې م )د اسالمي امت ترمنځ( خبره کړ همبارک ایات د بین

ډیالوژۍ لکاه کماونېزم، لېبرالېازم او ېالوالي او کفري اېنه دي چې د سیاست او دین د ب

ناړۍ د سایکولر څخه وویست، خو د  کړۍمنلو سره یې خپل ځان د اسالم له  رزم پېفاش

مهام اصال  ولسواکۍلري او د  ېد پارلمانونو ډېری غړي دا ډول ځانګړتیاو  کېدو وروسته

د یوازیني ذات په واسطه تار پوښاتنې  قانون جوړونه( یې د الله )د اکثریت په واسطه 

ځکه چاې ډېاری یاې با ال دي او د دروغاو او  ؛الندې راوستی دی او با ل ګڼل کېږي

 ږي. اللاه ېنفساني هواوو له مخاې د شاتمنۍ او قادرت د الساته راوړلاو لاه پااره جاوړ 

 فرمایي:

 يړ کا ېالر  ېبا ېبه د اللاه لاه الر  ، تاړېوک رويیپ خلکو روډېپر م  له  ېمکځکه د  

 نه فکر بل خهڅ دروغو او با ل له او يځ نه پرته خهڅ( هوس او)هوا  مانګ له یدو  ېچ

په اسالمي نړۍ کې د غرب د عصري تمدن د بې خدایتوب د عقایادو خپاراوی او  1لري.

سانتونو او فرهنګوناو  رمنل دومره ساده کار هم نه و، له دې امله غربیاانو د مسالمانانو پا

دجال د فتنو د خپراوي په مرسته یې ډېری مسلمانان په دې فتناه کاې د کار پیل کړ او 

 وتل.ه راګیر کړل او د دجال د سېستم په مالتړ عمل ته رانن

 
 

                                                           
رُُصوَن َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن ِفي اْلَرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللِّه إِن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ يَخْ آیت؛  ۵۵۸، سوره االنعام .1
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 فرهنګي یرغل
 

شاو د  یتړلې پدیدې چاې فرهناګ هام پاه کاې شاامل دی، کاوال  سرهلېبرالېزم او ور 

ږي. د ېوخت د جاهلیت نوم ورکړو چې اوس مهال د غرب د عصري فرهنګ په ناماه یااد

ه باه د څخ بلکې د اسالم له پیل ؛دهه پدیده ن ېمنځ جګړه کومه نو  اسالم او جاهلیت تر

قیامت تر ورځې روانه وي. له اسالم سره د لېبرالېزم او ورسره د تړلو پدیدو جګړه، تار ناوو 

په دې اړه یو غرباي مبلا  لاورنس باراون  اغه د حق او با ل جګړه ده.شرایطو الندې هم

 وایي:

 مسالمانان. يېاږخپر  ځاو نورو ترمن نصاراوو د اسالم. ید نید دعوت د نید اسالم د 

لاه  ږ. ماوړک میتسل ته انځ اروپا یې مناسبتونو روډېدل او په ګېوجن سره اروپا له لهځ وڅ

 کاهځ ؛وه هیااځ ېبا رهېاو  ږزماو ېچا لشو  یناوخته پو  رډېخو  ؛ره لرلهېو  مکتبونو لوېالبېب

دو، خاو ېار ېو  هښاواګ لاه زمېکماون د او( نیجانس )جاپاان او چا ېاړز  هاودو،یله  ږمو ېچ

نو  ،دي ريګکلک مل ږزمو انیهودی کهځ ؛وه هیاځ ېب رهېو  ولهټ ږزمو ېچ ووروسته پوه شو 

 انیکیبلشااو ېچاا دلیاامااو ول ایاادي. ب منانښااد ږزمااو منانښااد یاملااه، د هغااو  ېلااه د

 رپا ،ټبنسا رد اساالم پا ښواګ قيیخو حق ؛شول ېک ونړ سره په ت ږ( له موستانې)کمون

 1.یوال دېاستعمار د قيید اروپا د حق ېچ ی. اسالم دید ېک ایبر رنفوذ او د ژوند پ

فرهنګ د با ل فرهنګ حملاه  ریو مهم اړخ، د حق پ ګړېج ېمهال د دې ستر  اوس

 يګافرهنده چې د فرهنګي جګړې، فکري جګړې او فرهنګې حملو او نورو په ناماه دي. 

 قاویاو  ر لویامکانااتو، وسا لاوېالبېد ب ېچ یحرکت د ټپ ویپالنونو سره  قویپه دق رغلی

د  والي،ږ په خرابولاو، د فکار پاه کاو تونوښباورونو او ارز  نيیسره د د ستویپه کار اخ خهڅ

د حااکمو اخالقاي اصاولو پاه ورک کولاو او د  ولناهټاو ادابو په بدلون، په  سنتونو زویولنټ

د  ویته د پرد ګفرهن لید اسالم اص ېک یکار کوي او په پا لوړ و هځپه له من ګملي فرهن

ملات د  ونادړ ساره، ا ېد پاه وڅا و،ګڼاو  خاهڅله موخو  رغلی ېراننوتل د د ګفرهن ل چ

او  يړ پلوه کمازوري کا تيیله شخص یهغو  یې ېاو کله چ يږراکا تهلور  ۍاو پوچ ۍپوک

 القاء اصول فکري خپل ي،ړ ترالسه ک ېتر او د مقاومت قدرت )جهاد(  هیروح ۍد خپلواک

   1مني.و  یاو باورونه پر هغو  ګاو خپل فرهن

وان ده، د الهااي فرهنااګ او ېاافرهنګااي جګااړه چااې اسااالمي نااړۍ ورسااره الس او ګر 

شیطاني او دجالي فرهنګ ترمنځ جګړه ده چې په کې دجال غاواړي د فسااد او ابتاذال 

                                                           
 م  634ونو کې د کلیسا رول؛ د مصطفی زماني ژباړه؛ هېواد، مصطفی و ع. فروغ؛ په اسالمي خالد .1

 م  4رهنګي یرغل او په وړاندې یې د مبارزې الرې چارې؛ سعیدیان، فهیمه؛ ځوانان، ف .1
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تاکیاد لاري او د  (Nihilism)پالنې فرهنګ چې په پاو  پاالنې ه په خپراوي سره، د ماد

 یانسان څخه یو مادي، تن پرست، ګ اه اخیساتونکله ر کړي او ېانسانیت انساني اړخ ه

ځای کړي چې انسان ته له خااورین وجاود  پردا کار ژني او د الهي فرهنګ ېوپموجود را

کمال او ګ ې تبلور یې ګڼي او د الهي ارشاداتو په رڼاا کاې یاې ، د يڼسره الهي روان ګ

 یو هدف ګڼي. بلکې ا یوه وسیله، نه يسعادت او کمال ویني او خپله دنیوي ارامت

مي فرهنګ خپال سایوری غاوړوي، د اسال  رپ چ کۍ سره ېغربي فرهنګ چې په ډېر 

او فحش پاالنې څاو عماده  پالنې ، پو پالنې، فردپالنې ، مصرفپالنې دنیاه پالنې، ماد

 ې لري.نځانګړ 

دنیوي خوندونو څخه د مزې اخیستنې  لهد غرب عصري تمدن د ماده پالنې فرهنګ 

، راحات، محور راڅرخي او انسان هغه مهال په کمال کې ویني چې د دنیاوي ارامتیاا رپ

ناو لاه  ،لور په حرکت کې وي رږي او یا د هغې پېکامیابۍ او لذت اخیستنې مقام ته رس

دې امله دا تمدن د مصرف پالو او ماده پالو په دروغجنو تبلیغاتو الس پاورې کاوي او یاو 

 لري.ه چې په کې اخالق، معنویت او انساني ارزښتونه ځای ن جوړويداسې فرهنګ 

وخه د مادیاتو السته راوړل دي چې د هغې د الساته راوړلاو د دې فرهنګ وروستۍ م 

 چاې ږيېقاایلمقاام ورکاوي جاالل او ځاانګړی ځاای، له پاره انساان تاه پاه ټولناه کاې 

 پااره لاه خلکاو د فرماایي: اللاه  .ښتونو سره پاه ټکار کاې ديز مستقیما  د اسالم له ار 

 ارويڅا اساونه،)کره(  شوي هښن ،ېرمېز  نویسپ سرو د اوالدونه، ،ښځې ،ېتنښغو  نفسي

 لځااورو  او تیښااازما الره ېد پااه وڅاا) دي شااوي ولځاار ګ ړو ېناایم ېر ډېاا د ېکرونااد او

 کاوم ېچا ېکا قاتیحق پاه. دي لیوسا ژوندانه ويیدن نيځور  وڅ د هڅهر  دا خو ،(شي

 1.ید سره  الله له هغه ،ید ځینګاستو  هښ رډې

د مصارف پاه ک بختاي د یاوه کاس ېاد مصرف پالنې پاه فرهناګ کاې، ساعادت او ن

رلاو متکاي ده او خوښاي د ماادي شاتمنۍ د ېاندازې او په ځانګړې توګه د اجناسو پاه پ

مصارف پالاه ټولناه کاې، خلاک خپال ډېار ي اندازې او مصرف په محور راڅرخي. په یاو 

رلو مصرفوي او په دې ډول ټولنه کاې د ژونداناه ېمصرف او پ رپ سرچينېوخت، انرژي او 

ان تاال پااه کااې حااریص وي او مړښاات ونلااري او ډېاار ډېاار ده چااې انسااان کُلااي نظریااه دا

دې ډېارو  ام ساره دپارونو، ارزښتونو او سننو ته په و خو هره ټولنه دې عقایدو، با ،وغواړي

خاو پاه  ،غاواړيدا ډېار پاه چوکااټ کاې  ولري چې د هغاقاعدې او قانونونه یو لړ لپاره، 

 ری شاي او د الساته راوړناو پاپه هر ډول دا زیاتونې السته راتلچې مصرف پاله ټولنه کې 

                                                           
ةِ ۵3 هآیمه ۵3؛ سوره آل عمران .1 َهِب َوالِْفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساء َوالَْبِنيَن َوالَْقنَاِ يِر الُْمَقنطَرَِة ِمَن الذَّ  ، ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

نْيَا َواللُّه ِعنَدُه ُحْسُن الَْمآِب  َمِة َواْلَنَْعاِم َوالَْحرِْث َذلَِك َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ   ﴾11﴿َوالَْخيِْل الُْمَسوَّ
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دای او یوازې یو قالب چې د ېوړاندې هېڅ ارزښت او باور )خصوصا  دین( خنډ نشي جوړ 

دی او تل په کاې د همااغو ساترو نومولی  قانون هغه غرب څو سیاست مدارو او پانګوالو 

 ښودلی شي. ېقدم اچې په همدې قالب کې پانګوالو ګ ې تامین وي، 

، مالمت نه یاې خاو کاه ېفقیر راغلنړۍ ته  س وایي: که ېل ګېبد نړۍ ستر پانګوال 

 س دا خباره هاره ورځ څاو ځلاه د رسانیو، ېال ګېاناو مالمات یاې. د ب ځاېله نړۍ فقیر 

او ټاولنیزو رسانیو  ناومنځ په ټولنیزو غونډو، علماي مرکزو  او مسلمانو ځوانانو تر وسوداګر 

بایاد  ،چاې کاه لاه هارې الرې وي کې د خلکو په ژبه وي، د هغه دا خبره په دې مانا ده

د شتمن کېادو لاه پااره د خپال ځاان پاه څېار پاه ساود خوړلاو، ګ اې  انشتمن شئ او 

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.

نه دي رابللي، خو د شاتمنۍ د ترالساه اسالم هېڅکله خپلو پیروان فقر او نادارۍ ته  

لري، له باې ه په کې هېڅ ځای نفساد ښي دي چې ېکولو له پاره یې ورته یو لړ قاعدې ا

او د وخات او  راغلای ناه دیعدالتۍ په کې مخنیوی شوی دی، د  بقاو تاوپیر پاه کاې 

 ده. ېت شو اپانګې ترمنځ تعادل او برابري په کې مراع

ډیال ژوند پاه توګاه ې ریقې او تولیداتو په ښودلو او هغه د یو ارسنیو د رنګین ژوند د 

ده او ې فرهنګ رواا کولو ساره یاې ډېاره مرساته کاړ  يوړاندې کولو سره د مصرف پالله 

چې خلک یې د یو با ارزښته جنس د اخیساتلو لاه پااره د برناډ ی دی ز یې کړ ېدومره اغ

(Brand) بیه کوي. په نوم له واقعي ارزښت څخه څو برابره لوړ 

تر ټولاو ساتره تفاریح خریاداري ده او هغاه خلاک چاې یوه په مصرف پاله ټولنه کې  

کااره وختوناو کاې شایان ېپه الساته راوړلاو مصارفوي، پاه خپلاو ب پیسوخپل ډېر وخت د 

دنې له پاره پیسو ته اړتیا ده او د پیسو السته راوړل وخت )د ژوند ګران بیاه ېر ېري. د پېپ

منځ انساان  . په مصرف پاله ټولنه کې، د دوو ټاکنو )وخت او پیسو( ترپانګې( ته اړتیا ده

ح، ېوټاااکي او د دې الماال ګرځااي چااې انسااان د عبااادت، تفاار  ېمجبااور دی چااې پیساا

مطالعې او ټولنیزو اړیکو وخت د مصرف پالۍ قرباني کړي چې پایله یې فارد پالاه ټولناه 

 ده.

او ټااولیز ژونااد د اصااولو او  (Collectivism)ټااول اسااماني دینونااه د جمعااې پااالنې 

پېژندلو تاه عقیاده لاري او د هغاوی پیاروان د )مسالمان، یهاودي او مسایحي( پاه ناماه 

 رپېژندل کېږي، خو د دجال او له هغه سره د ملو شیطانانو کار د دیني باورونو او دین پا

 وړانادې د فارد پاالنې رپاالنې اصاولو پا ېوړاندې مبارزه ده او د ژوند د جمعاي او جمعا

(Individualism)  د عصاري تمادن الس پاورې کاړ. پار فرهنګ په خپراوي سره د غرب
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 د خاهڅ لوډ له ازادي، اعظمي فرد د ېک په او ده هګډسره  زمېبرالېله ل هینظر ېفرد پالن

 شاامل ېکا پاه ونګاډ مسااوي شاخص د ېک لهډ وهی په او اریاخت دلوېک یاځ وی او وتلو

 1.دي

 ېکمازور  ېکاړیا ېک هپ ځد خلکو تر من ېچ يېږک لیته و ېولنټ ېهغ ولنهټ هفرد پال

د جمعي  ېوي. په مقابل ک ېپه فکر ک ۍکورن ېدږ او ن انځد خپل  دیوي او هر کس با

 پاه خلاک ېچا يېاږک لیاو تاه ېولنټ ېجمع پالنه، هغ اود ژوند اصول  ېپالن ېاو جمع

 پاه او وي صاادق او وفاادار تاه ېلډ ګړېانځ ېو ی ېپور  ګوروسته تر مر  ېدنېږېز  له ېک

   1.يړ کار وک هګتو  يټمو  ویمنسجم او  وهی

لاه  اليد ټولنې د غړو ترمنځ د کافي اړیکو او ارتبا اتو د نشاتو  په فرد پاله ټولنه کې،

 پار وړانادې یاې کېاږي چاېزيانمن ښیي او  ته لېوالتیایزو موخو يډله  امله، خلک ډېر لږ

توګاه،  هلګاې پاېوي، د ب تاه اړاو له هغوی سره تړل کېدو جمع پالې ټولنې کمزورې وي 

ډېاره کاوچنۍ ډلاه ګڼال کېاږي، د  هیهودیان چاې نظار مسالمانانو او مسایحیانو تاه یاو 

ځاان  رپا کن رول او فرد پاله کېدو څخه وروسته لهمسلمانانو او مسیحیانو ستره کتله یې 

 وتړله. يې پورې 

وړانادې  رپا و وابساتګیویز يکید کوي او د ډله فرد پاله ټولنه د فرد په مطلقې ازادۍ تا

او فرهنګ  تونه، سنهیز، قومي او ملي( مبارزه کوي چې د ټولنې ارزښتوني)کورني، سیمه 

خلک او افراد په فردي توګه د ځان له پاره یو لړ ارزښتونه د شخصي درک  ،له منځه وړي

مهال له پو  پاله او غربي فرد پاله فرهنګ څخاه د تقلیاد لاه  یاو فهم له مخې او یا ډېر 

 مخې مني.

لاه مخاالف جانس ساره  ،یز اسالمي ژوند لرييد بېلګې په توګه هغه کسان چې ډله  

ي، په داسې حال کې چې فرد پالونکي دغې اړیکې تاه ڼنامشروع اړیکې حرام او بدې ګ

په سترګه ګوري او پرې ویاړ کاوي. پاتې کېدو، عصريتوب او د بافرهنګ کېدو  خپلواکد 

فرد پالناه لاه ټاولنې ساره د فارد تاړل شاوي تاروناه غوڅاوي او انساان یاوازې کاوي او د 

 ي.کېږالمل  وافسردګۍ په څېر د رواني ناروغیو او روحي فشارون

د شالو  ېوه چا ېشاو  تنهښادا غو  خاهڅ ونوالګاډلاه  ېچ کله ېک تنهښولپو ې ټو یپه 

 کاي،یحالات ول زیولنټاالره خپال  یې متن ،”می"زه .....   ېچ ېک ونویاځ تشوپه  تنوښپو 

 ۍکاورن ېو یا(، )زه د میاژوند کاوه، د )زه کاکاا  ېک ولنوټپاله  جمعپه  ېکسانو چ یر ډې

 خاهڅ حالات لاه ېولنټ د سره وابولوځ په تنوښپو  ولډ ولډ نورو او( می پالر(، )زه می ړیغ

                                                           
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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سالنه  لسځپان ېواز یا ېکا ولناهټپه فرد پاله  ېچ ېحال ک ې. په داسوو ښخو  او راضي

   1دل.ېکار ښ ښژوندانه خو  زیولنټله  يګړ و 

ږي او کاورنۍ ېاکارار کارار خراب کورنیاو ارزښاتونو تاه وابساتګي ټولنو کاې وپه فرد پال

موخاو پاه پرتلاه  زویاي لهډاو  زویولنټاو د  1يړېږد  الق کچه لواړیکې بې ارزښته کېږي، 

او  1يځر ګاتو المل اختالف زویولنټ د ېک ولنهټ په ېچ وي اتیز توبړیلوم تهفردي موخو 

مساوولیتونه او اخاالق د فرهناګ او  ،جمع پالنې سرچپه ده چې په کاې قواعادد  ا سمد

 .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 

ې، اوالد او والادینو پاورې ځکورنۍ په ښا و دایره کوچنۍ کېږي،اړیک د کورنیوتړلی دی، 

باې ژوناد پاه پاای کاې ږي او ېانفرادي ژوند بدل بېل هیو  ږي او یا په پوره توګه پهرېمنحص

عامېږي او تر دې حده انسانان تر روحي فشارونو النادې راځاي  پالنه پو  هدفه کېږي، 

 1.يړېږلو کچه ېوژن انځاو د  کوي چې په ځان وژنې الس پورې

لاري، لاه ه د ژوندانه داسې  ریقه ده چاې هادف او مقصاد نا (Nihilism)پو  پالنه 

له السه معنا ند په کې خپله واقعي و وي او ژ  همذهبي او دیني عقایدو او باورونو څخه پاک

 او مقصاود ېداسا وی د پالنه پو  نا،یو هپ چهین ،الماني عالم شوي ژندلېپد وي.  ېورکړ 

  1. يېږک سطحه هم رونهیتوپ کډ  خهڅهوم فم له ېپه ک ېورکول دي چ السه له ېالر 

خطرناکاه وابساتګي ګڼال  ژمنتیااپاوره  (عقایادو او بااورونو تاه)په پو  پاله ټولنه کې 

پو  پالنه هم د فارد پاالنې کېږي او خلک له پوره ژمنتیا سره، بنسټ پالي نومول کېږي. 

ټاکنو تاکید کاوي او د  ربنسټ پ راو د عقل پځان بساینې کېدو،  پرېپه څېر د اړیکو په 

خلکاو تاه د ژمناو  چاې او باعاث ګرځاي وړاندې مبارزه کاوي رپ ژمنتیاووپالنې د  ېجمع

 شي. وني خطاب و ېل

، يدي اساانه شاو  لڅخاه کاار اخیسات وسالوساده او وژونکو  لهچې مهال اوسني ه پ

توګه د اسالمي ملتونو له پاره ډېر حساسیت  ېنظامي استعمار چې د ملتونو او په ځانګړ 

                                                           
 م  ۵7۸همدا سرچینه،  .1

2. Laster D.; Individualism and Divorce; Psychological Reorts; p 76 

3  Harry C. Triandis; Individualism and Collectivism پارهله د ال زیاتو معلوماتو  .

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; 

p 4 
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نه دی، ناو لاه دې املاه غرباي اساتعمارګرانو د فرهنګاي اساتعمار  شونیپاروونکی دی، 

 هپ اه دوکاه کاوونکې، اراماه، پراخاه، کام مصارفه، باې غاږه او نالیادونکې الر  ه،اوږدمهال

ږي. اسااتثمار د اسااتعمار ساااده الره چااې ېوکارولااه چااې د اسااتثمار پااه نامااه هاام یاااد

مصاارفو پرتاه، هېوادوناه د خپال ږلو او درناو نظاامي ېله رال واستعمارچیان یې د نظامیان

 پیلوي.ترې  لځان پورې تړلي او ګ ه اخیسته فرهنګ په واسطه پ

ځاو النادې اساالمي ښاارونه ېخپلاو اساتثماري تاورو ور  تارد دې له پاره چې غربیان  

نو باید د غرب د عصاري فرهناګ پاه منلاو او خپرولاو الس پاورې کاړي او دا هلاه  ؛راولي

توګه د اسالمي هېوادونو فرهنګ له منځه الړ شاي  ېنګړ اځ نو پهادو و ېچې د ه هشونې د

پااتې د وروساته  یډول ور وپېژنادل شاي او د هغاو يو باد خلکو ته په یو نه دا فرهنگ او 

ښه وګڼل شي او په مقابل کې یې د غرب د عصري فرهنګ تبلیا  پاه داساې ډول نوالي 

 نښه وګڼل شي.والي ې ږي او د پرمختګ او وړاندېوشي چې انسانیت په کې ځل

 یپه چوکااټ کاې رامانځ تاه شاو  تګالرود اسالمي فرهنګ له منځه تلل د څو مهمو  

لاه دنیاوي تاه کاول وو،  باورونو، اعتقاداتو او ارزښتونو کې د شک او تردید رامانځ رچې پ

یاې  سرښندنهد دیني شعایرو او دین څخه  و او لوالیېاو روحانیت ب وود دیني علماچارو 

پاه د فحشاا او فسااد پاه خپرولاو ساره ویاې ښاوده چاې او یده معرفي کړه یوه بې مانا پد

 ، هېڅ هم نه کېږي چې په دې سره فرهنګي تشې راغلې دي.اسالمي فرهنګ

باید ډکې شي، کله چې په اسالمي  تشې ېته شو  د  بیعت د قانون له مخې، رامنځ

ه وړانادې راشي نو د غارب عصاري فرهناګ یاې د بادیل پاه توګاتشه ټولنه کې فرهنګي 

د  دجالکېږي د غرب د ژوندانه دې  ریقې او فرهنګ ته باید د دجال جنت وویل شي. 

 دوزخ هغاه د او دوزخ قايیحق جنت هغه د ېچ کوي ېاندړ خلکو له پاره جنت او دوزخ و

 1.ید جنت قيیحق

ناو د ډېارو خلکاو پاه ذهان  ؛عصري فرهنګ او تمدن یادونه کېاږيد کله چې د غرب 

س عشاقونه، د جرمناي ېکې د نیویارک ښکلې وداناۍ، د ساویس شانې منظارې، د پاار 

راګرځاي او د غارب  اشرافیت، د بروکسل شراب خانې او د لندن فاحشې مېرمنېښکلي 

 .عصري ژوند له جنت سره تشبیه کوي

 ،نوم یاادويلوالی د دوزخ په ېپه داسې حال کې چې له دې جهنمي ژوندانه څخه ب 

چاې  ید کاړیخو د دې تمدن ماهیت څوارلس سوه کاله وړانادې حضارت محماد 

 ده. ې ویل یې جنت به یې دوزخ او دوزخ به یې جنت وي، اوس رښتیا شو 

                                                           
 حدیث ۵73؛ ټوکحدیث او صحیح بخاري؛ څلورم  644۸صحیح مسلم؛  .1
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د  ېاهم موږ ته د شیطان له دوکاو او غولاونې خبارداری راکاوي او فرماایي:  الله  

 لاه ماور او پاالر ستاساو ېچ یې هګنڅ لکه ي،ړ ک درنه دوکه ته تاسو طانی، شېاوالدادم 

 1.ستیراوو اندامونو له یې لباس یهغو  د او ستلیراوو خهڅ جنت
 

 جنسي انقالب
 

یالوژۍ کې د جنسیت مسله د بشاریت د تااری  پاه اوږدو کاې د ېډپه هر فرهنګ او ا

. بشري تاری  دا راښيي چاې يډېر اهمیت وړ ده او هر یو یې ځان ته ځانګړی تعریف لر 

مهال په بېالبېلو فرهنګونو او اېډيالوژيو کې د سړي کلمه هغه چا ته کارول کېاږي  یډېر 

 چې له سیاسي حقونو برخمن وي.

د بېلګې په توګه په پخوانۍ زمانه کې غالمان په ډېرو فرهنګونو کې سړي نه شمېرل  

لاه همادې ناو  ل،دېحساابې ښاځ انلرل او ه دل، نو له دې امله یې سیاسي حقونه نېک

ډېريااو پااه د تاااری  پااه اوږدو کااې  ووو، ځکااه ښااځ اړپااه اغوسااتلو  جااامو ښااځينهد  کبلااه

پاه اروپاا کاې هغاه ډلاه ښاځې  ړیوېپه منځنیو پ انسیاسي حقونه نلرل او  کې فرهنګونو

 ېاو له سړیو څخه په لار  ېدې( ګڼل کي)پلیت ېچې میاشتنۍ مریضي به یې لرله، مردار 

 .ېقفسونو کې په ژوند کولو مجبورې و 

او اعراباو د  تاه نناه وزيځاای  عباادت اجاازه ناه ورکولاه چاې ښاځو تاهباه ودیانو یه 

چې د اسالم پاه راتاګ  ېلوڼې ژوندۍ ښخول ېدلېږ ېز  ېجاهلیت په زمانه کې، خپلې نو 

او پر هغو فرهنګونو د بطالن خط وکاږل شاو چاې ښاځې باه پکاې ځپال کېادې. سره د 

 ته سیاسي حقونه ورکړل. اسالم  ښځو 

دی او تار ډېارې ماودې پاه  تمدن هم په سړيپالي سیاست پیل شاوید غرب عصري 

 ېکې د خپل مشر د ټااکلو لاه پااره د رایاولسواکيو په  انکې ښځې د سیاسي حقونو او 

. وروسته د سړيو او ښځو د برابرۍ د حرکات پاه چوکااټ ېله حقونو برخمنې نه و  وورکول

(Feminism)1 پار ځاای چاې د  ره د دېکې ښځو ته د سیاساي حقوناو د ورکولاو لاه پاا

جاوړونې  يساړ پاه هغاوی د ، ښځینه فطرت په قالاب کاې ورتاه سیاساي حقوناه ورکاړي

 ې:له پاره د سړیو ځانګړتیاوې ورکړل شو  ښځو. د وکړپیل  )نارینه کولو( یې

                                                           
َن الَْجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما لِبَاَسُهَماهآیمه 60، سوره االعراف .1 يْطَاُن كََما أَْخَرَا أَبََويُْكم مِّ لِيُِريَُهَما  ، يَا بَِني آَدَم الَ يَْفِتَننَُّكُم الشَّ

يَاِ يَن أَْولِ    ﴾13﴿يَاء لِلَِّذيَن الَ يُْخِمُنوَن َسْوَءاِتِهَما إِنَُّه يَرَاكُْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحْيُث الَ تََرْونَُهْم إِنَّا َجَعلْنَا الشَّ

ر د ورته حقونو، واکونو او چانسونو لرونکې دي؛ د ښځې ې: په دې باور چې ښځې د سړیو په څ(Feminism)زم ېنېمېف .1

 او سړي برابري، د ښځو پلویتوب؛ ښځه پالنه.
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املاه  ېولاري، ناو لاه د تیظرف رڅېپه  وړید س ېده چ وکڅهغه  هښځ رهګسودا وهی 

 لاهیورکولاو ه ۍتاه د خپلاواک وښځ ای ان نسېمېف برالېپه شان دي. ل وو نهینارد  ښځې

پلاوه  زیولنټا-اسيیامله له س ېده او له د هګپه تو  نهینارد  هښځ ېباور دي چ ېدمن په 

شاي.  کارهښا رڅېاپه  يړ د س ېک ولنهټپه  هښځ وڅ يېږک رلېسره مساوي شم يوړله س

 حقونه ولري. کيیسره مساوي تخن وړیله س دیبا هښځ

شاي،  لګڼاساره مسااوي و  وړیله س وڅ ولري ېنړ ک رڅې په وړید س دیامله با ېاو له د

 1.يېږک ېپات ړدو وېد نه بدل تړښجو زیولنټ ښځېاو  يړ خو د س

د   پيال شاوکال په اروپا کې زېږدیز ۵407نېزم حرکت د لومړي ځل له پاره په ېمېد ف

ښاودل وو او د اېد ښځې او سړي ترمنځ په هر لحااه د مسااوي عالماې  یې اصلي موخه

جنین د سقط حق، د کار حق، د مساوي معاش حق، په کور کې د مساوي کاار حاق، د 

د ښځو له پاره د مطلقې خپلواکۍ د حق پاه  په پای کېاغوستلو حق او جامو د خوښې 

د چاې د ښاځو لاه پااره ېا. دا حرکات لاومړی پاه دې وتوانېڅېر موخې په کې شاملې و 

ې د ځحق السته راوړي چې ټولنپوهان یې د سړي او ښورکولو  ېسیاسي حقونه او د رای

 برابرۍ د حرکت لومړۍ څپه ګڼي.

ښاځې یاې د  تر دې وروسته د سړيو او ښځو د برابرۍ حرکت په پراخو تبلیغااتو ساره 

نارینه وو د نقش لوبولو او اداري، سیاسي او اقتصادي صحنو تاه یاې د راتاګ لپااره کاار 

او ښاځو  يچې د سړ وکړ. او ښځو ته یې د رسمي او حتا لوړو دندود ورکولو هڅې وکړې 

 د برابرۍ د حرکت دویمه څپه ګڼل کېږي.

هااال د م یر ډېااکااال تااه ورګرځااي او زېږدیااز  ۵4۸7یمااه څپااه ېد دې حرکاات در  

پسافېمېنېزم په نامه هم يادېږي، ښځو ته یې مطلقه خپلواکي اعاالن کاړه، حیاا یاې لاه 

یااې جنسااي مفعااولې  ېمنځااه یااوړه، د هغااوی لااه وجودونااو یااې لباااس وویساات او ښااځ

یمه ېو او سړیو د برابرۍ د حرکت در ځچې اوس د ښ . په حقیقت کې، هغه څهېوګرځول

 وی(  او د رسانید ناه ړوال  ۍور یت ېپه کوم ې)چ سره زمېنېمېله پساف ،ه پېژندل کېږيپڅ

 د وښاځپه واساطه د  ګبر ډولګشل ېد م ېچ ينه د ړو لولو ېد  ب ي،ېږخپر  ېچ مرسته په

پاه ناوم  (Shopping and Fucking Feminism)... -او-ساتلیاخد  تاوب،یپلو د حقوناو

 :کيیشوي، هغه ل لیو ېکتاب ک

 ید یشاو  عام رډې... اوس -او-ستلیاخ ېل، يعنو ډ ینو  توبید حقونو د پلو وښځد  

 رمګر او ډې د ازادي ېک په ېچ لري یوال ورته سره غامیپ ېولنټ ېپال مصرف د ېچ کهځ

                                                           
1. Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 13. Gender in the Fourth Political Theory 
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 او وناوټ، بو ونولباسا وښا لاوېالبېب ولرونکا وماارک وړ او د لاو مصروفول وړ خو غوره د سکس،

  1.دي لرل غذا کافي او لویوسا شيیارا

د ساړیو کړناې  ،تمثیل پیال کاړ له پاره د سړیوښځو د سیاسي حقونو د السته راوړلو 

کچې یې د ساړیو د لبااس اغوساتل او ناور تقلیدوناه پاه دې یې خپل کار وګرځاوه او تر 

حادیث ویناا سامه شاوه  ټولنه کې پیل کړل چې د وروستي پیغمبر حضرت محماد 

 1(.اغوندي لباس رڅې په وړیس)د  کوي دیتقل وړید س ښځېچې فرمایي: 

په ځانګړې توګه له واده پرتاه پاه جنساي اړیکاو ۍ مطلقې خپلواک پر ان نسېمېپساف

مانځ د نفارت پاه تشاویق او تبلیا  الس پاورې  تر نوډېر تاکید کاوه او دوو مخالفو جنسو 

او  ېدروغ، دوکا ،ېنفارت، وسوسا خاهڅ وړیعنصر له سا اساسي هځپن زمېنېمېد ف. کوي

د کار د حاق د لاه الساه ورکولاو او د  ید هغو  خهڅ وړیس روډېله  دهیدي. دا پد ېافسان

پاه اقتصاادي  ید باورونو د منلو او د هغو  هښد فطرت په خو  یپه مرسته د هغو  وښځ وږ ل

پاه  وینااروغ يیااروا روډېد  ېک وړیاو س وښځپه  زمېنېمېکولو سبب شو. ف هید تک تښپاي

 ېچا ید  ارز فکري خطرناکه ولوټ تر دهیپد. دا يځر ګالمل  ېک وښځپه  هګتو  ګړېانځ

ما  پاه  ېکا ېاړۍپ شاتمهیوویوروسته په  ېله مات زمیاو کمون زمید فاش ېک ړۍن ۍپه نن

  1.ید ګپرمخت

جنسي خپلواکۍ د کورنۍ او فامیل بنس یز بنیادونه متزلازل کاړل او د ټاولنې د دې 

)زماوږ نڅاا پاه مارګ پاه لسان ېمهم بنسټ د له منځه تلو سابب شاو، پاه دې اړه کاارل و 

عصري تمدن کې د کورنۍ د زوال د  هروم په امپراتورۍ او د غرب پ دکتاب کې واوښته( 

چاې  پړاووناه وووه و لیکلي: د روم پاه امپراتاورۍ کاې د کاورنۍ د زوال ایې په اړه  پړاوونو

 دي. يدونکېاوس په امریکا او غرب کې هم تکرار 

کااې د کااورنۍ لااه مشاارۍ الس اخلااي، د معنااوي  عبااادتونوسااړي پااه  :پووړاو یلووومړ  

او خدای ته د خلکو عقیاده  بیعاي، ماادي او خپلوي دویمه درجه يې ارزښتونو پراختیا 

 میخانیکي کېږي.

سړي د مادیاتو او سیاسي او ټولنیز موقف او قدرت د السته راوړلو له پااره  دویم پړاو:

 و برالسي کېږي. کار اف رمادیات پ ،ښځو او ماشومانو ته پاملرنه نه کوي

                                                           
1. Rhonda Hammer and Douglas Kellner; Third Wave Feminism: Sexualities, and the Adventures of 

the Posts; pp 9-10 

 عالمه جالل الدین سیوتي؛ در منصور .1

3. Mike Buchanan. Feminism, the Ugly Truch. Pp. 2-3 
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هغاه ساړي چاې د دا پړاو په جنسي ارزښتونو کې بدلون پورې اړه لري.  یم پړاو:ېدر 

ه رمناو تاه وخات ناېسوداګرۍ او مادیاتو مینه وال او په کې بوخات دي او خپلاو م ېخپل

 او یا هم همجنس پالنې ته مخه کوي.کېږي  ته اړوالي ېلري، نو له واده پرته جنسي نږد

او پاه کاورنۍ کاې د ماشاومانو او د ږي زمنېاېپه دې پاړاو کاې ښاځې اغ پړاو:څلورم 

ړوناه یاې ېي. هغاه ښاځې چاې مو وړاندې خپل ارزښت له السه ورک رکورنۍ د نورو غړو پ

)له خاوند پرته( ر د مادیاتو د ترالسه کولو له پاره له واده پرته ژ ورته لږه پاملرنه کوي، ډېر 

له پاره نه، بلکې  جوړولواړیکې د کورنۍ د  یادې ښځېجنسي ازادۍ ته مخه کوي او دا 

 د خوند او مزې له پاره کوي.

ښځې او سړي د پیسو د السته راوړلو، د کورنۍ د مشرۍ او خپال اوالد د  پنځم پړاو:

د ماشاومانو  اناو دښامنۍ مینې له مخې له یو بل سره سایالۍ کاوي چاې د نااهیلۍ، 

 االق پاای تاه ه ودوناه پا یترمنځ د همجنس پاالنې المال هام کېاږي. همدارنګاه ډېار 

 ږي.ېرس

ېشاي ډلاو و او یو بال تاه ژمناو او ټولنه په ډېرو وړو وړو ېږي فرد پالنه زیات شپږم پړاو:

دنې په کچې کې توپیر د زیات ېږ ېاو همدارنګه د ز المل ګرځي چې د ټولنې د کمزورتیا 

 ګرځي.  کسانو د زیاتوالي المل لرونکو عمر

رول له منځه ځاي،  د والدینو کنېږي، عام يپه خدای ناباور په پای کې : او اووم پړاو

 زه لري.ېمعنوي او اخالقي ارزښتونه ورکېږي چې په حکومت او اقتصاد مستقیمه اغ

ا لري او د دې دنادو د يمتکي شي نو دندو ته اړت پايښتاقتصادي پر کله چې ښځې 

علمي او تجربوي ظرفیتونو پرتاه، د خپال جسامي  لهمهال  یه کولو له پاره به، ډېر ترالس

ونې په پام اړ  او ظاهري ظرفیتونو په ښودلو الس پورې کوي او د ګمارونکو کسانو د پام را

ي برجسااتګۍ جساام غوناادي چااې خپاالا جااامېچااې اکثااره وخاات سااړي وي، داسااې 

دا حرکات د غارب د  ۍو ساړي د برابار او همدارنګه د ښاځې اګماروونکو ته ښکاره کړي  

په غیار مساتقیمه توګاه د چې  یکړ  جوړعصري تمدن په چوکاټ کې داسې یو سېستم 

 ې بلاېد یاو  چې د رسول الله  جامو اغوستل ديبې حجابه شاملېدو یو شر  یې د 

 خاو وي، یاغوسات لبااس به وښځ د تحقق المل ګرځي چې فرمایلي یې دي:ینه ېوړاندو 

مانځ د  تر شمولیت وروساته، پاام اړوناه پاه ټولناو کاې د ښاځو تار 1وي. څېهم لو  به ایب

ه پاکاري ياو د بریا نښه ګڼل کېږي، نو له دې امله ښاځو د ټ دهېسیالۍ یوه وسیله وګرځ

په رالنډولو یې الس پورې کاړ تار دې چاې ورنوناه او ساینې  ولرې کولو پیل وکړ او د لمن

                                                           
 حدیث 0۵۸3ابن حبان؛  حدیث او صحیح 440۵صحیح مسلم؛  .1
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پاه د ټاولنې وګاړي چاې ږي ټولنه کې دوماره عاامې هاو نامشروع اړیکې پ ېیې لوڅې کړ 

یناه چاې د ېهغاه وړاندو  چې د رسول الله کېږي زنا عادي ویاړي او نامشروعو اړیکو 

 عاام پاه رڅېاخلک باه د خارو پاه رښتیا کېږي: وه، ې دجال د سترې فتنې په اړه یې کړ 

الزنا ماشاومانو له واده پرته د نامشروع اړیکو لرل، د ولد 1.کوي تقارب جنسي ېک محضر

 فتنه ده.یوه لویه او  1یوه بله ستره نښهاخرالزمان چې د کېږي دو المل ېږ ېد ز 

او د جنساي اړیکاو ي و  يلغړتوب )لوڅوالی( په لومړیو کې د سړیو له پاره تحریکوونک

دو سره د سړیو له پاره لوڅې ښځې خپل جذابیت له ېر ېخو د وخت په ت ؛والتیا زیاتويېل

مانځ  . د ساړیو او ښاځو تاريناه و  ېځې تحریکاوونکورته ښاالسه ورکوي تر دې چې نور 

 بله ځانګړنه ده. هسیالي د دې دوو مخالفو جنسو د تمایل د کمرنګ کولو یو 

 ترمنځ د نفرت د رامنځته کېدو المال دی چاې يزم د ښځې او سړ ېنېمېهمدارنګه، ف 

 ېښځې د هغو ښځو په پرتله د لږ جاذابیت لرونکا ېستېنېمېفطري کشش یې کموي. ف

 وي.  ېدي چې د خپلو فطري زنانه یي ځانګړتیاوو لرونک

د خپلو جنسي غریازو  یهغو  چې ګرځيو او سړیو ترمنځ دا فاصله د دې المل ځد ښ

لاه حیوانااتو،  :د بېلګاې پاه توګاهد ترسره کولو له پاره له غیار  بیعاي الرو کاار واخلاي، 

د ناورو  ياو ساړ نیساي توګه له همجنسو سره یې جنسي اړیکې  ېماشومانو او په ځانګړ 

چې دا حالت د  يړونې له پاره، د ښځو په څېر خپل ځانونه ښایسته جوړو ا سړیو د پام را

 دل دي چې فرمایي:ېک يینې عملېد یوې بلې وړاندو  حضرت محمد 

د ساړیو او  1.اغونادي لبااس رڅېا په وښځ د به يړ او س 1همجنس پالنه به عامه شي

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 

دې ولنپاوهنې علمااوو پاه الناټد انساان پاوهنې او  او المال ګرځايټولنو د معنوي زوال 

 ړلې ده:ېکې څ پړاوونوڅلورو 

او د مخلوق عبادت کاوي.  ېخلک له یوازیني او خالق خدای څخه لر  .۵

پخوا به خلکو بتانو ته عباادت کااوه او اوس خلاک ځاان او پیساو تاه عباادت 

 دي او خالق ته درناوی نه کوي. کوي. خلک ناشکره شوي

 ا پوره کوي.يشهواني اړت هخپل و څخهخلک له غیر  بیعي الر  .6

                                                           
 حدیث 3۸۵حدیث او سلسلة صحیه الباني؛  ۵۸۸4ابن حبان؛  .1

 حدیث ۵3۸۵م ؛  4۸۸؛ ټوکیم ېالمستدرک علی الصحیحین؛ در  .1

 حدیث ۵7۵۸م ؛ ۸6؛ ټوکمجمع االوسط؛ اتم  .1

 عالمه جالل الدین سیوتي؛ در منصور .1
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رع و شامکله چې خلکو لاه خدایاه انکاار وکاړ، د ګنااه او هغاو بادو او نا .4

کساانو لاه خاوا چاې خپلاه بادکاره دي کارونو ماهیت چې د انسانانو او هغاه 

ټاکل کېږي او مشترکه وجوه له منځه ځاي چاې د ګاډوډیو او باې قاانونیتوب 

 المل ګرځي.

حسااب ږي او خلک د خپلو ګنااهونو ې، د خدای قهر نازلپه پای کېاو  .3

 ورکوي.

د غرب د عصري تمدن او له هغې سره تړلې نظریې د رسنیو، علمي او مدني ټولنو په 

 تحمیلېږي. واسطه خپرې او 
 

 رسنۍ
 

تاریخي مخینه لاري. لکاه  هره کلنز رسنۍ د اصلي مفهوم له مخې په بېالبېلو بڼو څو 

وریز په پخواني چین کې حکااکي شاوې عالماې او رساامي، پاه پخاواني مصار کاې انځا

خو د اوسني وخت په مفهاوم ساره  ،خطونه او په ټوله نړۍ کې د کتابونو او لیکنو خطونه

 Richmond)د ریچمونااډ ټااایمز او د رساانیو تاااری  د نولساامې پېااړۍ منځنیااو وختونااو 

Times-Dispatch) ته ورگرځي په نوم لومړنۍ ورځپاڼه. 

 ېر راڅرګندې شو ژ زې ډېر ېعامه ذهنونو اغ رپيې سره پيلېدو ورځپاڼې په لومړنۍ د  

رول او جوړولاو پاه  ال دولتونه د رسنیو د کنېب او په ټوله نړۍ کې پرنفوذه اشخاص او بیا

پرمختاګ او د غږیازې ټکناالوژۍ پاه پرمختاګ ساره  هفکر کې شول چې د ټکناالوژۍ پا

او ټاولنیزې  ب ې انقاال ېلومړی غږیزې او بیا وروسته انځوریزې رسنۍ او تر دې چې ان رن

 .ېشو پيل  رسنۍ

 ټولو مهم وسایل ګڼال د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنو فکر ته د شکل ورکولو ترنو اوس 

ېږي. رسنۍ په خپل ذات کې یوه مثبتاه پدیاده ده چاې پاه مرساته یاې د حاق تبلیا  ک

کېږي او د ټولنو ذهنونه د حق پالنې، عدالت پاالنې، ښاو اخالقاو او انسااني او متعاالی 

له بده مرغه اوس ډېری رسنۍ په مخالف لوري فعالیات کاوي فرهنګ په لور یوسي، خو 

د چې  يد ېتوګه په شیطاني او دجالي قدرتونو پورې تړل هاو غیرمستقیم هاو په مستقیم

عصري ټکنالوژۍ کشف او د پوهې پرمختګ د رسنیو د کن رولوونکو له پاره د انساان پار 

ګاه د حملاې لاه پااره کاافي ذهن او رواناي ځانګړتیااوو پاه مساتقیمه او غیرمساتقیمه تو 

 وسایل برابر کړي دي.

ملکاام تاه يوساي. خوښې وړ لاوري  ېد خپل ونهږي عامه ذهنېوتواند دې له پاره چې 

اکس شهید چې د ایمان د نور په مرسته یې د غرب عصاري تمادن د انسااني ضاد ټولاو 
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مهاار  ېماو داسا ۍکه مو پاام ناه وي ناو رسانژندو سره د رسنیو په اړه وایي: ېپه پدیدو پ

 1.يښېږله مظلومانو به نفرت لرئ او ظالمان به مو خو  ېکوي چ

اغوساتنې، د ویناا د  ارز او د جامو زه لري او د ېاغ هرسنۍ د انسانانو په ژوندانه ستر 

زه لري. د رسانیو دا ې ریقې اغ رپه څېر د ټولنې او خلکو د ژوند پ فکر د  ریقې او چلند

 جهاان بیناي خلکاونړۍ، قارې، هېواد او د ژوناد د سایمې پاه هکلاه د زه، د ېاغ ېپیاوړ 

 جوړوي. 

خوښاې د  ېمهمو او بېالبېلو موضوعاتو څخه د عاماه درک او د خپلا لهرسنۍ د ژوند 

همدارنګاه رسانۍ د عصاري  مهام رول لاري کې معلوماتو د خپرولو او تفسیرولو په برخه 

و او مشخصاو سانتونو )د ژوناد بشاپړې فرهنګ په جوړولو کاې د یاو لاړ عقیادو، ارزښاتون

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. 

ر نفاوذه نظریاه د امستردام په پوهنتون کې پروفیسور او د اړیکو په مطالعو کاې یاو پا

 1ړلي دي.ېکې څ وزې په پنځو حالتېاچوونکی دینیس مکول د رسنیو اغ

د رساانیو د کمپاااین حالاات کااې اکثااره د سیاسااي، ټاااکنو، کمپوواین .۵

ړنو له ېد څ 1سکيمد نوم چو  کمپاین شامل وي. نوسوداګریزو او عامه خدمتو 

نړیاوالې مخې په لویه کچه سیاسي کمپاینونه یا د تاری  پروپاګند تر لاومړۍ 

جګړې وروسته د امریکا بحراني وضعیت ته راګرځي چې په ځانګړې توګه پاه 

 کړکې اقتصادي  دکال، کله چې سرګردانې او کارګرې  بقې  زېږدیز ۵440

ساتي دولات او ېیز اعتصاب الس پورې کړ او امریکا د امپریاليمهال په ډله پر

 .ېسترو سوداګریزو شرکتونو ګ ې له ګواښ سره م  کړ 

، د اعتصااب لېادېرو  ه رسنۍ چې ډېر د پانګوال او دولات لاه خاوا کنهغ

یاو پاراخ کمپااین  رکوونکو پر ضد یې د عامو وګړو د ذهنونو د بدلون له پاره پ

الس پورې کړ او اعتصاب کوونکي یې د امریکا د پرمختګ د ګ و ضاد خلاک 

(Americanism)  وپېژندل چاې وروساته دې کمپااین ځاان تاه د موهااک د

  رمول او همدارنګه د اعتصاب د ماتې ساینسي  ریقه واخیسته.افدرې 

                                                           
1. Russ Kick; You are Being Lied To; p 40 

2. Denis McQuail; The Influence and Effects of Mass Media; p 11 

 Noam Chomsky; Media Control: The Spectacular Achievements of) له پارهد ال زیاتو معلوماتو  .1

propaganda) 
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نکو شعارونو پاه مرساته و له سیاسي کمپاینونو څخه معموال  د عوامو د غولو 

توګه په بهرنیو السوهنو کې د تحریف او د  ېد یو سیاسي تصمیم او په ځانګړ 

کېاږي. د څناګ د مالتاړ لاه پااره کاار اخیساتل  کولو تار عامه ذهنونو د مهار

رول  ا، د کنيری وکاړ ېاتدولت بل  ربېلګې په توګه کله چې یو دولت غواړي پ

د بېلګاې  ؛الندې رسنیو په مرسته په ډېر عجیب تعبیر سره ټول پوښتنه کېږي

ځای چې وواياي )لاه خپال دولات ساره چاې پاه بال دولات  د دې پرپه توګه 

کېږي چاې  ځای پوښتل ری کوي د پالیسۍ مالتړ کوئ؟(، د دې پرېباندې ت

خپلاو  لهرو مالتړ کوئ؟( چې دا کار د خلکو له پاره ې)ایا د خپل هېواد له سرت

او د هو په ویلو مجباور دي. سیاساي  یرو څخه نه مالتړ ورته ستونزمن دېسرت

ی کمپاینونه معموال  په دوکاې، دروغاو او افساانې جوړولاو والړ دي چاې کاوال 

جګاړه یااده کاړو چاې امریکاا پاه د بېلګې په توګه له عراق سره د امریکا  شي

یزې وژونکاې ساالح پاه لرلاو تاورن يکې د سترو دروغو په واسطه عراق د ډله 

 کړ.

 ۍد عراق له پااره د ازاد رېشم ږل رډې یې خهڅراپورونو  ېعراق له پرلپس د

د هغاو  لپااره ویرسان د ړۍنا دلپاره او  ویرسن د کایپه نوم دي. د امر ګړېد ج

 د( هړ پاه ا ګجنا ې)د د ،ړیله السه ورکا یې انځخپل  ېپرته چ خهڅکسانو 

 ېد ولاوټده، شاته.  ړېترساره کا یاې هګاتو  هښپه  ېدنده چ وهید سکون  هړ ز

 ېچا ېحاال کا ېوکتال پاه داسا هګپاه ساتر  ګړېجنظامي  ېو ی د ته ګړېج

پاه  ېچا وه هګاړ ج زهیرسن ېپالن شو  وهیدقت سره  رډېپه  ېنه وه، بلک ېداس

 ګاړېج ېد د ،ېشاوه. پاه ورتاه وخات کا يسره عمل واکاو  توبار ښیهو  رډې

   1دل.ېخلکو ته ونه رس هګتو  هشول او په واضح هخپاره ن اتیمخالف نظر

منځ توپیر یوازې د خلکو پاه با ال خیاال کاې  تر زورواکۍولسواکۍ او د 

کړو او کړنو کې برخه لاري چاې خلکاو تاه د ېچې هغوی د حکومت په پر  ید

کاې  زورواکياوغااړه ده. پاه ر دناده د رسانیو پادې با ل خیال د سم ښاودلو 

 ؛خپل حاکم په منلو مجبور ديد و او يپه زور د حکومتي پالیس ېخلک د تور 

 دی. خپل ځای د رسنیو پروپاګندو ته ورکړی ېکې تور  ولسواکيو هخو پ

                                                           
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  

په ټاکلو سره ځاان تاه  انود دوو له یو بل نه بدترو کسښودل کېږي او خلک اې

 داسې حاکم ټاکي چې د دواړو د واک سرچینه له یوه ځای څخه وي.

د پااانګوالۍ د اقتصااادي نظااام تاار ټولااو اساسااي او بنساا یز کااار، د ګ ااې 

ناو لاه دې  زیاتوالی دی چې د مصرف پالنې د رامنځتاه کېادو المال ګرځاي،

یازې يشاي او ډلاه  وهڅاولدو تاه ېانې کچې لوړ امله خلک باید د مصرف پال

رسنۍ په داسې توګه د منځنۍ کچې د خلکو ژوند انځوروي چې په حقیقات 

. د ژوند هغه معیار چې والی لريسره ورتهژوند  له لوړې  بقېد کې د ټولنې 

چاې عصاري او پرمختللاي  ید کرسنۍ یې انځوروي، د ژوند هغه شتمن سب

لویزیاون، سامارټ ټوي لکاه د کاال ناوی ماوټر،  ءالرلاو بناپار لوازم او اسبابو 

 هډکه المارۍ چې خاورا لاوړ  جاموو فرنیچر او له اموبایل، قالینه، ښکلی مبل 

بیه ولري او د پېژندل شوو مارکونو لرونکی وي او د ژوندانه  ریقه پاه همادې 

 شیانو خالصه کېږي.

د  .خلک کله چې په دې فکر کاې شاي چاې ژوناد یاې تار دوی لاوړ دی 

رسنیو په مرسته د ژوند د دې  ریقې په تکراري تبلیا  ساره ځاان لاه ټاولنې 

ور پاملرنه  هټولپه پای کې يې لرې احساسوي چې دا ومني ژوند همدا دی او 

او مصرف یاې کاړي چاې د ساترو پاانګوالو او د ي چې یو څه السته راوړ  اوړي

دې سېساتم ۍ د پانګوالرسنیو د محرکې قوې د ګ ې المل ګرځي او خلک د 

 ږي. ېد غالم دام ته لو

پاه دې حالات کاې  او د ټولنیز حقیقت پیژندنوه: ې قاعدېټولنیز  .6

ژوند  ریقاه او ټاولنیز حقیقات لاه رسانیو  اوسرګردانې ډلې ارزښتونه، د فکر 

څخه زده کوي چې د مخا بینو له لوري اکثره د زده کړې پروساه قصادي ناه 

کاړې پروساه دوه مهام اړخوناه خو د رسنیو له لاوري قصادي وي. د زده  ؛وي

 لري.

 ېچا يښای تاه خلکاو ورځاان تکاراري ړۍنا ېز یولنټا د ۍرسان خوا ېو یله 

 يیایاب ېيامنلو لور تاه  د ېنسخ ېاو د د ويځر ګ خهڅ قتیحق له نیمخا ب

 ويړ جاو ېکاړیا ېپرلپسااو  ېاکل شو ټ ځمن تر ویرسن او انځ د خوا ېبل له او



97 ❐استثماراستعمار او : دویم فصل     

 

رول  زنااکېاغ او یونکو ړ چلناد او سالوک پاه شاکل جاو ،ېژندنېپ انځد  ېچ

   1ترسره کوي.

انځوروي چاې خلاک ورتاه پاه  ټولنېسه معموال  داسې و د رسنیو روزنیزه پر 

اساالمي ناړۍ تاه د لېبارال  د بېلګې په توګاه؛مستقیمه توګه السرسی نلري، 

ښاودنې لاه پااره، غرباي ټولناه داساې  ۍټولنې د پرمختګ کاوونکې او بریاال

و امجسام کاوي چااې لاه ټااولنیزو، اقتصاادي او سیاساي سااتونزو پرتاه عاایش 

 دي. يعشرت کوي او د یو خیالي ژوندانه لرونک

کاوره  ېبا يګاړ و  رډېا ونیلمي میتر نپه امریکا کې  په داسې حال کې چې

کېاږي  او پاه  1ېوژنا انځا ېر ډېا خاهڅ ۸۵77ه کاې ل په انګلېساتان 1دي.

رګونو نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې په لېبرال ټولنه کې شته دي چاې ز 

ږي او اسالمي ناړۍ د واقعیات بارعکس د ېد رسنیو په مرسته پرې سترګې پ 

 ګڼي. ټولنهکمرغه ېلېبرال ټولنه یوه خیالي او ن

توګه د غرب لېبرالې رسنۍ د غارب د  ېلکه څنګه چې رسنیو او په ځانګړ  

ښه ښودلو کې هڅه کاوي، د ناورو مخاالفو فرهنګوناو پاه  تمدن او فرهنګ په

د دې فرهناګ پاه الساوهنې او کې توګه د اسالمي تمدن او فرهنګ  ېځانګړ 

ټ کاوي او ېډېاکاار کاوي او د ځیناو وینااوو او لیکناو برخاې ا ته ښودلو ناسم

یوازې هماغه برخې یې را اخلي چې د یوې موضوع اصلي مفهاوم او ماهیات 

 ترې اخیستل کېږي.  معناو منفي ته بدلون ورکوي ا

ودلو له پاره، د قرانکریم ځینې ایاتونه د خشن ښد بېلګې په توګه د اسالم 

څ ونه ووهئ پرته له دې چاې د دې مخکاې او وروساتنۍ  ود کفار  :چې وایي

کلاه چاې ټاولنیز ښیي، توګه ه پ سرخط هد یو يې جملې هم ووایي، نړیوالو ته 

عصري تمدن د رسنیو په مرسته خلکو تاه د تحریف شوي حقیقتونه د غرب د 

وسیلې کار  ېاو مشهور  ېته کولو له کاروونک د رامنځ ېر ېمنلو نشي نو بیا د و 

 اخلي.

د غرباي  انکلوناو کاې افغانازېږدیاز  67۵4او  67۵6ه د بېلګې په توګه پ

استعمارچیانو په شومو موخو لږ لږ خبر شول او نه یې غوښتل نور د غربیانو د 

غو او دوکو ښکار شي، نو د افغانستان غرب ځپلو او مزدورو رسانیو د سترو درو 

                                                           
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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ږدي، ناو دا ېارې او وحشت په خپرولو سره چاې )کاه غربیاان افغانساتان پر ېو 

ساره ما  شاي( د  کړکې جګړو له کورنيو صادي، سیاسي او د تقاهېواد به له 

کااړ او کااوچني اعالنونااه یااې د  جااوړخلکااو پااه ماانځ کااې وېااره او وحشاات 

وتلو ساره سام د منفاي  لهد شتون په مالتړ او د بهرنیانو  ځواکونوارګرو استعم

 .په هکله خپرولته کېدو  پایلو په رامنځ

او  ويساتهله کې پاانګوالو خپلاه شاتمني لاه هېاواده و يد دې تبلیغاتو په پا

 خاو بیاا هام ې؛سره له دې چې د استعمارګرو نظامي اډې هام تضامین شاو 

 افغانستان له اقتصادي بحران سره م  کړ. ذهني بې ثباتۍ

د رساانیو سمدسااتي معلومااات او  سمدسووتي غبرګووون یووا  ووواب: .4

چاې پاه لناډه ماوده کاې رسانۍ د خپلاو  ېد دې المل شو  ېز ېاغ ېمستقیم

یازو رسانیو پاه واساطه د خپارو شاوو يمحرکو قوو اجنډاوې پلې کاړي. د ډلاه 

احساساات  واو اضاطراب پاه غبرګاون ساره د خلکا ېوېار د معلوماتو لاه املاه 

مطالعه پاه کاې  سمههر اړخیز معلومات او یا هم چې ږي او پرته له دې ېراپار 

مهاال د رسانیو د محرکاو قاوو لاه  یچاې ډېار  ې کويکړ ېسمدستي پر  وکړي

د کاال د ساپ مبر زېږدیاز 677۵کلاه چاې د  ،و ساره ورتاه والای لاريو اجنډا

خپروله،  ډول او تکراريپرلپسې ښه په ېسنیو دا پشوه او ټولو ر و ښه ېیوولسم پ

افغانستان د امریکا د حملې مالتړ پاه یاو سامدتي  رد نړۍ دولتونو او خلکو پ

ښې د پردې تر شا د شومو ېپه داسې حال کې چې د دې پ .غبرګون کې وکړ

 .پرې پوه شوي دي تو یه جوړونکو الس و چې نن ورځ خلک

یزو خلکو او يډله  دد رسنیو د اغېز کچه  :ته پایلهټولنو ټولنیزو نورو  .3

نورې ټاولنیزې ټاولنې تار تااثیر وګړو له مجموعې زیاته ده او رسنیزې ټولنې، 

رسنیو د معلوماتي سرچینو پاه توګاه بااوري او متکاي  رخلک پ الندې راولي. 

دي او د ډېرو خلکو د پوهې کچه له رسنیو څخه د معلوماتو تر اخیستو پاورې 

 محدوده وي. 

داسې حال کې چې د رسنیو په مرسته تیار شوي معلوماات ډېار ناسام  په

لاه اجناډاوو ساره سام  ېاو په کې الس وهل شوی وي د رسنیو د محرکې قاو 

سارچینه  ېخلک د دې معلوماتو د رښتیا کېادو او مخثاق تاوب لاه پااره پیااوړ 

 پرې کوي.ټينګار )مشهوره رسنۍ( دلیل ګرځوي او 
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دی او د خلکاو ذهان تاه د  وهنې پیال کاړی په الس 1 یتار ولټ د رسنیو 

چکاري کوي چې په دې اړه خلکو ته تاریخي کتابوناه ېبا ل تاری  انځور ور پ

او تحریف شوي ښيي او علمي ټولنې هم په پوره توګه د رسنیو تر اغېز  يجعل

 دي. الندې

رسنۍ دیني معلومات هم وړاندې کوي چې پاه کاې تار ډېاره پاه ظااهري 

و په دې اړه د دین له بنس یزو معلوماتو څخه چې د ټاولنې عباداتو راڅرخي ا

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 

دیناي د او خلک دیني ټولنو تاه د ورتاګ اړتیاا نلاري او همدارنګاه دا رسانۍ 

باې اعتبااره ښاکاره ياې په پراخې بدنامۍ کاې الس لاري او خلکاو تاه  لنېټو 

 کوي.

مهال خپال وخات  یسره هغه کسان چې ډېر  ءد رسنیو د معلوماتو په اتکا

بادل د رسنیو په لیادلو او لوساتلو مصارفوي، پاه جاامع الکمااالتو کارپوهاانو 

پاه اساالمي  انخاونادان دي او  دي چې په هارې موضاوع کاې د نظار شوي

مهاال د یاو کاس د علمیات  دي. اوس يټولنو کې په دیني مفتیانو بدل شاو 

او د وخات پاه انادازې  اندازه او کچه په رسنیو کاې د هغاو کلمااتو پاه شامېر

 .ید شوی یسنجول کېږي چې په رسنیو کې ورته ځانګړ 

غرباي او غارب پالاه رسانۍ چاې  او فرهنوګ کوې بودلون: ېپه ټولن .۵

 ېولو سترې او اغېزمنې رسنۍ ګڼل کېاږي او پاه ځاانګړ یې د نړۍ تر ټ یډېر 

توګاه د پرلپساې توګه دا رسنۍ په اسالمي نړۍ کې هم ډېره اغېازه لاري، پاه 

او د دجاال د نړیاوال دولات د لاویې  تبلیا  لګیاا وي رغرب عصري فرهنګ پ

اجنډا یا نوي نظم سره په مطابقت کې د یو نړیوال فرهناګ جوړولاو تاه هڅاه 

هغه وسیلې دي چې په واسطه یې سایمه   ورې اغېزې سرهپه ګ رسنۍ کوي.

فرهناګ  اصایلیز او سنتي فرهنګونه بد ښودل کېږي او هغه خلک چاې پاه ي

پورې تړاو لري، ورپورې خاندي او داسې یې انځوروي چاې دا خلاک وروساته 

واني فکره، غیر متمدنه او بنسټ پال دي او پرمختګ، متمادن تاوب خپاتې، پ

توګاه  ېتیا لري چاې لاه باده مرغاه دا خلاک او پاه ځاانګړ ته اړ  مخکې تګاو 

لاري او د ه اسالمي نړۍ د خپل فرهنګ او تمادن څخاه سام درک او پوهاه نا

                                                           
1. Noam Chomsky; Media Control; The Spectacular Achievements of propaganda; Representation as 

Reality 
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د غرب عصري، دجالي او شیطاني فرهناګ یاې تبلیغاتو سره،  لهغربي رسنیو 

 .ږيېله ویستلو پیل جامود د خپل انساني فرهنګ پرځای راوستی چې 

په پای د مغز په خالي کولو او د ارزښتونو په لرې کولو الس پورې کوي او  

یاې  پایږدي چې ېکې پر  څلورالرې ېدونکېګرځاانسانان په یو بېرته نه ر کې 

فکر، د فرهنګ بربادي یا  ۍبې خداید ، ېدلټولنو تیت يمعنوي زوال، د انسان

 او الهي جزا ده. يبې فرهنګ

او  ړۍنا ولاهټ پاه هګتو  نيیع په رغلی يګفرهن همرست په ویرسن زویي لهډد  

 تاهځرامن لاه ګفرهنا والړید ن ېک وادونوېه ېپه وروسته پات هګتو  ګړېانځپه 

 پاه راثوناهیم يګافرهن خپال وادونهېه دا امله ېد له او کوي مرسته سره کولو

 واکوناهځ مسلطو د  ېک وادونوېه ېسره له السه ورکوي. په وروسته پات جیرتد

 ېساره د د  یاخپروناو او تبل يګافرهن پاه واساطه، پاه ویرسان زویولټ دخوا  له

 ېخبره پاات ېب خهڅ تونوښقاعدو او محلي ارز  ،ګنسل له فرهن ینو  وادونوېه

   1.يېږک رلېشم  خهڅستونزو  ویله لو وی ځېد نن ور  ېدي چ

د عصري ټکنالوژۍ او د غږیزو او انځوریزو رسنیو په کشف او همدارنګه په 

بیولاوژیکي کړناو، او لاه تصاویر او غاږ  کې د مطالعو په پرمختګ، دارواپوهنه 

او سره د انسان د مغز او اروایي اړیکو سره د فرهنګي یرغلګرو کاار اساانه شاو 

 اخیستی.زور  رغلونوی يګفرهن ړۍاسالمي ن پر هګتو  ګړېانځپه  والوړیپه ن

خاو  ې؛النادې ونیاو ړناې ېپوهاو ذهنوناو د رسانیو اغېازې تار څ هپورته مو د انسانانو پ

په  وغږیزې او انځوریزې رسنۍ له پوه ذهن پرته په ناپوه هم حمله کوي او د هغو معلومات

ږي د انساانانو پاه مهاار ېولو سره چې یوازې د ناخود اګاه ذهن په واسطه محسوسار بمبا

 Conscious AND)اګاه او ناخود اګاه  کوي. د انسان ذهن په دوو خودې کولو الس پور 

Sub Conscious Mind)  د اګااه ذهان پاه  هشل کېږي چاې ټاول ارادي کاروناېباندې و

رول او امر النادې  ارادي او اتوماتیک کارونه د ناخود اګاه ذهن تر کن رواسطه او ټول غی

 ترسره کېږي.

 ېد داو  مولاویتنظ او ساتلویاخ هپ ود معلومات هړ ا ېپه د وړ غوا هڅ ېپه ژوند ک ېچ دا

 دي هښا هڅا ېچا اکيټشي و  یذهن کوال  اهګ. ادهذهن دنده  اهګا د ولک هړ کېر پ هړ په ا

خونده او خساته کان دي او  ېب هڅخوند لري او  هڅ ،ناسم دي هڅسم او  هڅ بد، هڅ او

 ایا هیاهاره نظر يشا یذهان کاوال  اهګفکر او تعقل کوي. ا ېدا د انسان هغه برخه ده چ

                                                           
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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ذهان د انساان  اهګا يېږک اکلټ ېذهن ک اهګ. د انسان واک په ايړ رد ک یې ایومني او 

 .لويیتشک سلنه هځپن

 (Processor)سار ېپروس ړیاویاپ ولوټذهن د معلوماتو د پروسس کولو تر  اهګناخود ا 

 بادن د وري،ګا الیارېچاپ او ړۍنا ذهن، اهګ. ناخود اید یشو  ژندلېتر اوسه پ ېچ ید

 يشاو  ادیا ېمخک د او کوي مطالعه ښېن ېک الیرېرولوي، په چاپ کن ېاو یخبرت داخلي

اداره  هیااځ ېله د ولټاو  يښی ونګغبر  هګچلند او سلوک سره سم په سمدستي او ژر تو 

  1.لويیسلنه تشک 4۵ذهن د انسان  اهګ. ناخودايېږک

او  خيالوناه ږزماو هګاتو  سمهپه  ېلري چ یاو مغلق وال ایتړ ذهن دومره پياو اهګناخودا

دي،  ېتاه شاو  ځد ژوند پر مهاال رامان ږزمو ېچ ېښېهغه پ ېولټتورونه متناوب کوي او 

، نااخود ېکا یپاا پاهترالسه کاوي او  ېوونښالر  تهښانسان با ارز  هیاځ ې.. له همدويثبت

لاه  هګاپاه منظماه تو  ېچا ېز ګېافکري ان یېپه واسطه  ېچ ید زمېکانیم هغه نظام اهګا

او د پاه  يېاږک ماارلګ ي،ېاږک ۍنادګړ دي،  ېشور او احساس سره د تکرار پاه حاال کا

   1.يېږبدل یې معادل کيیفز

مجسام او پېښاې کاې واقعي یوې د اګاه او ناخوداګاه ذهن رول د ژوند په کوالی شو 

ې پاالنې پاه یاو  ېیازو اصاولو او د جمعايکه یو کس له ډلاه و، ونیسيې ړنې الندې ېتر څ

و پاالر، اند کوي، په ناخوداګاه ذهن کې خپل فرهنګي ارزښتونو لکه د ماور و ټولنه کې ژ 

 ورور، خپلوانو او دوستانو څخه په یو ستونزمن حالت کې مالتړ زغمي.خور، 

د اګاه چې ویني، پرته له دې کې کله چې یو خپلوان له نورو پردیو سره په یوه جګړه  

لاوالی وکاړي او لاه ېاو د مالمات او ساالمت تفکیاک او ب يړ ېڅو ښه ېذهن په واسطه دا پ

د او پرتاه ې پاایلې وسانجوي، سمدساتي د مالتړ په هکله د خپلې السوهن څخه وانخپل

د پخوانیو معلومااتو او  ر بنسټمنطقي اړخونو په نظر کې نیولو سره، د ناخوداګاه ذهن پ

 امر اخیستو سره په مقابل لوري حمله کوي.  په دې ذهن څخه لهپه لرلو او  نوارزښتو 

دل وه یاې د شاینېاد ناخوداګاه ځمکې کړنه د هغې زراعتي ځمکې په څېر ده چې م

ځمکاه کاې  کرنيازهږي او اګاه ذهن هغه بزګر دی چې په دې ېشوي تخم له مخې زرغون

 د تخم په شیندلو بوخت وي.

یزو رسنیو په ډېرو ټولناو کاې دا بزګار یاا د رسانیو يړو تر ودې وروسته ډله ېخو د مرخ

پار بیا په دې کرونده کې  رسنۍ اوغال شوې ترې  یې او یا یې د ذهن کروندهم شوی غال 

رول الندې نیاول  د اګاه ذهن غالمي او د ناخوداګاه ذهن تر کندي. بوخت  اچونې متخ

                                                           
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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پاه واساطه ترساره  (Subliminal Message)د پ و پیغاامونو یاا نیماه خوداګااه پیغاامونو 

 شل کېږي.ېډلو سره و  ویا پ  واو غیر مستقیم وکېږي چې دا کار په دوو مستقیم

، خبري داستانونه او د د د جاري پېښو ، فسيرپيغامونه چې د تاريخي پېښو له ت هغه 

یزو رسنیو له خوا ټولنو ته ورکاول کېاږي، يچې د ډله  نههنري او مستندو فلمونو داستانو 

انتقال مجبور دي چې دا کار د په ږي او ناخوداګاه ذهن ته ېد اګاه ذهن په واسطه جذب

پاه واساطه نشاي  رول ترساره کېاږي. پاټ پیغاموناه چاې د اګااه ذهان ااګاه ذهن په کن

شاو د  یدي، کاوال ي د ناخوداګاه ذهن په واساطه جاذب شاو  دی او مستقیما  ېمحسوس

 وګڼو. یې رسنیو په واسطه د ناخوداګاه ذهنونو د پ ونې جریان

ۍ ژ خاو د ټکناالو ؛ګرځايور د پ و پیغامونو تاری  د چاپي رسنیو صنعت ته  که څه هم

شف سره ترې کار اخیستنه ورځ تار بلاې د په پرمختګ او د غږیزو او انځوریزو رسنیو په ک

 ده.ې عامه ذهنونو د کن رول له پاره زیاته شو 
 

 غږیزې رسنۍ
 

ي شبکې د غږیزو رسنیو ستره برخه تشکیلوي چې د معلوماتو، خبروناو، تفاریح يیوډرا

، د غږیزو رسنیو اغېز لاه شنونکي. ډېری يبدلونونو ستره سرچینه شمېرل کېږ واو ټولنیز 

، تولید السرسی ورته اسانه دی ،بولي چې ارزانه ديزیات انځوریزو هغو په څلورو الملونو 

ځکه چې په ډېرو غریبو او د ټی ې کچاې د ساواد  ؛ره دهېیې ساده دی او اغېزمنتیا یې ډ

 دونکي لري.ېپه هېوادونو کې راډيو ګانې د نورو رسنیو په پرتله ډېر اور 

راډيويي رسنۍ د رسنیو هغه لومړنی ډول دی چې ټوله ناړۍ یاې تار پوښاښ النادې  

 واساطه پاه ټاولنیز هده او د بېالبېلاو خباري، روزنیازو، تفریحاي او ناورو خپروناو پا ېنیول

کې  ارزښتونو د پرمختګ او د ځینو په زوال ځینود او  ودې، فکري  رز، معلوماتو، بدلون

ټااکلي ذهنیات  یزو رسنیو په څېر ډېر ژر ديد نورو ډله ي. راډيویي شبکې وړ دارزښت د 

چاې پاه دې کتااب  د رامنځ ته کولو له پاره د پانګوالو او دولتونو تار واک النادې راغلاي،

کاې  هړناېڅ هپلاخپه دې اړه ماري کااوتي پاه  .کې د رسنیو د محرکو قوو په نامه يادېږي

 ېاو ود ېساتنیاخ ګ اې ېاخاد پر  خاهڅ انوګايو ډرا لاهساتر شارکتونه او دولتوناه لیکي: 

 د ېکا وادونوېه ستونکویاخ هګ په  يوډکال را زیدېږ ز ۵447اچوونکي وو. په  زېاغ نيړ لوم

مهاال د راډياویي شابکو  اوس 1.وه لهیوسا ۍنړ لاوم نادوګپروپا ضاد او ندوګپروپا وینړ لوم

                                                           
1. Mary Cawte; Making Radio into a Tool for War; p1 
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توګاه د کلیاوالي سایمو  ېدونکي د ټولنې فقیره او منځنۍ  بقه او پاه ځاانګړ ېډېری اور 

 .زده کړې نه لري خلک دي چې

 کې د راډيویي شبکو د اغېزې د ال وضاحت له پاره، د شلمې پېړۍ په وروستیو لسیزو

 دونکوېاد اور  يوډافغانستان د راو. ه کو په افغانستان کې د بي بي سي راډيو شبکه مطالع

معتبارو شابکو تاه د  ېچا ده هګالېب هښا وهیالاه پااره  ۍوفاادار  د نویمخا باو د  رېشمد 

 د چلند او رفتار د بدلونچانس ورکوي. بدلون زیولنټ ا،یزمنتېاغ

لاه  ېخپرونا ياوييډرا او اخباار ېکا وادوناوېوروسته ه ګړېپر مهال او تر ج ګړېد ج 

 زیولنټاسلوک، چلند او  ېک ولنوټپه  ېچ ې)هغه خپرون خهڅپلوه له معتبرو شبکو  زیولنټ

 اسايیاو س تايیخپروناو تاه د امن ېخلاک د یر ډېا ېچا کهځوي  زمنېبدلون راولي( اغ

  1.کوي رجوع دي، ليړ ت یې ېند پور و په ژ  ېموضوعاتو له امله چ

ساریال چاې پاه اورېادونکو بانادې خاورا  یدونکېاد بي بي سي راډيو له الرې یو خپر 

د لاړۍ ده چاې پرلپساې ډراماې ډېره اغېزه لري د )نوي کور، نوي ژوند( پاه ناوم د یاوې 

توګه د بی بي سي شبکې تحلیلوونکو، د دې خپرونې د  ېځانګړ په او و تحلیلوونکرسنیو 

 ده.ې ړنه کړ ېاغېزو په اړه ډېره څ

منځ مشهوره شوه او د افغانستان ډېری خلک یې په لناډ  د افغانانو تر هدا خپرونه ډېر 

 وړ اویاپ لاه زمېانېمېد ف ېچادل ېوخت کې د تلپاتې څارونکو پاه توګاه دې حاد تاه ورسا

 ېد د ېچا ېاو تار د ارلاهڅ ایاوالتې البانو هم دا خپرونه پاه خاورا ل انپالنونو سره سره 

او  میتعلا وښاځ. د کاوهیهمادردي او غام شار یېسره به  ېنړیپه م تیشخص وید  ېرامډ

ساره د واده پار  وښاځ اتویاز لاه خاهڅ ېو یاته له کوره بهر د کاار کولاو حاق او لاه  یهغو 

 وو. غامونهیمهم پ ېخپرون ېمبارزه د د ېاندړ و

 وهیا ېوشاوه چا تنهښاپو  ولټا وهیاکچاه  هیاپه لو هړ په ا زوېد اغ ېخپرون ېباالخره د د

 راماهډ ېلور ته په د ېمال خپل وی ېچ يېږياد هګداستان په تو  ویاو د  ييښرا لهیپا ورهګ 

د بهار کاار کولاو اجاازه  خهڅکور  لهله امله  ایزمنتېد اغ خهڅ تیله شخص ۍاللګد  ېک

   1وه. ړېورک

سره له دې چې په هغه وخت کې د باي باي ساي راډیاو خپروناې تار ډېاره پاورې پاه 

ګواښاونو څخاه د خبارداري او  لهماین  دخو د صحي معلوماتو،  ې؛زم متمرکزې و ېنېمېف

 هم لرل.یې  معلوماتو په څېر ډېر مثبت پیغامونه کرنيزو

                                                           
1. Gordon Adam; Media an Global Change; p 350 

 پورې م  4۵۸څخه تر م   4۵6همدا سرچینه؛ له  .1
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له بده مرغه، د غرب په مستقیم راتګ او د غرب له پالنونو سره سام د افغااني رسانیو  

ته کېدو سره په دیني او سنتي فرهنګ او ارزښتونو مستقیم یرغال پیال شاو. د  په رامنځ

ارمان راډیو په دې برخه کې تر ټولو د یوې مخکښې شبکې په څېر د )عاشقانو د شاپې( 

ه د نامشروع اړیکو د کیسو په خپرولو پیل وکړ او د عشق په رولو سر خپخپرونې په  په نوم

دو او دې ېاپاه زیات ته مشاروع رناګ ورکاړ. د رسانیو د شامېرو نوم یې دې نامشروع اړیک

شبکو ته د غرب د عصري تمدن د مبلغو ټولنو له خوا د مالي امکانااتو پاه برابرولاو ساره، 

پاه د ټکولو او څنګ ته کولو س اوس سلګونه راډيويي خپرونې شته دي چې د دیني تقد

 محور راڅرخي.

د غرب د عصري تمدن ارزښتونه او فرهناګ د معتبار او مناساب يې وړاندې  رپد دې 

برخاه  هبدیل په توګه وړاندې کړ. په دې فرهنګي یرغل کې د راډيويي شبکو یوه بله مهم

خپروناو  دشابکو  يد موسیقۍ او موسیقي پالنې تبلی  او خپرول دي چې د ډېرو راډياوي

 .جوړويبرخه  لويه

موسیقي په درواغجنو او دوکه کوونکو شعارونو لکه )موسایقي د روح غاذا ده( او ناورو 

ي، هو! موسیقي د روح غذا ده خاو داساې غاذا چاې روح تاه و په څېر خلکو ته وړاندې ک

 ناسمه وي.

دي او  انسانان په کاري ماشینونو بدل شويله عصري کېدو څخه وروسته زمانه کې، 

او لاه  خواړه پاخاهدل ورته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ځان ته غذاېد کاري وخت قید ک

 (Fast Food)فساټ فاوډ  و څخه ګ ه واخلي. نو لاه دې املاهخوړ سنتي  ، صحي اووسم

  او ساره ساې ، ساېبرګار، ساانډو خپلاو پيرودونکاو ته رستورانتونه چې په کم وخت کاې

خلک د وخت د نشاتوالي لاه کبلاه  یاو ډېر  يشو  ډېربرابروي،  خواړهکړي چرګ په څېر 

جاانبي ترې ګ ه اخلي چاې 

چااااغوالی، د  عوارضاااو لکاااه

فشار، دیابت یاا شاکر،  ېوین

نفااااس تنګااااي، د وینااااې د 

دل، د غاښونو ېرولو لوړ  کلس

 خطرناااکوسااتونزې او نااورو 

ناروغیو په لرلو سره په کثیفو 

سااره  (Junk Food)و خااوړ 

 ورې دي.همش

د مغز په دې برخه کې 

رمونونه ترشح و جنسي ه

 ږي.ېک

توکي  نشه ييشراب او نور 

ز ېستم اغېپه لیمبیک س

ري ېکوي او د تحریک او ت

 المل ګرځي.

موسیقي هم د مغز همدا 

 برخه تحریکوي



105 ❐استثماراستعمار او : دویم فصل     

 

چ ال . ځکه د فسټ فوډ رستورانتونو خواړه ديموسیقي هم د روح له پاره همدا ډول 

پار توګاه د انساان  ېړخیز عاوارض لاري او پاه ځاانګړ اهر په انسان باندې نور ډېر  خواړه

 .بده اغېزه کوي ذهن

ر وخت کې ساینس پوهان په دې باور وو چې استدالل او احساسات لاه یاو بلاه ېپه ت

احساساات  ېچ ييښ ېنڅېړ پرمختګ سره دې باور بدلون وکړ او  هخو د علم پ ؛ل ديېب

د انساان د مغاز د  یاې ایاکت ژر عمال کاوي او د چ رډېا خاهڅ انیاد فکري عمل لاه جر

ژنادنې ېیوا پوهنتون د عصاب پد آ 1.ی( قادر دتونهښ)ت دېږ لپه  انیعمل د جر ياستدالل

د استدالل او انتونیو دماسیو وایي:  څېړونکیاړه تکړه  هرییس او د انسان د مغز د کړنو پ

مرکازي رول  ېکا وړ کاېپر  هده او احساسات د انساان پا ناسمه هیلوالي نظرېاحساس د ب

 د ۍقیموسا د ېتجربا کیاتحر احساسااتي د خلاک ېچا يښای ېناڅېړ  نسيیلري. سا

لري چې د انسان د مغاز لاه ډېارو  ېد انسان مغز بېالبېلې اجزاو  1.يښیدو پر مهال ېاور 

او د احساسااتو  ید (Limbic System)مهماو برخاو څخاه یاو هام د لیمبیاک سېساتم 

او ه جنسااي غبرګونوناا ، التادرد، روانااي حاا)د خونااد، ه کن اارول، احساسااي غبرګونوناا

رې، هیجان، ې( په څېر کړنې په غاړه لري. د تجاوز، و ياوږدمهاله حافظه په کې شامل د

خوند په څېر احساسات له لیمبیک سېستم څخاه سارچینه  او مینې، غم، نفرت، حسرت

 اخلي.

لیمبیاک  پاردي، موسایقي هام  لکه څنګه چې په پاورتني انځاور کاې ښاودل شاوي

هم دا ډول ځانګړتیا ي توکي او مست نشه ييسېستم ژوره اغېزه لري چې جنسي اړیکې، 

توګاه پاه  ې، پاه ځاانګړ يد ېلري. هغه کسان چې د لیمبیک سېستم کړنې په کې ډېار 

توکو څخه د ګ ې نشه يي والتیا، له شرابو او ېځوانانو کې نو دوی جنسي اړیکو ته ډېره ل

کاوي چاې موسایقي هام د لیمبیاک د  ریخوالي کړناېاخیستنې لیوالتیا لاري او د تااوت

ډېرو کړناو تاه  انسان همدې تمایالتو باعث ګرځي اود سېستم د تحریک المل ګرځي او 

 .اړ باسي

مهاال  دلو پارېده چې انسان یې د اور  د موسیقۍ اغېزه په انسان د مسکراتو په څېر 

و د انسان ټاول تمرکاز حالت ته ورګرځي اي روي او یو خیالي او توهمېریال هېخپل چاپ

 يپه موزونه غږ او شعر باندې راڅرخي چې پاه هغاې وخات کاې د اورېادونک ۍد موسیق

څخه له دې شعر او غږ څخه پرته بال څاه ناه وي او یاو  نودرک له نړۍ او دنیوي حقیقتو 

                                                           
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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ماز ېي. پاه دې اړه جڼاداسې مصنوعي خوب ته ځي چاې د موسایقۍ پیغاام حقیقاي ګ

 ونکی شاعر او سندرغاړی وایي:و ګیتار غږ مارشال، مشهور امریکايي 

 کاوم دهیاشم، خلک په مصنوعي خوب و یانوال یب هښ مرسته په قيیموس د هڅزه هر  

 اهګاپه ناخودا ینو د هغو  ړېوغوا ېچ هڅ. هر راشي ېک کيټکمزوري  خلک ېچ کله او

چاې پاټ ی د یو ستر جانبي عوارض دا ۍد موسیق 1يش یدال ېکچکاري ېور پ ېذهن ک

دی، په ناخوداګاه ذهن کې پیچکاري کېږي ېد اګاه ذهن له پاره نشي محسوس پیغامونه

 ی شو.ویال ورته چې شیطاني وسوسې 

تاریخي بېلګاې تاه ورګرځاو چاې یاو کاس پاه کاې د  ېیا له پاره یې یو تد ښې روښان

کاال د  زیادېږ ز ۵4۸3د موسیقۍ د پ و پیغامونو په واسطه ځان وژنې ته مجبور شوی و. 

ويشاتلو ساره  ۍپاه مرما انځاجان مکولم خپال  وانځنولس کلن  ېک تاشیوبر په م اک

 ېيادو وروساته ېار تار او  ېحال الره ده( د ساندر  ېوژنا انځوواژه، ده د اوزي اوزبورن د )

 :وو شامل تونهیب ېالند ېک سندره ېد په. هړ وژنه وک انځ

 رخيڅ ایکت چ وروستي په نید دوار ماش

 یدال یل ېنش یې ته خو سيیتا ران

 می زه نیماش دوار د او یې ته نیماش د دوار

 ده الره ۍنیوازی ېژغورن د وژنه انځ

 !هیازما یېچه را واخله او وپانت

 یاځ پر یاځ هګتو  په غامونویپ و پ د ېچ هړ وک ېز ډ) هړ وک ېز ډ ه،ړ وک ېز ډ ه،ړ وک ېز ډ

 (.یدلېمحسوس نشي واسطه په مغز اهګد خودا ېدي چ شوي

. ې( لرلاۍوشاکګ) ږۍغاو ېک ونوږ غو په هم ال هغه شو، داید مکولم جسد پ ېکله چ

وبر  اکاال د اک زیدېږ ز ۵447د  ېپس چک د راپور له مخېد فل ېمز کايټپه الس انجلس 

 و اپ راوز باورن پا یوروساته اوز  ۍاونا وڅا خاهڅ یېقضا Judas Priest د) تار لورمهڅپه 

د  ۍکاورنهلاک  ېو. د د یعناوان الناد تار( یساره ما  د ېمحکم ېبل ېو یله غامونو یپ

 د هګاتو  کارهښا پاه. ړکا ېپاور  الرس یاې ېارنڅااوزبورن او د ثبات د شارکت پاه قاانوني 

 1ده.ېک لګڼ مقصر ېوژن انځ د مکولم د غامونهیپ ټپ ېک سندره په اوزبورن

د پیغام جوړوونکاو د پیغاام د ټولنې اذهانو ته د اګاه او ناخوداګاه پیغامونو په واسطه 

 ده. موسیقي د پيچکاري کولو ساده الر 

                                                           
1. Life Magazine; Oct. 3 1969; Interview with Jimi Hendrix. 

2. Gohar Mushtaq; The Music Mede me Do it; p 116 



107 ❐استثماراستعمار او : دویم فصل     

 

په اسالمي نړۍ د فرهنګي یرغل له مهمو تګالرو څخه یو هم په عیاشۍ او فحشا کې 

لول دي چې موسیقي یې یوه مهمه وسایله ګڼال کېاږي، ځکاه چاې د ېد مسلمانانو ښک

چاې فرهنګاي یرغلګار د میناې پاه ناوم  هډېرو سندرو موضوع، شیطاني مینه او اړیکاه د

د دیناي او چاې  دهوسایله  هحشاا یاوه مهماعیت ور وبښاي. فو غواړي دې اړیکو ته مشار 

چاې پاه دې  المال گرځاي. د ټولنې د له منځه وړلو  په واسطهد زوال فرهنګي ارزښتونو 

 ده.ې اغېزه ثابته کړ  هخپل ۍ د تاري  په اوږدو کېموسیق ېالره ک

هسپانیه کې د اسالمي ټولنې د له منځه تلو یو المال د موسایقۍ  هلکه څنګه چې پ 

ن پاه ېنېوو چې د کمونېستانو رهبر والدیمیر ل لدېاو له هغې سره د تړلو نورو پدیدو خپر 

دې اړه داسې ویلي دي: د ټولنو د له منځه وړلو یاوه تار ټولاو اساانه الره د موسایقۍ پاه 

ده چاې د اساالم ې کاې دوماره خپاره شاو مرسته ده. نن ورځ موسیقي په اساالمي ناړۍ 

ځیناې ورتاه جاواز هام ورکاوي  انوړاندې له موضع نیولو وېره لري او  ریې پ ءډېری علما

زماا پاه دی:  په یو صحیح حدیث کاې داساې اټکال کاړی چې دا حالت رسول الله 

لاه پااره(، شارابو  يړ اغوستلو )د س موېښور  زنا، د ېچ شي دایخلک پ ېبه داس ېامت ک

 1.کاوي هڅاه باهدو لاه پااره ېحالل د ېستنیکار اخ خهڅله االتو  ۍقیاو د موس لوڅښله 

هم ولري ناو )ناور علای  يکېن هبل هشي او دا ښه کار له ځان سره یو و کله چې یو ښه کار 

نور( ورته خلک وایي، خو کله چې موسیقي له انځورونو سره یو ځای شي او په انځاوریزو 

 ي نو ظلمت علی ظلمت دی.رسنیو کې نندارې ته وړاندې کېږ
 

 انځوریزې رسنۍ
 

 د الونو،یسار ونيیازیلوټد فلموناو،  ډو و ید هاال ېبلکا و؛یا نه خلک کتاب د ېواز ی ږمو

ي مهاال ټاول رسانیز شاو  اوس 1.ویا هام اهال مقالو او مجلو و،ڼپاځ، ور رامونوګپرو  علمي

د اروپاایي  د فلام لوبغااړي، توګاه د ځواناانو، ېپاه ځاانګړ  الګودي، د ډېرو خلکو د ژوند 

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 

 ې د اوبو شتون او نه شتون وي. مری  ک

                                                           
 حدیث 343کتاب؛  ۸4؛ ټوکصحیح بخاري؛ اووم  .1

2. Peter Novick; The Holocaust in American Life; p 12 
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 ېاذهانو په بدلون او شکل جوړونې کې تر ټولو اغېزمن رلیدونکو پد انځوریزې رسنۍ 

ودې او لااه دې چااې د دې ډول رساانیو د  ساارهچااې د دې رساانیو محاارکین  يرساانۍ د

څرنګاوالي  راذهانو د نفوذ ښاندنې او اغېاز پار ، پکړې نهو ستره پانګیې پرمختګ له پاره 

د  1،اختاراع ېناو  ېیاو له د  ډلاې لاه ی شو ړنې ترسره کوي چې کوال ېڅ پرمختللېهم 

 .کولو یادونه وکړو په مرسته د ذهنونو د مهار پاڼوښنایي ېبر 

د فزیولوژیکي تحریک له اغېازو  پوستکيد  پر انسانانو د تجربې په واسطه دا اختراع 

پوستکي د تحریک فزیولوژیکي  ، پر انسانانو تجربه دانسانانو د تجربو په واسطه رڅخه پ

دې ټاااکلو ږ هرتاز تاه نا 6.3سااحې چاې نایم یااا  رېمقنا یساي کماازو  رو اکلد ااغېازې 

د احساسااتو د ږي، ښیي چاې دا مقنا یساي سااحه ېپوستکي خپر  رفریکونسیانو کې پ

 د رامنځته کولو سبب ګرځي. نوپه احساساتو کې د غبرګونو راپارولو او 

مهال، د کاافي  د انځورونو د ښودنې پرپاڼې ښنایي ېری بر لویزیونو ډېټد کمپیوټر او  

لمنې په لرلو سره یو ډول مقنا یسي سااحه د احساسااتو د راپاارولو لاه پااره تشاکیلوي 

مهارولو او تحریک وړتیا لري او دا انځور د خپرونې په اوږدو کاې ځاای پار د چې د ذهن 

فریکونساي یاا  يد راډياوي ښودل کېږي چاېاېپه څنګ کې  نوانځورو  یا دځای کېږي او 

 ږي.ېګنال په څېر خپر ېانځوریز س

شاي د ښاکاره انځاور یاا پاه ناخوداګااه  یهغه مطالب چې احساسات راپاوري، کوال  

مقنا یساي سااحه  رو االک ېځای شي او پاه ټااکل توګه )پ و پیغامونو( په شکل ځای پر

 کې خپاره شي.

شو په افغانساتان کاې د غارب او د  یاغېزه کوال  پاڼورونیکي  کلد انځوریزو رسنیو د ا

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 

 پیل وکړ.يې منځه وړلو 

نه ساندرغاړو د راښاکاره ښاځی پر پردهلویزیون ټ يې دد بېلګې په توګه په لومړیو کې  

ټیکریاو ساره د زړو ښاځینه ساندرغاړو پاه  سايمه ييازوله يې کېدو اجازه نلرله، کرار کرار 

پار چې داسې بدل شوي عامه ذهنونه  س او  دوېواسطه پیل وکړ او د عامه اذهانو په تیار 

او د افغانستان مسالمان، مجاهاد، غیرتاي، و خندا کېږي مخکې ارزښتون هلاپنځلس کد 

جاامو سامبال باې حجاباه  پار غربايد هېاواد اوس زرګوناه  یحیثیته او شهید پاالونکبا 

ۍ سالګونه سااو د ټلویزیون په نامه د دیو  رقاصېسلګونه د هنرمندانو په نامه  ویاندویان،

                                                           
د ثبت د  US 65148 B2 (Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors)د  .1

 اختراع شمېره
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په غورځولو سره یې د امان الله خان  رمرکزونه لري او هغو خلکو چې د ملکې ثریا د څاد

کېادو نناداره  ېنو د لمناو د لار و شاهي له منځه یوړه، اوس خپلاه د دې هېاواد د ناموسا

د هر یو کاور  انترې اخلي او بلکې خوند چیان دي او نه یوازې دا چې غلي ناست دي، 

 ده.ې تر دروازو یې الره کړ 

پاه خپرولاو ساره لاه باا ارزښاته او  انځوریزې رسنۍ د تفریحي، لوبو او ورزشي خپرونو

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 

 یې اجنډاګانې تطبیقوي.لو

موجودیاات کااې اوس هاام ټااولنیز، سیاسااي او  ههغااه خلااک چااې د دې خپرونااې پاا 

اقتصادي مسایلو ته پام کوي، د خپلو هیوالیي دروغو په واسطه یې د رسنیو د محرکیناو 

 دفااع د التونویامتحادو ا د کااید امرد پالنونو په منلو قانع کړي دي، د بېلګاې پاه توګاه 

 هړ ستانو پاه اېترور  اسالمي د ته شرکت سيیلګان وی الرډ اتیز خهڅ اردیلیم مین له وزارت

 نظامي کاینانو د امرامسلم رپ ېپه ک ېچ يد يړ ورک پاره له ولوړ جو د فلمونو دروغجنو د

   1.يګڼو  روا ېحمل رمنصفانهیغ

د دې انځاااااااااوریزو 

رسااانیو لاااه الرې د دې 

دروغجنااو فلمونااو لیاادلو 

ری مسالمانان د ډېاسره 

امریکاااا لاااه وحشااایانه 

 رمالتااړ کااوي. پاا حملااو

اساالمي ناړۍ د غاارب د 

یااوازې د  توجیااهحملااو 

امریکا د دفاع وزارت پاه 

درواغجنااااااو فلمونااااااو 

، هناااه د ېخالصاااه شاااو 

 زېږدیااز۵4۸7بلکااې لااه 

راهیسااې، غربااي کااال 

                                                           
1. Pentagon paid PR firm $ 40mn to make fake terrorist videos. Russia Today (www.rt.com), 4 Oct, 

2016 

 بڼه ویډیویي په که چې کلمه سکس د کې فلم کارتوني یو په

 اوړي. ور پام ذهن اګاه د شي، ولیدل

 

http://www.rt.com/
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ساره داساې خلاک  سوډي فلمونه،  اسالمي ظاهري لباو توګه هالی ېاو په ځانګړ  ۍرسن

د اساالم د ساتانو پاه توګاه ېد ترور لاه شایطاني ساناریوګانو ساره چې په دې فلمونو کې 

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  

خپله یې ځاان تاه د  انیوازې څو تنه دي او په دې ترتیب سره هغوی څنګ ته کېږي او 

یزو رسانیو يتوګه د لېبرالېزم یا ډله  ېلږکیو احساس کوي او له انتقادي نظریو )په ځانګړ 

 ( له وړاندې کولو وېره لري.ونوضد نظر 

په غربي  ر وړاندې يېیزو رسنیو کې خندا کېږي او پيپه دې ډول خلکو پورې په ډله  

الس( خلک د بریالیو ر ایي اغوستې او د اوبو پیاله پ شي او نکېږیره، در  ېیلېظاهره )خر 

سان د ېاو عصري خلکو په توګه ښکاره کوي، په دې اړه دوکتاور دوګاالس روشاکوف تئور 

 ن استاد او لیکوال وایي:رسنیو په برخه کې د پوهنتو 

 تاه ډېنڅ او يېږک ودلښ تیو پرخالف وي، اقلسيیشوو پال زیاندړ د و ېچ وکڅهر  

وي، د  ېانادړ و پار موخاو د کاوړیا عامه د ېچ ته کسانو هغو سره بیترت ېد په او يېږک

ې ر په همدې ترتیب هغو ښځو ته چې په لېبرال مفکاو  1.يېږاحساس ورکول ک توبیوازی

ښاځه پېژنادل  ۍسره له جنسي پلوه مخکښ چلند لري بریالجامو یا لوڅو  واو نیمه لوڅ

باد حجاابۍ او جنساي ازادۍ د مفکاورې د پراختیاا المال د ، کاېکېږي چې پاه ټولناه 

 ګرځي.

تاه هڅاول د غرب د عصري تمدن د انځوریزو رسنیو یو مهم پالن، فحشا او باې الرۍ 

انساانانو داساې انځاورول چاې او توګاه پاه او تر دې وروسته ښځې د جنسي مالونو  دي

 د ژوناد ښاځې ېو یا دلاه خاووا  ویرسان دتمایالت یاې لاه حاد څخاه زیاات دي. جنسي 

 .کوي پرتله سره ماشوم خام وهی له یې بدن ېچ يېږلیتحم ېداس هګتو  په مالونو جنسي

 لیاناتکم انځاخپل  ېچ يېږروزل ک هګپه ماهره تو  ېپه مرسته داس وید رسن ښځې 

، وړ خاو لو،یوسا شيی، اراجامو وښد  ښځې ېنور  ېچ يېږک ورکول درس ېداس او يګڼو 

د  تید جاذاب ښاځېدي او دا  ېجاذاب ویلاه املاه تار د شایانو ناورو او سافرونو حيیتفر

د  قهید فکر دا  ر ېچ يړ سره سمبال ک لویوسا ېداس له انځخپل  دیله پاره با ېودنښ

  1ده. ېاو د خلکو له پاره منزوي کوونک ورهګ شرکتونو له پاره 

                                                           
1. Douglas Rushkoff; Media Virus; p 24 

2. Wilson Bryan Key; Media Sexploitation; p 19 
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 يد انځوریزو رسنیو ډېری خپرونې د جنساي نامشاروعو اړیکاو پاه خپاراوي او تشاویق

ان کاې تچاې پاه افغانساڅرنګاه  ،عاادي ښایي ېاړیک ا ډولپالنونو په تعقیبولو سره او د

د اړیکو په یو مثلث کاې  اتالنږي، د دې سریالونو ډېری خپرېځینې سریالونو او فلمونه 

رمنې سره په خیانت له ناورو ښاځو ساره ېله واده پرته له خپلې م اتالنراګیر وي او یا یې 

له یاوې  اتلږي چې دا ېاړیکې لري او د دې سریالونو کیسې او سناریوګانې داسې جوړ 

 اړیکې د زیاتو په لرلو سره په حقه ښودل کېږي.

 چې ټولناه د فحشاا لاور تاه بیاایي، پاه اغاوا دې په واسطه پرته له ود دې سناریوګان 

او له جنساي موضاوعاتو ساره ملاه  وښودنه، تحریکوونکو مرک ونکيکوونکي انداز کې د ج

 و الاه پو پیغامونو په واسطه ټولنه د فحش پالنې لور ته بیاایي.  موسیقي د انځورونو د پ

 ادعاا کااريیماز وېج ېکال، کله چ زیدېږ ز ۵4۵0 په پاره له لځ يړ لوم د خهڅ غامونویپ

 ېده چا ړېاله کشف کا ېداس وهی ېيپه نامه  Subliminal Projection Coد  ېه چړ وک

 .ده قادره خپرولو په غامونوید پ ېمه برخه کوو څ په یېثان ېو ید 

 نمایسا ېو یا ېک التیا په وجرسيین د کایامر د. وهړ وا را ته انځد خلکو پام  يړ نومو 

 يپلا اسات؟ی يږ( او )وئڅښالاه پااره د )کوکاا کاوال و  ویااون وږ د شاپ خاهڅ ېالا ېد لاه

پار مهاال د  وځاور  ېد د ېودنښاد  ېچا ستید خپرولو له پاره کار واخ غامیوخورئ( د پ

 .و یشو  اتیز سلنه ۵۸ الڅخر  کوکاکوال د او سلنه ۵۸ الوڅخر  ویپل

 کاهځده، ېکار ښ ناک غوسه ونګپه پرتله د خلکو غبر  ۍکنالوژ ټ ېد د هګپه عمومي تو 

فلمونه د انسانانو د اګااه ذهنوناو لاه پااره،  1.لهګڼ ېمهاروونک ذهنونو د اله دا خلکو ېچ

د سااکنو انځوروناو بلکاې خو فلمونه متحرک انځورونه نه دي  ،متحرک انځورونه ښکاري

یا ډېار انځوروناه وښايي ناو زماوږ  63ثانیه کې د  هیوه ټولګه ده چې که دا انځورونه په یو 

ږي او هغااه د متحرکااو ېدو نااه تااوانېااپوه رانځورونااو د ساااکنوالي پااد دې بااه اګاااه ذهاان 

توګاه پاه حافظاه کاې بېله انځورونو یا فلم په توګه ویني خو ناخوداګاه ذهن هر انځور په 

 ثبتوي.

بلکاې پاه یاو او یاا څاو  یګاه ناه دو یغامونو په تپدونکو ېد پ و پیغامونو بل ډول د خپر 

 دې یاوازې ناخوداګااه ذهان د دې پیغاامونو ځای کېږي چ ې ځای پرکساکنو انځورونو 

چکااري ېمعلومااتو کاې پاه تلپااتې توګاه پ هدو او درک وړتیا لاري او د دې ذهان پاېپوه

سطه په عامه ذهنونو او پاه اپیغامونه د انځوریزو رسنیو په و  ټکېږي. هره ورځ په زرګونه پ

ه لور یې هڅوي، توګه د ماشومانو په ذهنونو کې چې د جنسي اړیکو او فحشا پ ېځانګړ 

                                                           
1. Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 119 
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چکاري کېږي او له همدې امله ده چاې د اوس وخات انساانان پاه جنساي فکروناو او ېپ

جنسي اعمالو اوښاتي دي او یاا د ساکس فلموناو پاه لیادلو پر او  تخیلونو کې ډوب دي

 دي.ي بوخت دي، ځکه چې رسنیو هر څه جنسي کړ 

لنې بنساټ منځ یاو معماول عمال دی او د یاوې ټاو  جنسي عمل د ښځې او سړي تر

غارب چاې د وه، تار دې  ېکه په واده پاورې تړلايتشکیلوي. پخوانیو اصیلو تمدنونو دا اړ

او  ووړلاوالی راېعصري تمدن یا دجالي تمدن، له ټولنیز مقصد څخه د جنساي اړیکاې ب

ه چاې جنساي عمال یاوازې د لشهواني پدیدې واړو  ېدا معنوي پدیده یې په یوې مطلق

 .یمفهوم د رجنسي غریزې د ترسره کولو پ

د جنسي عمل د معنوي ارزښتونو له منځه تلل د یوې ټولنې د معنوي زوال تار ټولاو  

بنس ونو څو بُعدي منفي اغېزې لاري او د ساکس فلموناو  رستر المل دی د یوې ټولنې پ

م پرتاه لاه دې لاتر ټولو ستره وسیله ګڼل کېږي. سکس ف صنعت د ټولنو د له منځه وړلو

په ټولنه او کاورنۍ  1ذهنونو بده اغېزه لري او د انسان مغز کوچنی کوي، رد خلکو پچې 

 .  1ند په  ریقې باندې ډېره بده اغېزه لريو کې د خلکو د ژ 

هغه خلک چې د سکس فلم په لیدلو بلد دي، د غیر معمول جنسي عمل د لرلاو لاه 

و همداساې جنساي عمال د لرلاد او پاه کاور کاې هام  يدې شو  ېپاره یې غوښتنې لوړ 

 .جوړويناخوښه جنسي ټولنه  هغوښتنه کوي او دا چې امکان یې نه وي نو یو 

نو له واده پرتاه اړیکاو تاه  ؛نکړو کله چې یو چا د خپلې خوښې له مخې جنسي عمل 

مخه کوي او په دې اړیکو کې هام د خپلاې خوښاې جنساي عمال پاه ناه مونادلو ساره، 

ومانو، حیواناتو او یا همجنسانو انسانان غیرعادي جنسي اړیکو ته مخه کوي چې له ماش

 سره دا اړیکي پالي.

لکه مینه، وعده او تړون له منځه  ېپه دې حالت کې د جنسي عمل احساسي اجزاو  

د کورنۍ اساسي بنساټ  باور ستره خال راځي چې هځي او په کورنۍ کې د بې باورۍ یو 

تنو او فتناه اچوونکاو ږي او د فېد کورنۍ په له منځه تللو سره ټولنه هم خراب ،ګڼل کېږي

 ښکار کېږي.

دی ه نا يښاو ساره ناڅااپېفرهنګي یرغل د بېالبېلو وسیلو او له هغاې ساره پاه تړلاو پ

نکو فتنو د پردې تار شاا متفکار مغاز شاته دی چاې پاه و دې سترو او نړۍ سوځو  بلکې د

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 

 The Social Cost of Pornographyکتاب  Mary Anne Laydenاو  Mary Eberstadtد  له پارهد ال زیاتو معلوماتو  .1

 ولولئ.
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قیامت پورې شمېرل کېاږي او ډېاری یهودیاان یاې پیاروان دي چاې د  تر ورځې ۍلومړ 

 یزو رسنیو محرکه قوه هم همدا اروپایي یهودیان او امریکایان دي.يسترو ډله 

 دا او لري مقام یلرونک واک رډې انیهودی ېک ویرسن يیکایپه امر ېده چ ندهګر څدا  

رتبااه مقامااات  ړساالنه لااو ۸7 ډوو ید هااال ی. هغااو ید زورور رډېاا تونااویمل نااورو لااه مقااام

یهودیان ناه یاوازې  1اداره کوي. ډو و یهال یهغو  ،ېله مخ ناید و ن او د بن اس لويیتشک

د نړۍ د سترو رسنیو خاوندان دي، بلکې د سکس فلمونو په تولید کې هم له ډېار نفاوذ 

ساتره څېاره ده،  هڅخه برخمن دي. دوکتور نتن ابرامز چې یو یهودی او د دې صنعت یو 

 مجلاه کاې پاه ویااړ ساره وویال: درې مياشاتنۍد یهودیانو په يې کال  زېږدیز 6773په 

 پاه ن یساډولګ د. لاري رول رډېا ولاوټ تر ېک صنعت الريډ ونیليسل ب ېد په انیهودی

 ېد انیهودی ېچ لیدل ینیوازی :يیوا ید یر ګمل هوديی وی ر اکډ هوديی ېهمد د نوم

دا ساتر پالنوناه پاه پاوره توګاه د  1.یاحماق د حیمسا ېچا یصنعت ته کاار کاوي، دا د

صهیون د مشرانو له پروتوکولونو سره ورته والی لري چې صهیونېساتان یاې لاه ساموالي 

 یس په دې اړه وایاي:يانکار کوي، خو هنري فورډ د موتر جوړولو د کمپنۍ تر ټولو ستر ر

 ړۍلاري او تار اوساه د نامطابقات ساره  وېښاپ واوساني مشرانو پروتوکولونه له ونيید صه

د صاهیون مشاارانو دیارلساام  1.یروان د ېمخکاا ېپروتوکولونااو لاه مخاا ېحالات د همااد

 ېکولاو لاه پااره چا یالر  ېد فکرونو او ذهنونو منحرف او با خلکود هغو  پروتوکول وایي:

ماو  رڅېا پاه صانعت د ي،ړ کا ړېراوال  ېستونز  ېک بحثونو اسيیته په س ږشي مو یدېک

او خلکاو  ړیورکاناوم  لویمسا اسيید نوو س مودي او ورته  يړ ک ېاندړ و ورته لینوي مسا

 .يړ وک نهڅېړ  او بحث لویمسا ولډدا  پر ېته اجازه ورکوو چ

فعاال  ریاغ ېپه برخاه کا لویمسا اسيیس د ېوال دي چېته ل ېخلک د یر ډېالبته،  

 بحاث هړ موضاوع پاه ا ېد کاوم ېشي چا هدا کار وشي او پوه ن ېله پاره چ ېوي، نو د د

 یولاړ تاه را ا لویاو ناورو مساا ګونو ته د ورتکلپ او ایبوخت ح،یتفر د مو فکر یهغو  د کوي،

 رڅېاپاه  ویالید هناري او ورزشاي سا ېچ ووته مجبور  ېد ۍرسن مهال ېهمد په او ید

 . يړ ک ېالس پور  لویمسا

                                                           
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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او  ېلار  لویمساا زو یله بنس یدو  بهکول،  ېالس پور  ته لویمسا ولډ ېله شک پرته د

د  ېکا یپاا پاهاو  يېاږعاادت ک کارولوښاپه نه  ېدیعق ېمنحرف کوي. کرار کرار د خپل

 . وړ غوا یې ږمو ېچ کوي ېپور  الس تکرار په زونوڅی ېداس

بااور  یاې ۍپاه همکاار  ېشاو چا یبدلوو او کوال  یفکر لور  د ید هغو  ېالر  ېاو له د

 ېاټرن انپاه  حتا او یهودیانو بڼه نه دی شود نړیوالو اذاهانو مهارول یوازې په دې  1.وړ وک

هام ياې پدیده  ېڅلېاو د علم په څېر سپړیک ېالس پور   1ولومعلوماتو په سانسور  د ېک

 ده. ېخپل الس کې اخیست هپ
 

 پوهه
 

 لاوړ بال ساره د ت ویاو له  خپلواکود  ېبلک ینه د دیکاليو تول د موخه ۍوروست دید تول

تار  خاو لېبرالېازم او ؛او د علم موخه هم خپلواکي ده 1ید ېپه مساواتو ک دیانسانانو تول

هغې پورې تړلی سياساي سېساتم د متخصصاې  بقاې پاه واساته د سارګردانو  بقاو د 

 غالمولو پر بنسټ والړ دی. 

کاې  ده چې دا ډله پاه جهال او نااپوهۍ ېهغه مهال شونول غالم  بقود سرګردانه  

لپااره احماق سااتلو   بقاو وساتل شي او دوکه ومني، نو له دې امله لېبرالېستانو د دې 

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 

نو نظروناه د لېبارال عالماانو د انتقاادونو لاه بمباارد ساره ته الس پورې کوي او د مخالفی

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. 

واسطه تر صنعتي انقالب او د اقتصاد د ګ ې اخیستنې د نظاام لاه پیال  هد غربیانو پ

نه پاه داساې حاال کاې پیال کاړي و دل څو په علم کې پانګېوروسته، هغوی په دې وتوان

توګاه اساالم چاې د علام او تمادن زانګاو وه، د زوال پاه  ېچې شرقي تمدن او په ځانګړ 

الساوهنه ونو کې ياې نظر  وکالسیکه پحال کې و او غربیانو له دې موقع ګ ه واخیسته او 

 تاری  یې جوړ کړ. ياو دروغجن علم یوکړه، په خپل نامه یې ثبت 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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دلی نه و چې ابان خلادون د نړیاوال اقتصااد ېږ ېال ز  ېټ(ادم سم) انوړاندې تر دې  

د پخوانیاو ساره تاه  ېټخو اوس هم غربیان ادم سم ؛نظریات په علمي توګه وړاندې کړل

او پاه همادې  .د اقتصااد د علام پاالر وایاي ناو،شوو او غال شوو نظرو  وهل علماوو د الس

ساتره وناډه لرلاه چاې بدبختاناه نان ورځ د کاې منوال مسلمانانو په ټولو علماي اړخوناو 

اسالمي نړۍ د بې پروایۍ له امله ټول علوم د اروپایانو په نوم شول او هغوی هم پاه باې 

و په توګه غربیاان د دې څاانګو پلروناه علمي څانګو د پلرون-ع تخصصيبدبد ۍ سره شرم

 وګرځول.

د غارب  الندې څو مهمې اجنډاوې لرلې: د علم د غربي کولو او انحصار له ځانه سره

او لاه  ول د عصري تمدن د ارزښتونو معتبر کول، د ناورو تمادنونو د ارزښاتنو باې اعتباار 

پاه څېار د نړیوالاو او د سرګردانه  بقو منځه وړل، د غرب د عصري تمدن د نړیوال کولو 

 تضمینوي. استعمار او واکمني  غالمول چې د دې تمدن، په نړۍ کې

لېبراالن او نړیاوال د دې نظریاې د ارزښاتونو غاوره  ،د غرب عصري تمدن او لېبرالېزم

ې امله یې د علم په کن ارول او انحصاار الس پاورې کاړ او پاه دنو له ګڼلو ته متقاعدول، 

 ره او د دې برخاوسیاسات او اقتصااد یاې ډېار تاکیاد ال  دریو علماي برخاو اجتماعیاات،

 ټاولیزو پار. ېتر کن رول النادې راوساتد دوی هم  ېتخصصي برخ-عملينورې  انحصار،

شو چې غرباي علمااوو او علام لاه  الملرسنیو د علم غربي تاری  او د غربیانو اغېز د دې 

ډېر نړیوال اعتبار خوند واخیست تر دې چې د غارب تار ټولاو احماق نظریاات هام د یاو 

 ل کېږي.ڼه توګه ګپعلمي اصل 

د اساالم  اندلی چاې ېحد ته رس ېمهال د غرب علمي ټولنو او علومو اعتبار د اوس 

ي روایاتو ند دیته غرب نظریاتو  دپه نړیواله اکاډمیکه ټولنه کې د منل کېدو لپاره، ء علما

دی چاې د غارب پاه  او د مسلمانانو تر ټولو ستر ویاړ دایې د ترجېح هڅه کړې، په پرتله 

وي او بېرته د څو جلاده غرباي کتاابونو ې یو پوهنتون کې یې یوه علمي درجه ترالسه کړ 

م پاه توګاه وي او د یاو عاال ياو غربي نظریاتو څخه په ډک مغز اسالمي هېوادونو ته ورغل

 دا نظریات خپاره کړي.

روڼ انادۍ ورتاه د چاې ي ڼاد علم د غربي کېدو وخت چې غربیان یې ډېر خاوښ ګ 

، په حقیقت کې د هغه علمي انحراف وخت دی چې په کې لاه علام څخاه د يوخت وای

ناسام يې اقتصادي او سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل شوی او له اصطالحاتو څخه 

 او روڼ اناادي چااې د روڼ اناادی پېژناادل کېااږيتعریفونااو پااه توګااه  تعریفونااه د علمااي

 یې تر ټولو ښه نمونه ده.هتعریفون
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چې انتقادي تفکار ولاري، خاو دا  ی؟ روڼ اندی هغه څوک دیڅوک د ڼ اندیدا رو 

رې و پا ناوعصري تمدن مخاالفو ارزښاتونو او نظرو  دانتقادي تفکر یوازې او یوازې د غرب 

دیناي ارزښاتونه  توګه ېتمدن او په ځانګړ  سيالباید د خپل  يځانګړی دی، دا روڼ اند

 نيوکاهخو کله چې د غرب د عصري تمدن پاه ارزښاتونو  ؛او اصول تر انتقاد الندې راولي

ویاې ټکاوي  ،په سترګه ګوري نيوکېني او هغه څوک چې دې تمدن ته د ېک يکېږي غل

اساتعمار النادې ټولناو کاې  او ورپورې وخاندي او په غیر غربي خو د غرب تر استثمار او

 جاامې مانا د غربیانو مقلد وي او د غربیانو په څېر  هروڼ اندی هغه څوک دی چې په ټول

دا چې د خپل هېواد  هواغوندي، خوراک وکړي، فکر وکړي، او ښکاره شي او تر ټولو مهم

ه نې الرې یاې باد ښاکار شو الس پورې کړي او په هرې  ر ويجاړولود ارزښتونو او فرهنګ پ

 کړي.

 کاس ویا د هګهمدارن او ید عنصر اساسي دوېته ک ځد رامن ګاو روزنه د فرهن وونهښ

 اجتمااعي مسالط کاس ویا ېچا يېاږک لګڼا الره هغاه عنصر اساسي دوېک اجتماعي د

او  وونهښااو  هګاپه عمومي تو  ګامله فرهن ېنو له د ي،ړ با ني ک تونهښارز  اصلي میپاردا

 کاهځ لري، رول اتيیح ېه کاکنټ په تونوښارز  فردي او زویي لهډ د هګروزنه په مشخصه تو 

د  1ید ړیسا زیولنټ وی ېبلک ید نه کس وی ېواز ی کوي، ژوند ېک ولنهټ په وکڅ وی ېچ

دي او د  راوساتېغرب استعمار او استثمار زموږ د ټولنې ټولې خاواوې تار یرغال النادې 

دی په دې حیاتي برخه کې استعمارګرانو د ه ښوونې او روزنې سېستم هم ترې مستثنا ن

ځاای یاې غرباي  او پار يدې هڅاې کاړ  ډېارېدیني او سنتي ارزښتونو د ورانولو له پاره 

چې اکثاره یاې ناه پاه دلیلاي او ناه هام پاه تجرباوي توګاه پاه اثباات  هتیوریکي ارزښتون

 دي.ي ترسره کړ يې دلي دي د علم په واسطه ېرس

 مسلمانان چې یو وخات د علوماو رامانځ ،شوه المل نړۍ بې پروایي د دې يد اسالم 

تعلیمااي  لويااديځتااه کااوونکي وو، د غربااي علومااو پااه مقلاادینو او ژباااړونکو واوښااتل او د 

ړناو پرتاه اساالمي ناړۍ تاه راوړل او پرتاه لاه دې چاې د غرباي ېنصابونه له هر اړخیزو څ

 ریس پیل وکړ. هغې په تديې د سموالی ارزیابي کړي، په اسالمي ټولنو کې  نونظرو 

نه وو او د صاردوونکو تار اغېاز النادې د  يوارد شوي تعلیمي نصابونه هېڅکله بې لور 

مانځ د علماي  ای کولو له پاره او همدارنګه د مسلمانانو تارځ غرب د ارزښتونو د ځای پر

ې اړه د ونسکانسان پوهنتاون اساتاد دته کولو له پاره چااپ شاول، پاه  د رامنځ اندېښنو

 مايیتعل کلاهېڅده. ه ېلاړ ت ېپور  استیس يګفرهن په هګتو  ژوره په روزنه او وونهښوایي: 

                                                           
1. Takis Fotopoulos; From (mis) Education to Paideia; p 1 
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لوري علم مجموعه ناه  ېد ب يېږندګر څرا ېک وښملت په صنفونو او کر  وید  ېنصابونه چ

 قاانوني د خاوا له ېلډ ای شخص وی د ېچ وي برخه وهیده او تل د هغو مشخصو سنتونو 

 1.يېږک لګڼ هګتو  په ېپوه

چاې د  ېاسالمي نړۍ اوس مهال داسې تر علمي اساتثمار النادې راغلاله بده مرغه 

د هغې د ساموالي لاه  انیې له پوښتنې او شک پرته منلي دي او  ونهغرب تیوریکي نظر 

تاه پاملرناه  نوښاتونوده. مسلمانانو علمي ې پاره یې د ځینو اسالمي روایاتو الره برابره کړ 

او ناغوښاتل  ېاو غوښتل شو  هوکړ  هتقلید او ژباړ د غربي کتابونو ر وړاندې یې کړه او په ون

ه ناکېادای داسې اماده شوي دي چې د غرب علماي نظریاات ناسام ذهنونه توګه  ېشو 

 شي.

وړاندې نقد وکړي، د خپلو مسلمانو علمي ټولنې  رکوم مسلمان د غربي علماوو پ که 

چکاري کولو لاه پااره ېندي او په حقیقت کې نور غربیان د خپلو ارزښتونو د پاپورې خ ور

ځکه چې د دوی کاار او غوښاتنې  ي؛ده ږلو ته اړ نېل وواسالمي هېوادونو ته د خپلو علما

 په وړیا ډول خپله اسالمي علمي ټولنه ترسره کوي.

کاې  کاړۍړه او دا یاې پاه دې علماي ویوه بلاه نساخه یاې د مثبات پاالنې پاه ناوم را

اړخ وویني او له منفي اړخونو څخاه  ښې مثبتېعقیده چې باید د هرې پ دې په ويستهنن

او پااه کااې  راوړياسااالمي هېااواد تاار نظااامي حملااې الناادې  ،کااه امریکااا ،شااي تېااریااې 

د  چاې یاو مثبات اړخ هام شاتهياې وړانادې  رپا وړي،خاولیونونه مسلمانان لاه منځاه يم

شخص یې مثبات اړخ ویناي او  یاو یو مثبت پال ويهم جوړ  ودانۍنانو له پاره څو امسلم

ناو پاه  ،توګه مسلمانان تر فرهنګي یرغل النادې راولاي پرلپسېمبتذله رسنۍ په  که یوه

 هم باید ولیدل شي.يې بدل کې یې معلومات هم وړاندې کوي او مثبت اړخ 

عصري تمدن کې د ګډون له پاره د مثبت پالنې  يله بده مرغه مسلمانان هم په غرب 

ثبات پالناه پاه حقیقات کاې د په ترویج او تبلی  اخته دي، پاه داساې حاال کاې چاې م

نو بیاا باې پاروا که له سړي غیرت لرې شي،  :ييمشهور متل مفهوم وړاندې کوي چې وا

 1له سړي څخه د غیرت لرې کېدل عیب نه ګڼي. خو اوس مسلمانان دې ګرځي. 

، انساان یاې یاو یپرته له دې یو برهاني یا تجربوي دلیل وړاندې کاړ  (Freud)فروید 

 انکولو له پاره یې لاه محاارمو او  هدی او د دې غریزو د رفعتعریف کړی ي موجود و غریز 

دي. د اسالم علمي ټولناه پرتاه لاه دې ې همجنس پاالنو سره جنسي اړیکې وړاندې کړ 

                                                           
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?) 

 )ژباړن(په بل تعبیر  .1



 118 وروستی خبرداری ❐

 

باې  ږي چې هغه خپله له وروڼو سره پاه یاو همجانس پالاه اوېژني او وپوهېوپ فرویدچې 

 ېیالۍ او نابریالۍ ځان وژنې یاې کاړ ږي، هغه وروڼه چې څلور برېالرې کورنۍ کې اوس

 تدریس اخته دي.  رپ ونودی او د هغه د نظر  دي، هغه ته یې د یو عالم خطاب کړی

د ساتنې په توګه او سیاساي د کسب او سیاست ته د د علم او قدرت  ينیکوال مکیاول

د هغو احساساتو راپاروونکي ګڼي چاې لاږه ضاربه ویناي خاو ډېاره ضاربه خپلاو ګوندونو 

سیاست پاه اساالم کاې د  ،خو مسلمانان پرته له دې چې درک کړينانو ته رسوي. دښم

وړانادې د عادالت  ررعایت څخاه عباارت دی او د دوسات او دښامن پا لهمتقابلو حقونو 

 رعایت د اسالمي سیاست بنسټ تشکیلوي.

د  ءناو غرباي علماا ،څاه درک کاړي ساې کاوماسالمي عالماان پرتاه لاه دې چاې دا 

انساان  ېټله نظریو پیروي کوي. ادم سم ویي او د هغڼر متفکرین ګسیاست د علم ست

ژني له دې محاور څخاه پرتاه بال ېته اقتصادي حیوان وایي چې له ګ ې پرته بل څه نه پ

خوړلو تاه علماي  او ترحم وي، خرافات ورته وایي، سود يهر څه که صدقه، مرسته، قربان

باازار مهاارول ردوي، خاو اوس هام پاه جواز ورکوي او د اقتصاادي علمااوو پاه واساطه د 

 ناواسالمي نړۍ کې د اقتصاد د علم د پالر په توګه پېژندل کېږي او له غیر انساني نظرو 

 .ږي او له علمي اعتباره یې خوند اخليېر ېڅخه یې ت

په اساالمي علماي  ءپه داسې حال کې چې د ابن خلدون په څېر د اسالم ستر علما 

 ي. لر ه ټولنه کې هېڅ مهم ځای ن

او د غرب اقتصادي استعماري نړیوال استعمار او استثمار د غرب تر کن رول الندې د 

ناو لاه دې پرتاه ناشاونی دی اجنډاوو له تطبیق تر کن رول الندې د بهره بردارۍ اقتصاد 

دو لاه پااره د غارب تار کن ارول النادې د ېاامله د غرب د استعمار او اساتثمار د ښاه پوه

و اړیااان کاااار دی.پېژندناااه يااا د تااااریخي پاااړاو مطالعاااه اواو اقتصاااادي سېساااتم 



 

 

 

 

 

 

 یم فصلېدر 

 استعمار ياقتصاد

 

 د پیسو تاریخ

تجربه کړی. دا  یکې ده چې د بشریت تاری  یې ساری نه د زمانهداسې  هنړۍ په یو 

بدلون، معلوماتو، ټکنالوژۍ، علم، اقتصاد، ساوداګرۍ او  چ کپرمختګ،  چ کزمانه، د 

بلکاې د فتناو او  ؛چې ښاکاره شاي خو دا وخت داسې شی نه دی ؛نړیوالتوب وخت دی

کمرغي ېزور، ن دوکو وخت دی چې په کې خپلواکي د غالمۍ، جګړه د سولې، جهالت د

د شتمنۍ د لرلو، علم په کې له معتبار ځاای څخاه د ټاپاه شاوي کاغاذ او ساوداګري او 

او په ظاهره او با ن کې له یو بال ساره  مانا دیه پپورته کولو ته د اقتصاد په کې خولې 

ینې ساره برابار ېد دجاال د وخات لاه وړانادو  متضاد دي چې دا فتنې د رسول الله 

 دي.

نړیوال اقتصادي نظاام دی چاې پاه کاې پانګونې ر ټولو ستره فتنه، د زموږ د وخت ت 

ری پانګې د ګردش په حال کې نه دي، ساتر پاانګوال تضامین شاوي پیساه لرونکاي ېډ

د نړۍ د ټاولې پاانګې لاه د میلو ترشا بندیان دي.  بې وزلۍفقیران د تل په څېر د  .دي

سالنه یاې د څاو  ۸7الس کې او و میلیاردرانو په تن 3۵7سلنه د  ۵4مجموعې څخه یې 

 . 1سترو هېوادونو په الس کې دي

په غالمۍ د خلک د وخت په تېرېدو سره د پانګوالو په کوچنیو اقلیتونو  یباالخره ډېر 

توګه  ېد پیسو د تاری  په ځانګړ  لدېاوسني اقتصادي نظام پوهپر ږي. ېتلک کې ایسار 

 .يده ن يه شونعې او پوهې پرتلد برېښنايي یا کاغذي پیسو له مطا

ورساره ياې ره، خپال ماال باه باه بال ناه ال  يلومړنیو انسانانو د دې له پاره چې یو شا

وربشو د لرلو له پاره یې غنم ورسره بدلول او لاه جانس څخاه اد  د بېلګې په توګهوه، بدال 

                                                           
1. Michel Chossudovsky; The Globalizaion of Poverty and The New World order; pp 7 & 21 
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ې د راکاړې ورکاړې وسایله ده. د خلکاو، يساځکاه پ ؛دهېاد پیسو په توګه کار اخیستل ک

دو او د بشار پاه تکامال ساره ېمنځ د راکړې ورکړې په زیات ریو او تمدنونو ترقبیلو، امپراتو 

جنس په جنس بدلونې سوداګري له ستونزو سره م  کاړه او د هغاې د سساتوالي المال 

فلزي سکې )په ځانګړې توګه سره زر او نقاره( د  لرونکې بیه لوړده، نو له دې امله ېځر وګ

 .لته شو  پیسو په توګه رامنځ

، هر هغاه ېو. یعنیې ذاتي ارزښت  ا،یوه اصلي ځانګړتی پیسود تاری  په اوږدو کې د  

هم د ارزښت وړ وو، د کې خپل ذات ه ده، پېڅه چې د پیسو په واسطه یې راکړه ورکړه ک

لګې په توګه غنم، خرما، نقره، سپین زر او نور. د نقرې او سرو زرو سکې، د بشریت پاه ېب

لو اوږد ډول دی چې تر میالد وړانادې لاه بابال او یوناان څخاه د تاری  کې د پیسو تر ټو 

 دې.ېفرانسې تر انقالبه پورې وکار 

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 

اتام هناري ۍ ورځ او د لومړۍ ورځې په عملیاتي مرکز )برېتانیې( کاې، د دجال په لومړ 

د مهارولو لاه پااره پاه تقلاب الس  تښد ارز  سویاو د پ ولویرول د ران کن د سویپادشاه د پ

تقلبي سکو منلاو  ېسره خلک د د ولوګد مسي سکو په رن ېپه اوبو ي ېاو د نقر  ړک ېپور 

د  یاې ېکاحالت  ېاو د خلکو د دوکه کولو په د لړ ک ړا تښد اصلي سکو په مساوي ارز 

 .  1هړ راو السته هګپان ستره دولت شاهي د سیلګان

، سوداګرو او بانکوالو سره مرساته و کتبي حوال کې یې، همدارنګه په دیارلسمه پېړۍ

ې ځای، حوالې له بانکونو څخه واخلاي او انتقاالول د انتقال پرو کوله څو د حجیمو حوال

خوا چې د ضارب  اال فاابریکې یاې لرلاې، ه حوالې د بانکوالو او هغو کسانو ل. دا به یې

ښاودل ېچې ورسره به د سرو زرو او نقرې د اندازې لاه مخاې ا ېدېږل کېهغو کسانو ته ل

 .ېو  ېشو 

او پاه  ېحوالې د پیسو په توګه د اصلي پیسو پاه بادل کاې رواا شاو  يادېکرار کرار 

و لاه ياړې. د ډېارو پېد بانکنوټونو په ناوم ونوماول شاو سته و او ور  ېدېې کار کراکړه ورکړه 

پاره بانکنوټونه په سرو زرو او نقرې او د نقرې او سرو زرو په ساکو متکاي وو چاې بیاا یاې 

کولاه، ساره لاه دې چاې باانکوالو د بېالبېلاو حیلاو او  ېتقیم مهار جوړونه ناشاونسهم م

هغاه  . د بېلګاې پاه توګاهساتله پاره ترې کاار اخی شتمنۍمخې د غیر قانوني  لهچلونو 

                                                           
1. James Robertson; The History of Money; p 7 
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باه د امانات پاه  هغاه هدېاورسره ذخیاره کبه سره زر او نقره چې د بانکنوټونو په بدل کې 

 ه.و  ېښودل شو ېتوګه ا

نقارو او  االوو  وذخیاره شاو  ویزه توګه پاه خپلايدل چې ټول خلک په ډله ېدوی پوه 

پاه دوو ځاایونو کاې د او یاوه پانګاه اوه پسې نه راځي، نو ځکه یې په سود باندې پور ورک

خاوند سره د ګردش په حاال کاې وه  لهد بانکوال او د پانګې  ېڅنګ یعن جعو ترادوو مر 

او همدارنګه د صادر شوو بانکنوټونو اندازه د ذخیره شوو سرو زرو او نقرو سره سمه نه وه، 

څ ېها له مخې ډېر بانک نوټونه بازار تاه وړانادې کاول او لاه مالتړ نو له دې امله یې د لږ

پېاړۍ کاتولیاک کشایش داساې  ېڅخه یې پانګاه ترالساه کولاه، پاه دې اړه د شپاړسام

چلوناو کاار  ولاهډ وڅاد کشف له پاره لاه  نوړ او بانکوال د خپلو ابتکاري ک رګسودا" وایي:

 "و.ېږ ه پوهن ېپر  ږمو ېاخلي چ

پاه  ېلاه ساود ساره چا ېپاور  وڅاوو  شاوي ړجاو ېداسا چلونه او ېلیح هیاځ ېتر د

 ساود د خاهڅ تیحیمسا لاه یاې کارار کرار خو ي،ړ ک ه پ يېږک لګڼ ناهګ ېک تیسحیم

 او يړ ورکا پاور سود په هګپه ازاده تو  ېدل چېوتوان ېد په بانکوال او هړ ک ېلر  ناهګ لوړ خو

پاه  ایوار ب وی ېسیپ ېشو  دیتول ېچشو  دیتول پر سویپد  خهڅ ېڅه له یې تمرکز چلونو د

 . 1يړ سود پور ورک

دې  دد چااپ پاه بیاه او  وشول څو باانکوال یاوازې د باانکنوټون الملدې  دا چلونه د

پرم  د ارقامو په لیکلو د سرو زرو او نقرې ارزښت هغوی تاه ورکاړي او د ځاان  وبانکنوټون

دې شاهد دی، هغاه کساان چاې ر ره له هېڅ څخه پانګه تولید کړي. بشري تاری  پاپه ل

ره او همدارنګه ډېری دې خلکاو خپلاه ال  ډېره شتمني یې لرله، ډېر قدرت او واک یې هم

پانګه له غیر مشروعو الرو السته راوړه، د واک او شتمنۍ په ترالسه کولو ساره یاې حارص 

او  نۍشااتم ېزیااات شااو او د نااور واک د ساااتنې او ترالسااه کولااو او همدارنګااه د ډېاار 

 ساتنې پسې شول. پرغالمیتوب 

اروپااایي بااانکوال هاام چااې پااه هغااه وخاات کااې د واک او شااتمنۍ خاوناادان وو او  

حکومتونو کې یې لاه سیاساي نفاوذ څخاه خوناد اخیسات، د ه همدارنګه د هغه مهال پ

لاه پااره رول  اپراختیا پسې شول تر دې چې د ملي پیساو د کن رخپل واک او شتمنۍ پ

 ېورځا ۍړوند هېواد د دجال د لومړ جوړه کړه او د دې کار له پاره یې لومړی ا ه رحيې 

 عملیاتي مرکز و.

                                                           
 م  4همدا سرچینه؛  .1



وروستی خبرداری ❐  122 

 

خپلې پیسې په شخصي ټولنې پاورې وتاړي،  ي،ده چې هېڅ هېواد نه غواړ څرګنده  

ره، برېتانیه او فرانساه یاې لاه یاو بال نو له دې امله هغه بانکوالو چې سیاسي نفوذ یې ال 

 پادشااه وارلسامڅد  ېکاال د فرانسا زیا.دزي۵۸43پاه پاه لاور وهڅاول.  ړېسره د جګ

 تار ېک  یتار په سویپ د ېچ شوه باعث ېواقع ېو ی د هګړ ج ځستان تر منېلګس او انيیلو

 .يېږک لګڼ اوړ پ ستر ولوټ

لرله او  ایتړ ته ا سویپ روډېله پاره  لوړ م  و پر ګړېج د میلېو  مېیپادشاه در  یېتانېد بر  

 رسانې پ میلاېاملاه د و  ېولاو تاه حاضار ناه و، ناو لاه دړ لو یېپارلماان د ماال یېتانېد بر 

 ویا ېچا ړکا قاانع تاه ېد لايمېو  پادشااه روګسودا ېنځیي په مرسته، د لندن ډنېلټسکا

 ېبانک سره له د ياد. يړ په پور ورک ېسیته پ ليمېپادشاه و  ،بانک دا وڅ يړ ک ړجو بانک

 د بانک په نوم ونومول شو. سیلګد ان ،بانک و زیرګشخصي سودا وی ېچ

د  باهحکومات  کاهځشاي،  یال ړ الساته راو هګ اد خپلو پورونو  ېبانک باوري و چ ياد 

 لاه پرته ل،ړ ک لیپ ورکول پور یې کهځ نوکار واخلي،  خهڅ ویسود د ورکولو له پاره له مال

. او ورکاوي یاېسود باه  ېچ ېشر  ش ې. په دوشي ارګنټی یې ړېورک رتهېب په ېچ ېد

 ېکا ړۍنا ولاهټ. حکومتونو په ړک قیته تشو ستلویپور اخ رډې ېکار حکومت د ال پس ېد

 د باانکونو شخصاي د واساطه په ویمال درنو خپلو د خلک ځور  نن ېچ هړ ک بیتعق الره دا

 .1دي مجبور ورکولو په سود

، د بشاریت د ېد انګلیس د شخصي بانک تشکیل چې د انګلیس پیسې یاې چااپول 

پاه اقتصاادي تاری  تر ټولو ستر اقتصادي فساد ګڼل کېږي چې تار اوساه یاې انساانان 

دوکو  دچې  ېهېڅ انسان پیدا نکړ  دي او تر اوسه به داسې مو کې را ایسار کړيناګوانتا

ناه ز الندې چاې لاومړنی هغاه یاې د انګلایس باناک و ېستم تر اغېاو جعلي اقتصادي س

 .وي

صاادي پورتاه والاي او د جعلاي او تپه اتلسمه پېړۍ کې د راتثچایلاډ د کاورنۍ پاه اق 

د ملي باناک پدیادې پاه الساته ورتلاو،  ،سره د ګډ سېستم په خپرېدو دروغو لهخلکو ته 

برابره شوه څو هغه پالنونونه چې خزرانو په اتمه پېړۍ کې په سار  زمینهدې کورنۍ ته دا 

 کې لرل، عملي اړخ ورکړي. 

لیکاي:  (Ken Matto)د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس کاندید دوکتور کان م او 

 مالاک، ېکیدو د فاابرېاک ېلایو  اال د(، ډلی)راتثچا باور انچل ریکال م زیدېږ ز ۵004په 

                                                           
 م  ۵7همدا سرچینه،  .1
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 پاه جرمناي د تاه دفتار کااري خپال يړ سا والګولس پرنفوذه او پاان د والګپان او صراف

 .راوبلل ېک ټفرانکفور 

 کاه ېچا يړ تاه قاانع کا ېدا کساان د ېدا وه چا موخه ېد هغ خهڅ ډېغون ېله د 

باه ورتاه  رول کن نویاو انساني سرچ عيی ب و،ګنو د پان ي،ړ نک یاځ وی سره ګېپان ېخپل

 .1ړک ېاندړ ورته و ېيپالن  اويزړ پ 6۵شي او خپل  یشوننا ېک ړۍن  ولهټپه 

 Fritz)س اساااپرنګماییر ې پاااالن چاااې فااار  پړاوياااز 6۵د دې دیارلساااو کورنیاااو 

Springmeier)  یې د روشان فکراناو د دیاارلس شایطاني نسابه(Illuminati)  باولي، د

دی ثابات ه یو تاریخي حقیقات پاه توګاه ناد په څېر  نوپروتوکولو  63صهیون د مشرانو د 

ړیو تااریخي پېښاې او پړاووناه د دې پالنوناو د رښاتیا ېاو د څو وروستیو پ ۍشوی خو ننن

 یوه بله نسخه ده. نوپروتوکولو  63دو شاهدې دي چې د صهیون د مشرانو د ېک

په دې پالنونو کې ځینې مهمې برخې د علمي وینااوو پار ځاای لاه وحشات او تارور  

زم تبلیا ، د  بقااتي ېابرالېڅخه استفاده، د سیاسي قادرت د ترالساه کولاو لاه پااره د ل

دل تاار دې چااې واک یااې دې حااد تااه ېااپاااتې ک ټ، د دیارلسااو کورنیااو پااجااوړول جګااړو

د معلومااتو او رسانیو کن ارول، د  ورسېږي چې د دولات او خلکاو زور پارې وناه رساېږي،

خاالف عمال  و پرچلونو کار اخیستل او د هغ ومشهورو شعارونو په واسطه له سېستماتیک

و پاه واساطه د ځاوان نشه يي توکو او نورو اخالقي فسادو ې، نۍکول، د شرابو، زنا، موسیق

زم او ېانارشا، فاشایزم زم،ېانېنېزم، لېبېالبېلو تیوریو )مارکسد نسل فاسدول او همدارنګه 

پاه ږو دا )دیاارلس کاورنۍ( دروغ دي، او ېچاې پاوهپه واسطه یې فساد ته هڅاول ( ونور 

 .جوړولپه نوم د یو نړیوال حکومت  (New World Order)د نوي نړیوال نظم پای کې 

تر دې ناستې وروسته، راتثچایلډ خپال پنځاه زامان د اروپاا پنځاو مهماو ښاارونو تاه  

د پیسااو واک پااه الس کااې واخیساات.  ووپااا د مهمااو هېوادوناار یااې د ار ژ او ډېاار  لېااږلو 

بیات  دیاې  وراتثچایلډ او ورسره نورې دیارلس کورنۍ چې د خزر له نسب څخه دي، ټول

هیله لرله او له همدې امله لاه  جوړولوسره د یو نړیوال حکومت د  کولو المقدس په مرکز

د واک د انتقاال پاه  .اد وهېاو  یبرېتانیې څخه په جغرافیایي او نفوسي لحاه یاو کاوچن

ساتر او د  پلاوه ه جغرافیاایيلافکر کې شول او له همدې امله یې شمالي امریکا ته چې 

قادرت  جوړ شويوه څو دا نړیوالې اجنډاوې د نوي و، واک انتقاال لوی نفوس له پلوه هم 

 په مرسته عملي کړي.

                                                           
1. Ken Matto; The History of the Federal Reseve System; p 4 



وروستی خبرداری ❐  124 

 

لاه امریکاا څخاه د خپلاو ساترو پالنوناو د  څاوږي ېتوان رېد دې له پاره چې هغوی پ 

څارونکي په توګه کار واخلي نو باید متخصصه  بقه په کن رول کې راولي او د سرګردانو 

 و. یخلکو  بقه غالمه کړي چې دا کار یوازې د پیسو په زور شون

وه او هارې  ېشال شاو ېامریکا تر خپلواکۍ وړاندې د برېتانیې په بېالبېلو مستعمرو و 

طه د ځان له پاره جال پیسې چاپولې. د انقاالب پاه سیې د مرکزي بانک په وا مستعمرې

دو سره مستعمرو د جګړې د مخکې وړلو له پاره ډېرو پیساو تاه اړتیاا لرلاه، ناو لاه ېپیل ک

چاې تار انقاالب وروساته د  ېپیسې چااپ کاړ  ېدې امله د هرې مستعمرې بانکونو ډېر 

رې پیسو له دې امله چې په بازار کاې لاه دې او د هرې مستعمېپیسو د تورم سبب وګرځ

یاو د ، خپل ارزښت له السه ورکړ او پاه دې حالات کاې اروپاایي باانکوالو ېو  ېر ېحده ډ

چې د انګلیس بانک ته ورته و او په امریکا کې لاومړنی مرکازي  وړانديز وکړ مرکزي بانک

 شو. جوړ بانک د شمالي امریکا د بانک په نامه 

م ارزښته کېدو له املاه لاه رکاود )مااتې( ساره ما  شاو او تار دا بانک هم د پیسو د ک

کال له منځه الړ. خاو لاه دې ساره ساره بیاا زېږدیز ۵0۸۵تاسیس څلور کاله وروسته په 

هم اروپایي بانکوالو په امریکا کې د پیسو د کن رول د ترالسه کولو او د یو مرکازي باناک 

کمیسایون ه سي قاانون د تشاکیل پاښودې او د امریکا د اساه نې د بیا جوړولو هڅې پر 

 وړاندې کړه. هکې یې د یو نوي بانک جوړولو  رح

ه دې اړه وایي: پنکی او پخوانی ولسمشر و ښودېتوماس جیفرسن د امریکا یو بنسټ ا 

لاه  ړیلاوم يړ کولاو اجاازه ورکا ېانادړ ود  سویشخصي بانکونو ته د خپلو پ کايانیکه امر

هام مهالاه باه لاه  ېچا ېکا وه بانکونو او شرکتونپپه واسطه  واليټی د را وید ب ایتورم او ب

 یاېباه  ځور  ویا ېچ ېتر د يړ غال ک تونهیملک خهڅله خلکو  ي،ړ سره وده وک ېدیپد ېد

 .1وه ېولیان یاې پلروناو ېچا يېږېاږوز  ېکا ېوچا یېلاو ېپه هغا ۍکور  ېماشومان په ب

 تال والګپاانښودونکی ګورنر موریس په دې اړه وایي: ېهمدارنګه د امریکا یو بل بنسټ ا

 ید ړیتل دا کار ک ی. هغو يړ خلک غالمان ک ېخپل واک وساتي او پات ېچ کوي هڅه

وناه سااتو،  ېمحادوده کا وهیاپاه  ید حکومت په مرسته هغاو  ږکه مو ،کوي یېاو تل به 

دوو بنساټ  . د امریکاا د1زه ولاريېادلتاه هام خپلاه اغ رڅېاپاه  ونویاځابه د ناورو  یهغو 

دل چې د سیاسي مشرانو ترمنځ د ېښودونکو له مخالفت سره سره بیا هم بانکوال وتوانېا

د  ر وړاندې يېکړي او په د پیسو واک د امریکا کانګرس او حکومت ته ورن نفوذ په مرسته

                                                           
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.

رال ډفا د یې ونهیدوه مل ېوه چه الر ډ ونهیمل لس هګپان ۍنړ لوم بانک ینړ لوم کاید امر

باناک  ېوه. د د ېشو  واسطه په ېاچون ګېپان د والوګد شخصي پان یې ېاتپحکومت او 

پاه  والوګد شخصاي پاان یېشل تنه  ېد حکومت او پات هتن هځپن خهڅتنو مشرانو  6۵له 

 .1دلېک اکلټواسطه 

 ېکاړ ې ه کې د شخصي خلکو د شمېر د ډېروالي له امله به ډېری پر ېپه کمد مشرانو 

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 

ه دې باور دي چاې راتثچایلاډ خو ډېری محققین پ ؛فردي شریکانو نومونه رابرسېره نشي

 د دې بانک یوه تر ټولو محرکه قوه ده.

ر له دې بانک څخه پوروړی شو او توماس جیفرسان چاې د دې ژ د امریکا دولت ډېر  

ک څخه د امریکا د مشارانو او دولات نده په ناتوانۍ او غم سره له دې باېپور په پایلو پوه

 دا ېما لاهیهې بیانیې کې داسې وویل: د غالمۍ نندارچي شو. په دې اړه یې پخپلې یو 

 یاې حکومتاه رالډف له ېچ یوا موجود امکان وید اصالح  ېپه اساسي قانون ک ېده چ

پاوره . او همدارنګاه یاې پاه یاو بال ځاای کاې وویال: 1یوا یستیاخ واک ستلویاخ پور د

. کلاه چاې تومااس 1دي ېخطرنااک خاهڅ اردو نظاامي لاه ېولنټا باانکي ېچا میباوري 

امریکا ولسمشر شو، د بانکوالو او د هغوی د نورو ملګرو په ټولو هڅو سره یې  جیفرسن د

خاو وروساته بیاا باانکوال  ،دو اجاازه ورنکاړهړېابیا هم ورته د امریکا د لومړني بانک د جو

دل چې د امریکا د لومړني بانک په څېر یو بل مرکزي بانک د امریکا د دویم بانک ېوتوان

 ورتاه رډېا ساره نيړ لاوم لاه باناک میدو التونویا متحدو د کاید امر ېچکړي  جوړپه نامه 

 وه. الرهډ ونهیمل 4۵ ېچ الرهسره  توپير ګېپان ۍنړ لوم ېواز ی یدو  دره او ال  یوال

 مهځپر پن ویلرله او  هړ ا ېحکومت پور  هبرخه پ مهځپر پن وی یې رڅېبانک په  يړ د لوم 

باناک منشاور  ېد د رڅېابانک په  يړ د لوم هګهم حکومتي مشران وو، همدارن یېبرخه 

 .1شو بینو له پاره تصوو هم د شلو کل

                                                           
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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پیسو ساره د  لهکال د امریکا ولسمشر شو، زېږدیز ۵۸64کله چې انډریو جکسن په  

د چاې وړاندې یې مبارزه پیل کړه او په داساې حاال کاې  رتړلو دوکو او چل د سېستم پ

ایالتونو د دویام باناک منشاور ناوی ه امریکا کانګرس څلور کاله تر وخت مخکې د متحد

 و( څخه کار واخیست او د دې مرکزي باناک ېتصویب کړ، رييس جمهور د رد له واک )و 

 د نوي والي مانع شو.

شرۍ په دویمه دوره کې جکسن خپل مالیې وزیار تاه لاه دې باناک څخاه د مد ولس 

ار څخاه ډډه کادې یستلو فرمان صادر کړ چې د مالیې وزیار لاه وحکومتي شتمنیو د را 

وکړه او جکسن مجبور شو چې د هغه د منفکۍ امر صادر کړي، تار ده وروساته د ماالیې 

اخته شو تر دې چې له دې بانک څخه د حکومت د  ه برخليکدویم وزیر هم د لومړني پ

شار د شخصاي مرکازي میم وزیار بریاالی شاو. ولسېشتمنیو په راویستو د دې څوکۍ در 

نفوذه او شااوخوا خلکاو لاه ډېارو مخاالفتونو  کې و، خو د پربانک د له منځه وړلو په فکر 

 کوي، فکر دا که ولسمشر قیدا السره م  شو. د هغه په اړه د مرکزي بانک رييس وایي: 

 فکار او يړ کا انیبناد انیقاضا او يړ کا څغاو  سرونه انویله هند ېچ ید یدلېتوان ېپه د

. په ولسمشر فشار راوړلاو 1روتنه کويېنو ت ؛شي یداېرس هم ته بانک یې الس ېچ کوي

پیال کاړه   (Money Contraction)له پاره مرکزي بانک لاه باازار څخاه د پیساو راټولوناه

کړه. همدارنګاه باانکوالو د ولسمشار د وژلاو هڅاې هام  جوړهچې دې کار مالي ستونزه 

دو له امله بریالی نه شول او د هغه تورن کس د رواناي نااروغۍ ېوکړې د اسلحې د ناکار 

 شو. ېلرلو له امله خوشد 

بانکوال د امریکا د متحدو ایالتونو په کاانګرس کاې د پیااوړې ډلاې پاه لرلاو ساره د  

د ولسمشارۍ د د راياو پاه اکثريات ساره ياې ځال لاه پااره  يامریکا په تاری  کې د لومړ 

یاې مرکازي باناک  پاه پاای کاېسلبولو هڅه وکړه، خو ولسمشر جکسن مقاومت وکاړ او 

چې راتلونکو اویاوو کلونو پورې بل شخصي مرکازي باناک د امریکاا  وړو داسې له منځه ی

 شو.ه په متحدو ایالتونو کې جوړ ن

ځپال تار او په داسې حال کې چې ولسمشر جکسن د مرکزي باناک لاه منځاه وړل  

 جاوړدو لاه پااره یاې کاوم ناوی سېساتم ېا، د باانکوالو د واک د راکميټولو ستره بریا ګڼ

ه توګاد کوچنیو ایالتي بانکونو په واسطه د ذخیرې د یوې برخې په نکړای شو او بانکوالو 

ی شاي د په کې کاوال بانکوال چې  (Fractional Reserve Banking)د بانکوالۍ پدیده 

لګې په توګاه کاه ېلږې ذخیرې په مرسته د ذخیرې څو چنده بانکنوټونه عرضه کړي )د ب

                                                           
1. Edward Kaplan; The Bank of the United State and American Economy; p 133 
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ی انادازه باناک نوټوناه عرضاه کاوال افغانیو پاه  ۵7777افغانیو سره زر ولري، د  ۵777د 

شي( په دې توګه یې د پیسو په مهار کولاو الس پاورې کاړ او لاه هاېڅ څخاه یاې پانګاه 

 السته راوړه.

کال پورې د بانکوالو واک زیات کاړ او د عواماو زېږدیز ۵۸۸۵د پیسو دې سېستم تر  

نکن وغوښاتل ېاله پانګو یې خپله ډېروله تر دې چې د امریکا شپاړسم ولسمشر ابراهام ل

له بانکوالو څخه واک په پوره توګه واخلي او د پیسو کن رول حکومت ته ورکاړي، ناو  چې

خاوا ه پیساې چاې د حکومات لا ېپه نوم نو  (GreenBuck)له دې امله یې د شنو پیسو 

 دلی، الس پورې کړ او ویې غوښتل چې د حکومت پور له منځه یوسي.ېچاپ

او همدارنګاه اروپاایي  ېخلاي جګاړې پیال شاو مهال، په امریکا کاې دا نکن پرېد ل 

امریکاا حملاه  رپاياې ڼه، غوښاتل اقدرتونو چې د لېنکن د پیسو سېستم یې خطرناک ګ

و ډېرېاد روکړي. په داسې حال کې چې په لېنکن باندې داخلي او بهرني فشارونه م  پا

پردې تر ده چې د دې ېودانګل، هغه په دې پوه وو، تزاري روسیې د لېنکن مرستې ته را

 موخه روسیه ده. ۍشا د اروپا بانکوال دي او تر امریکا وروست

منځاه وړلاو لاه پااره لاه ه لا دتزاري روسیې له ولسمشر لېنکن سره د داخلي جګړې  

امپراتورۍ حمله وګڼله چې لېنکن یې ر پرته په امریکا باندې حمله د تزار پ ېمالي مرست

 څخه وژغوره. کړکې شوي جوړ  له

کاړي چاې د  جاوړږي د پیسو یو داسې سېساتم ېدې چې لېنکن وتوان خو مخکې له

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 

یکایي جاسوس څخه یې ترالسه کاړی و کاناډایي خبریال ته په الس ورغی چې له یو امر

 ابراهاام یاغلښا ید غالماانو ازادوونکااو په کاناډایي ورځپاڼاه کاې یاې داساې ولیکال: 

 کااوه، یاې توبیاساتاز باانکوالو والاوړین د ېچ واسطه په ېسیدس د ېلډ ېو ی د نکن،ېل

د . لېنکن تر مرګ وړاندې په یوه لیک کې خپل ملګري تاه داساې لیکلاي وو: 1شو ووژل

 ېانادړ و رمهال د ملت پ پر ۍبدبخت د او کوي کارښ انځ د ملت سویپر مهال د پ ېسول

 خااهڅ ۍظااالم، لااه اوتوکراساا خااهڅطنت لواک لااه ساا سااوی. د پويړ جااو هیااتو  ېتاار 

سامارک د جرمناي ې. اوتاوون ب1ید یتونکښاغو  انځ خهڅ ۍروکراسيب لهاو  یوونکړ سرغ

 فاجعاه وهیا پاره له تیحیمس د نهړیم نکنېد ل حاکم د لېنکن د قتل په اړه داسې وایي:

شاتمني پاه  ولهټ کایخپلو ماهرانه چلونو سره د امر هبهرني بانکوال پ ېره لرم چېو  زه. ده

                                                           
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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. د 1يوکاارو ېيا باهتمدن د خرابولو لاه پااره  کیستماتېعصري س ویاو د  ړېک ېکواک 

ره او د ال ه مالتاړ یاې نا ېلېنکن په له منځه تلو سره، شنې پیسې چې حکمي پیسې یعن

 ېره چااپ شاو ه پاال لګښتونوغوښتنې سره سم په ډېره اندازه د داخلي جګړې د  لهبازار 

له السه ورکړ تر دې چې د سرو زرو په مالتړ سره پیساو تار داخلاي يې ، خپل ارزښت ېو 

 و له مخې ځای ونیو.ند فشارو  وجګړو څوارلس کاله وروسته د بانکوال

الۍ ملااي قااانون چااې د ایااالتي بااانکونو پااه همدارنګااه د لېاانکن د حکوماات د بااانکو  

وو او دا صالحیت یې څو ساترو باانکونو تاه  يواسطه یې د بانکنوټونو عرضه کول منع کړ 

ورکړی وو چې منشور یې د فډرال حکومت په واسطه تصویب شوی و، تر ډېرو کلونو یاې 

مرکزیات  پاه (Wall Street)ټ ېخو ستونزه دا وه چاې دې باانکونو د وال سا ر  ،دوام وکړ

کوالۍ سېساتم یاې سالب کاړی و او ند قدرت د ملاي باا ۍسره فعالیت کاوه او د بانکوال

حکومت د بانکوالو په پرتله پیاوړی کېده چې بانکوال له دې حالت څخه ناخوښ و او په 

د شخصي مرکزي بانک د جوړولو په هڅه کې شول، ځکاه یاوازې همداساې  امریکا کې

 الو دایمي قدرت تضمین کړي.شي چې د بانکو  ییو بانک کوال 

پاه  (Indianapolis)بانکوالو د خپلو سیاسي پیاوړو ډلو په واساطه، د اناډیانا پاولس  

نوم د پیسو یو کمیسیون جوړ کړ څو په خپلې ګ ې سره د پیسو سېستم اصالح کاړي. د 

پاورې یاې تاړاو  باډايانوغړي داسې څوک چې په بانکوالو او ساترو  یدې کمیسیون ډېر 

 وناهګپان رهډېا خاهڅ الاروډ زره ساوه هځالاه پنکمیسیون کاې  و دې پانګوالو په دېره اال 

 ړوکا زیانادړ و ولاوړ جو د باناک مرکازي وید راپور  سیون وروستيي. باالخره د دې کم1هړ وک

 .1کوي عرضه به ېسیپ ېواز ی ېچ

کسان چې غوښتل یاې اوسانی سېساتم د پرمختاګ ماانع  هاصالح غوښتونکي یا هغ

د سارو زرو د  چاېدل ېاکاال وتوانزېږدیاز ۵477، په کړي وښيي او یو مرکزي بانک جوړ

خاو  ،و تصویب کاړ مالتړ ولې پیسې په کې سره زر او یا هم د سرو زروټمعیار قانون چې 

ن یې د ملي بانکوالۍ منځه وړلو پیل شو او دا قانو ه دا کار د پیسو د اوسني سېستم په ل

 تم د اصالح له پاره پرانیست، په دې اړه فرنک وېليم امریکايي اقتصاد پوه لیکي:ېسد س

                                                           
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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تم پاه بادلون ساېس د ۍباانکوال ملي د ایب وار وی رسګکان ېک یپا په ېده چ ندهګر څدا 

 مز لیونګستن په نوم امریکایي مخرخ لیکي:ېد ج .1يېږمجبور 

په . 1وه ېشو  هړ جو هګقدم په تو  نيړ له پاره د لوم ولوړ جومرکزي بانک د  ویدا ماده د  

 Federal)کال باانکوال د امریکاا د فاډرالي ذخیاروي باناک زېږدیز ۵4۵4، په پای کې

Reserve Bank)  شاول چاې د  يدو بریالېپه نوم د یو شخصي مرکزي نوي بانک په جوړ

وړانادې  دد پیساو يې هم نک و او نه با یخالف یې نه د فډرال حکومت پورې تړل نوم پر

کاه څاه هام باانکوالو د ناوي ،زرو د ذخیرې له پااره الزماه انادازه لرله ود سر  کولو له پاره

 ووه، د ناو انوماو سره د پیسو یا سارو زرو د معیاار سېساتم  مالتړسېستم نوم د سرو زرو په 

، بلکې په حقیقت کې د سرو زرو د معیاار د ځانګړتیاوې نه لرلېدا ډول  څرنګواليپیسو 

 .ېکړ جوړې اغوا کوونکي په نوم یې کاغذي تورمي پیسې 

ره او پکس برېتانیکاا کله چې په نړۍ د دجال د لومړۍ ورځې عملیاتي مرکز واک ال  

(Pax-Britannica)  کاوونکي تار ناماه النادې  اغاواد ورته ویل کېده، د سرو زرو د معیاار

سره چې لاه افریقاا، هندوساتان او ناورو  لواندازې په راټولو  ېیوې ستر یې، د سرو زرو د 

 ۍد ناړۍ یاوازین، چاې ، داساې یاو سېساتم جاوړ کاړېو  ېمستعمرو څخه یې راغال کاړ 

، س رلنګ پونډ و او په حقیقت کې س رلنګ پونډ پاه ېدېپیسې چې له سرو زرو سره بدل

ه ورو هېوادوناو د سارو زرو د ذخیار او نا هژنادل کېادېنړیوال بازار کې د سرو زرو په توګه پ

ځای س رلنګ پونډ ذخیره کاوه چې دې کاار د سا رلنګ پوناډ ارزښات ناور هام  پرکولو 

وه او دا چې س رلنګ پوند ته نړیواله اړتیا پیدا کېده، نو له ډېر چاپ سره سره یې بیا الوړ 

هغاو  سارچینې دلرونکاې  له السه ورنکاړ او برېتاانیې د ناړۍ د ارزښات تهم خپل ارزښ

 ره، السته راوړې.وړاندې چې هېڅ ذاتي ارزښت یې نه ال ر پیسو پ

ړیو له پاره برېتانیې په دې فاساد نړیاوال سېساتم الس پاورې کاړی و او اوس دا ېد پ

ه دنده د دجال د دویمې ورځې عملیاتي مرکز او امریکا ته انتقال شوه. پاه لاومړي ر مردا

رول او د امریکایاانو د غالماۍ د زمیناې د د کن ا ېګام کې، امریکا د خپلو خلکو د پاانګ

برابرولو له پاره داسې کار وکړ چې د بشریت د تاری  تر ټولو ستره غال یاې ګڼلای شاو. د 

 دونکو ته منع اعالن کړل.ېامریکا دولت د سرو زرو د سکو لرل د دې هېواد اوس

                                                           
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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سرو زرو هر ره او خلکو د ت ال ښډالرو ارز  67وخت کې د سرو زرو هر اونس د ه په هغ 

 ۍکاال پاه جناور  زیدېږ ز ۵443وروسته د . هاونس د شلو ډالرو په وړاندې بانک ته وسپار 

د  یې ایاو ب ړسلنه راکم ک 3۵ ېاندړ و رد سرو زرو پ تښارز  الروډحکومت د  کاید امر ېک

 پار الاروډرتاه باانکونو تاه ورغلال )د ېخلاک ب کاای. د امرړسرو زرو د لرلو قاانون با ال کا

 ېکا بادلپاه  الاروډ 4۵هار اوناس ساره زر د  یېرته ېله امله( او ب ۍاعتبار  ېد ب ېاندړ و

 .1هړ ورک السه له هګسلنه پان 3۵خپله  ېيکار سره  ېاو په د رودلیوپ

ستانو وروستی هدف چې د یو نړیاوال حکومات د ېد نړیوالو بانکوالو او یا انترناسیونال

په هڅه کې و، یوازې امریکا نه و، بلکې په ټوله ناړۍ یاې اقتصاادي، سیاساي او جوړولو 

 فرهنګي راا غوښت. 

او  ونوړنیازو ټولناو، رسانیو، سیاساي ګونادېنو له دې امله یاې د امریکاا پاه علماي، څ

ساتي ېبرالېمدني ټولنو کاې د پیساو پاه مصارفولو ساره د ازاد باازار اقتصاادي نظاام او ل

لاه پااره یاې نړیاوالې  پلي کولوو الس پورې کړ او د خپلو پالنونو د نظریو په علمي ښودل

ې نړیوالې جګړې وروسته چې نړۍ له پکس برېتانیکا څخاه مکړی. تر دویجوړې ټولنې 

لور په حرکت کاې وه، د ملګارو ملتوناو پاه څېار د  رپ (Pax-Americana)پکس امریکانا 

ې ن ووډز په کنفرانس کې اقتصادي نړیوالو سیاسي سازمانونو د جوړولو ترڅنګ یې د بر 

 نړیواله ټولنه هم په امریکا کې جوړه کړه.
 

 (BRETTON WOODS)برېټن ووډز 
 

تو کله چې د نړۍ هېوادونه په دویمه نړیواله جګړه اختاه وو، د امریکاا د متحادو ایااال 

هېوادوناو د 33په نوي همشاایر ایالات بارې ن ووډز کاې د امریکاا او برېتاانیې پاه مشار 

کال د جوالی په میاشت کې تر جګړې وروسته د اقتصاادي  رحاو پاه اړه زېږدیز ۵433

 .ېخبرې اترې وکړ 

له پااره زیااتې  لګښتونومهال، ډېرو هېوادونو د جګړې د  د دویمې نړیوالې جګړې پر 

او له دې امله یې له سرو زرو سره د هغې د تبادلې وړتیا لاه منځاه  ېو  ېپیسې چاپ کړ 

د تورم سبب شو او د باری ن ووډز د کنفارانس د ګاډونوالو لاه پااره ښاه یوړه چې د پیسو 

چانس ګڼل کېده څو د نظر وړ هوکړه لیک السالیک کاړي. د باری ن ووډز کنفارانس پاه 

شل شاوی و چاې لاومړی هغاه یاې د پیساو نړیاوال صاندوق، دویام ېو  نودریو کمیسیونو 

یم ېانړیوال بانک واوښات او در سیون یې د بیارغونې او پراختیا بانک چې وروسته په يکم

                                                           
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 35 
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کاړه چاې د نړیوالاو اقتصاادي همکااریو بلاه وسایله تار  جوړهکمیسیون یې داسې ټولنه 

 .يبحث الندې ونیس

کنفرانس د هاوکړه لیاک  ېد په داسې حال کې چې ډېری هېوادونو فکر کاوه چې د

کاال پاه  زیدېږ ز ۵436په  ځمن تر یېتانېبر  او کاید امر، يپه مادو کې تصمیم نیوونکي د

 ناورو او انویاتانوېبر  لاه انویاکای. امرېو  ېشو  لیپ ېاتر  ېخبر  هړ ا ېد په هګتو  رسمي ریغ

 .هړ اترو ته ادامه ورک خبرو ېپور  يړ کال تر او زیدېږ ز ۵434 د سره استازو له وادونوېه

 ماه64او  مه66کال د جون په  زیدېږ ز ۵434د  ځد استازو ترمن یېتانېاو بر  کاید امر 

 ېو یاد  هړ صندوق پاه ا والړید ن سوید پ ېکنفرانس ک والړین وی پهمهال  پر دنویل د هې ن

 شو. ړپالن جو یېانیب ګډې

 ېپاور  ې ېن ېد اکتوبر تر نهم خهڅ ېم۵۵مبر له  استازو د سپ یېتانېاو بر  کاید امر 

 ګاډېد کارپوهاانو د  هړ پاه ا دوړېاجوصاندوق د  والړیاد ن ساوی. د پهړ وک هډغون لهځنهه 

 ېکا حاال ېداسا په شو، کیالسل ېل کېکال په اپر  زیدېږ ز ۵433 د کیل هړ هوک یېانیب

 والړیان او باناک د ېارغونیاب د او صاندوق والړیان د سویپ د ېک کیل هړ هوک ېد په ېچ

 د ېچا پااره لاه زډوو  نی بار د یې الره وهی، شوي ادی وو نه موضوعات ولټ هړ ا په انکشاف

هغاه پاه  یېتاانېاو بر  کاایامر ه،ړ وه برابره کا ړېک موافقه ېک په استازو یېتانېبر  او کایامر

 .  1ومنله وادونوېنورو ه

دو څخه عبارت ېدریو نړیوالو اقتصادي ټولنو له جوړ  دد بری ن ووډز د کنفرانس پایله 

، د پرمختاګ او بیاارغونې نړیاوال باناک (IMF)چې په کاې د پیساو نړیاوال صاندوق  هو 

(IBRD)  یااا اوساانی نړیااوال بانااک(WB) اګرۍ نړیااوال سااازمان او د سااود(ITO)  چااې

پاه ناماه بادل شاو او اوس د  (GATT)وروسته په سوداګرۍ او تعرفو د عماومې هاوکړې 

 ژندل کېږي، شامل دي.ېپه نامه پ (WTO)سوداګرۍ د نړیوال سازمان 

السلیک کړ چې د هغې قاوانین د غارب  هوکړه ليکله دې پرته دې کنفرانس داسې 

مهاال د امریکاا د بهرناي  او اوس ياو په ځانګړی توګه د امریکا د ګ و تضامیمن کاوونک

سیاست یوه ستره وسله ګڼل کېږي. د یادو ټولنو د اداره کولو سېساتم دموکراتیاک ناه و 

کې د څو لري، بلکې امریکا په ه کړې د لرلو حق نېاو هر غړي هېواد په کې د مساوي پر 

 ورکولو حق لري او اداره یې له واشنګ ن څخه کېږي. ېغړو د رای

د برې ن ووډز هوکړه لیک په داسې شرایطو کې السلیک شو چې په جګړه کې ډېری  

د دې کنفارانس غاړو هېوادوناو  تار دې چاېره او لو هېوادونو ورته کافي وخت ناه ال ېښک

                                                           
1. Mikesell R; The Bretton Woods Debates: a Memoir, Essay on International Finance; p 192 
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لیاک  ههام زده ناه وه او د دې هاوکړ د کنفرانس رسمي ژباه )انګلیساي(  انډېرو استازو 

 نې په بر   چې په دې اړه ون دارمل لیکي: ولیسخت متنونه یې په سمه توګه نشو تحلیل

لوساتلو تاه  ېد هغا ېچا ړک کیالسل ليک هړ هوک ېاستازو داس وادونوېه 33د  ېک زډوو 

 . 1رهال  هوخت ن یې

 ېد هغااې در  د باارې ن ووډز کنفاارانس چااې د امریکااا د مااالیې وزیاار او همدارنګااه

کمیساایونونه د امریکایااانو او برېتانویااانو پااه واسااطه اداره کېاادل د نااوو تشااکیل شااوو 

ذخیاروي پیساو پاه توګاه امریکاایي ډالار داساې  وسازمانونو په چوکاټ کې یې د نړیوالا

ل و او ناورې ملاي پیساې د د ډالارو ساره معاا 4۵تصویب کړل چې د سرو زرو یو انس له 

دو وړ ېاوړاندې د بدل رسره د ډالر او یا هم د هغې د سرو زرو پ ې بيېثابت ېیو  لهتبادلې 

 .يو 

د ډالرو د بدلونې حق یوازې په حکومتونو او دولتوناو پاورې تړلای و او  ېپه سرو باند 

ره خپلاې ال ه هاېڅ هېاواد حاق نا خپلې پیسې په سرو زرو بدلې کاړي. یخلکو نشو کوال 

او د دې ساازمان د غاړو لاه  هسالن ۵.۵پاه  ،پیسې د پیسو د نړیوال صاندوق لاه اجاازې

کم ارزښته کړي. په دې سره، امریکايي ډالرو د هغې لوړې ې ډېر  هسلن ۸اجازې پرته له 

غوښتنې له مخې چې په نړیوال بازار کې یې پیدا کاړی و او ټولاو غاړو هېوادوناو هغاه د 

او امریکاا  هېواد د پانګې په توګه ذخیره کولې، د نړۍ تر ټولو ستره با ارزښته پیسه شاوه

اندازه ډالر یاې چااپول،  ه، ډېر واخيستهاو له موقع یې ګ ه  لېیوالو غوښتنې لید ړهم د ن

د چااپ شاوو ډالارو لاه انادازې ساره سامه  سالنې په داسې حال کې چې د سرو زرو لږ

 ذخیره نه لرله.

په دې کار سره امریکا د برېتانیې ځای ونیاو او د ناړۍ د ساتر او پیااوړي اقتصااد پاه 

تاینې موخه د برې ن ووډزر هوکړه لیک ېخو د امریکا او بر  ،په نړۍ کې راڅرګند شو توګه

څخاه یاې د ناورو هېوادوناو د غاالم کولاو او  هاوکړه لياکته پابندي نه وه، بلکې لاه دې 

 لوالي په توګه کار اخیست. ېب

 ېتر ټولاو لاوړ د چې س رلنګ پونډ د نړۍ  هو  ېداسې تصویب شو  ه بيهد تبادلې ثابت

دا کاار پاه نړیاوال باازار کاې د  اوره څلاور چناده ارزښات ال  وې په توګه تقریبا  د ډالر پیس

شو او له همدې املاه د برېتاانیې د تولیاداتو لاه پااره  الملدو ېبرېتانیې د تولیداتو د لوړ 

کاال زېږدیاز ۵434غوښتنه راکمه شوه او د برېتانیې دولت د لومړي ځل له پااره پاه یې 

و د پیسو د ی السلیک کړ يې خالف چې خپله  وډز د هوکړه لیک پرخپله پیسه د برې ن و 

                                                           
1. Van A. Dormael; Bretton Woods: Birth of Monetary System; p 226 
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سلنه راښکته کړه او په کارار  47.۵نړیوال صندوق او د دې سازمان د غړو له اجازې پرته 

وړاندې د نړیوالې بې  رکرار یې د خپلو پیسو د ارزښت په راکمولو پیل وکړ چې د ډالرو پ

 شو. الملاعتبارۍ 

، لد ډالارو د ارزښات نوسااني کېادل لیادفرانساې کلاه چاې  الکازېږدیز ۵407په  

وړاناادې یااې د ساارو زرو  راو پاا ېخپلااې ډالااري ذخیاارې یااې د امریکااا پااه لااور واسااتول

 ه، پاه ډېار د ذخيره شوو سرو زرو متناسب ډالار ناه لارل غوښتونکې شوه او دا چې امریکا

ک کاې و او خپل مسوولیت څخه چې په السلیک شاوي هاوکړه لیا لهیې شرمه توګه بې 

 پاه یاوې غاړه وه، سرغړونه وکړه او ریچارډ نېکسن د فرانساې دولات تاهر مشري یې هم پ

 اریاع ېانادړ و رپا الاروډ يیکاایامر د ېکا ویاون ویستورو  په بانویرقکې وویل:  کې بیانیې

 .ړک يلپ ګجن

د دفااع لاه پااره د  خاهڅ الاروډ لاه ېچا ړته امر وک ریوز یېامله ما هم د مال ېنو له د

پاه  وڅا ړتاه امار وکا (Konly)کاونلي  ریا. ماا وزيړ کاو  ېناړ ک يالزما ېانادړ و رپ سياالنو

 دودروي.  لبادلو  ونوګشاوو پاان رهیاساره د سارو زرو او ناورو ذخ الاروډلاه  هګتو  مهالهډلن

 . 1وي هګ  په ثبات د سویپ داو  االتوید متحدو ا کاید امر ېچ  ءاستثنا په طویشرا خاصو

نې د و ړ د اسعارو د بادلوووډز سېستم په پوره توګه له منځه یو ریچاډ نېکسن د برې ن 

 لاهپرته  مالتړد له منځه تلو سبب شو او د نړۍ پیسې له کوم ذاتي ارزښت او  ې بيېثابت

دو په حال کې دي. یوازې هغاه ېچاپ شوو شمېرو سره د یو کاغذ په شکل تر اوسه د تاو 

نس څخه پاتې دي د امریکا تار مشارۍ پورې د برې ن ووډز له کنفرا هچې تر اوسيې څه 

 الندې د یو نالیدونکي ظلم په توګه نړیوالې ټولنې دي.

رې په فکر کې شو او د ډالار ال  حالت له پاره د حل کړکېچنریچارډ نېکسن د ډالر د  

عاالي نظریاه وړانادې  (Petrodollar)رو ډالر ې د نړیوال ارزښت د ساتنې له پاره یې د پ

ذخیاره کېادو له پرته( کېدو سره، نورو هېوادونو د ډالرو  مالتړمي )له کړه. د ډالرو په حک

لرله او که ټولو هېوادونو له بانکي ذخیرو څخه خپل ډالر ویساتل او پاه ه ن دلچسپيسره 

رته کېدل نو په باور سره به د پیسو تورم د ډالارو د ساقو  و کې ښکته پ يي بازارونوامریکا

 ي.دلی و ېالمل ګرځ

دو وړانادې د مارګ مازه ېاله منځه تلل او د امریکا امپراتاوري تار ځوان ډالر يامریکای

خااو ریچااارډ نېکساان د ډالاارو د نړیااوالې غوښااتنې د ساااتنې لااه پاااره سااعودي  ،څکلااهو 

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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کړي او د دې کار پاه و وړاندې  رپ ټولو ستر اقتصادي تولید )نفت( خرڅالو یوازې د ډالرو

شااهي  لاه وړانادې رګواښونو پا کورنيوبدل کې امریکا د ال سعود کورنۍ ته د بهرنیو او 

 د ساتنې وعده ورکړه.څخه کورنۍ 

غاړو هېوادوناو او بیاا وروساته د نفتاو  (OPEC)تر سعودي عربستان وروسته، د اوپک 

کاه کاوم هېاواد  ېوړانادې خرڅاول، یعنا رټولو صادروونکو هېوادونو خپل نفت د ډالرو پ

اخیساتل شاوو ډالارو څخاه  لهوای او  يرلېغوښتل نفت واخلي، نو لومړی یې باید ډالر پ

وروسته یې نفت اخیستی شوای. په همدې توګه ډالر یو وار بیا د نړیوالې پیسې په توګه 

 ا واکمنايژندل کېږي، یاو وار بیاا یاې پاه ناړۍ کاې د امریکاېروډالر په نامه پې اوس د پ

کړه او د عثماني خالفت له منځاه وړلاو وروساته د ال ساعود کاورنۍ دویام ساتر  تضمين

 کړ.و خیانت له اسالمي نړۍ او بشریت سره 

د ډالرو په حکمي کېدو سره، د امریکا د ذخیاروي باناک او د ټولاو شخصاي مرکازي  

اتثچایلاډ پاه کاار یارلسو کورنیو ساره تاړاو لاري او د ر دبانکونو برخوال چې په یو ډول له 

نړیوال ستر پالن جوړ کړی و، پرته له دې چې د کوم شخصي، حکومتي او يې ځای کې 

الس پاورې کاړ او لاه ياې ، د کاغذي پیسو پاه چااپ ېخوا وڅارل شو ه نړیوال سازمان ل

پانګه تولید کړه او د نړۍ ټول حکومتونه یاې پاوروړي کاړل  ېدونکېهېڅ څخه یې نه باور 

 تاه الاروډ يیکاایامر ونهیلېتر  ۵۵6کال  زیدېږ ز 67۵۵ په تیمقروض ناخالص والړین ېچ

 .  1دهیرس

ده، خاو ېلیونه ډالارو تاه رساېتر  ۵۵6د ټولو هېوادونو )ځمکې( د مقروضیت مجموعه 

ده؟ په باوري توګه چې ځمکې لاه ماری  او  ېپوښتنه داده چې ځمکه له چا څخه پوروړ 

یا هم له کومې بلاې سایارې څخاه پاور ناه دی اخیساتی، بلکاې هېوادوناو لاه شخصاي 

د ترسره کولاو لاه پااره پاور اخیساتی دی او  اتوبانکونو څخه د دولتي کړنو د مالي وجوه

نړیوال باانکوال چاې تار اوساه هام د خپال هویات لاه ښاکاره کولاو څخاه ډډه کاوي، د 

ږي. امریکاایي ېدي او ولسمشران یې د ناانځکو پاه څېار سااز تاه ګاډ يحکومتونو لرونک

 والړین له سوید پ انیکایامر یر ډې سناتور د امریکا د فډرالي ذخیروي بانک په اړه وایي:

 کلاهېڅه حسااب ساتمېس راليډفا رويیالاري. د ذخ ناه پوهه واقعي خهڅنکو و پور ورکو 

ساره لاه دې  1کاوي عمل بهر خهڅ رول کن له رسګکان د ستمېس دا ،ید نه یشو  ارلڅ

                                                           
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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شاوو  جاوړوستم مات کړ، د دې هوکړه لیاک پاه واساطه د ېچې امریکا د برې ن ووډزر س

 نړیوال کولو له پاره کار اخلي.د  (Hegemony) ۍد فقر رامنځ ته کولو او یکه تاز  وټولن
 

 اقتصادي او غیر سیاسي مستعمره کول
 

ن ووډز تر کنفرانس وروساته پاه داساې حاال کاې چاې غربیاانو لاه مساتعمره ې د بر  

ښااود، خااو د بېالبېلااو ېنظااامي او سیاسااي توګااه پر پااه هېوادونااو څخااه پااه ظاااهري بڼااه 

ساوداګرۍ  ېنړیاوالد اقتصادي سازمانونو لکه د پیسو نړیوال صندوق، نړیاوال باناک او 

 ولو سره د دې هېوادونو په اقتصادي استعمار یې الس پورې کړ. جوړ سازمان په 

عباارت دي  ېچا يېږواسطه اداره ک هسازمانونو پ ېندال  رول اوس د غرب تر کن ړۍن

 والړیااد ن سااویپااه واسااطه د پ 1G8او  1G7د  ۍپااه مشاار  التویااد متحاادو ا کااایلااه: د امر

 ۍاو همکاار  ایاسازمان او د اقتصادي پراخت ۍر ګسودا ېوالړیبانک، د ن والړیصندوق، ن

 .1يېږپه واسطه اداره ک (OECD)سازمان 

د امریکااا پااه مشاارۍ د پیسااو نړیااوال صااندوق، نړیااوال بانااک او نړیااوال سااوداګریز  

دی. د ناړۍ  سازمان په څېر سازمانونه د نړۍ د غالماۍ یاو خطرنااک مثلاث جاوړ کاړی

چې فقر ټوله نړۍ ونیسي او  ې دهغالمي د دې خطرناک مثلث په مرسته هغه مهال شون

غوښتلو ته مجبور شاي او لاه فقار څخاه د له دې سازمانونو څخه سوال او خیر  ههېوادون

پوروناه او داساې پالیساۍ ومناي چاې د اقتصاادي  يخالصي له پاره لاه ساود ساره تړلا

 ږوي.ېغالمۍ ترڅنګ نور فقر هم وز 

نړیوال حکومت یا نوي نړیوال نظم ته ګوناډه ووهاي، بایاد  ،د دې له پاره چې نړیوال 

پاه پاای او  وکاړيت له پاره کار چې د نړیوال حکوم شي لومړی د غالمۍ سېستم داسې

دي غالماي د دې سېساتم تار ټولاو صاامسیح الدجال د مشر په توګاه وي. اقتد یې کې 

دي څاو د امریکاا پاه مشارۍ  ېبرخه ده چې د هغاې تګاالرې داساې جاوړې شاو  همهم

پاه ټولاه ناړۍ  بې وزليهېوادونه هدف وټاکي او بیا  بې وزلهاقتصادي سازمانونه، لومړی 

 کړي.  هکې نړیوال

ړیو راهیسې ترې باانکونو د ېچې له پڅخه د سترو غربي هېوادونو له سیاست پوهانو 

دې نړیوالې  رحې له پاره د نانځکو په توګه کار اخیستی د ټولې نړۍ د ناانځکې کېادو 

                                                           
1. G7 شامل دي. ستانېیا د اوو پیاوړو هیوادونو ډله چې پکې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ای الیا، جاپان او انګل   

2. G8 یا د اروپايي اتحادیې په شمول اووه ګونې ډله   

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 

الره  ۍد غالمۍ له منلو پرته بل بدیل ونه لري او هغاه یاوازینباید دومره مجبور شي چې 

، د واشانګ ن تار مشارۍ النادې د يد چې هېوادونه یې د غالمۍ منلو تاه مجباور کاړي

 سازمانونو په واسطه د دې هېوادونو پوروړي کول دي.

لاه منځاه تلاو وروساته د هېوادوناو ملاي د د ثاابتې تباادلې سېساتم  بيېد اسعارو د 

چې تل یې ارزښت د نوسان په حال کاې  ېپوره توګه په تورمي پیسو بدلې شو پیسې په 

وي او په دې سره یې د پیسو د نړیوال صندوق له پاره چې د پیساو د نړیوالاو قوانیناو او 

ساازمان دی، د ټولاو هېوادوناو د پیساو د ارزښات د مهاارولو  ییمولو یاوازیننظاړیکو د ت

 دی. چانس برابر کړی

د پاور  خاهڅصندوق  والړین له سویبانک او د پ والړیله ن وادونهېه ېله پاره چ ېد د 

 يېږک تهښخوا کم ارز  هسازمان ل ېد همد ېسیپ وادونوېه ېشي د د ړاله پاره  ستلویاخ

او  يېږمجباور  ته ستویاخ پور خهڅ سازمان ېد له پاره له برابرولو د ېجیبود د دولتونه او

کوي او کلاه  هڅمشرانو ته د رشوت ورکولو ه وادېد هغه ه ي،ښیمقاومت و  وادېکه کوم ه

 يېږخوا وژل ک له سازمان د ۍجاسوس د کایامر د ېچ دا ایمشران فاسد نه وي  ېچ ېي

نظاام لاه  وادونوېپه واسطه د مقاومو ه ېنظامي السوهن د وټد نا ۍپه مشر  کاید امر ایاو 

 .1يځ هځمن

خاوا داساې ه ټولناو او د غرباي رسانیو لااوسنی اقتصادي سېستم خلکو ته د علماي 

دی او اقتصاادي کارپوهاان د هغاو ېابغرنج ښودل کېږي چې عام خلک پرې نه شي پوه

، اکتفا کړی وي رېت پړاوخوا یې د سانسور ه علمي کتابونو په واسطه چې د غربي ټولنو ل

د د کاوي. ناو لااه دې املاه د بارې ن ووډز سااازمانونو تاه پراختیاا ورکااوي او د خپال هېااوا

د  چاې یو حتمي کار ګڼي، په داسې حاال کاې بغړیتو  نوه د دې سازمانو ر پاه پراختیا ل

دې هېوادونااو پورونااه لااه دوو خطرناااکو پدیاادو سااود او د ساااختاري تعاادیل پااه څېاار 

 مشرو یتونو سره مل وي.

او ورساره د اړوناد  پوروناوږي چې هېوادونه یې لاه ورکاړل شاوو ېدا ټولنې په دې پوه 

د  ډېاریه نشي وتلی، د ملي پورونو د پراخولو له پاره داسې پور ورکاوي چاې سود له زور 

پور لاه  يد اخیستل شو  نههېوادو  يکې نه وي او پوروړ  ننه پور اخیستونکو هېوادونو په د

ږي او ېصادي هام ورزیااتېې ف ګ ۍهر کال کلند ې د سربېره پر .یه نه شي وتال څخ بار

 ږي.ېدې سترو پورونو کې ډوبپه 

                                                           
 فونو په کتاب کې چې د جان پرکینز لیکنه ده.ساقتصادي جنایتکار د اعتراال زیات معلومات د یو  .1
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ی شاي اخیساتل او سرچینې لاري او کاوال  يدي پالیساچې ښه اقتص ههغه هېوادون 

اقتصاادي یرغلوناو النادې د پاویس د  تاررته ورکړي، د دې سازمانونو له خوا ېپور ب یشو 

دې هاېڅ هېاواد نه غواړي چاې ځکه دا سازمانونه  سره ښکته کړي،ارزښت په مهار کولو 

 والړیاد ن ساویبانک او د پ والړیثباته کول د ن ېب سوید ملي پ. خپلواک ويله پور څخه 

 موخه ده.  ديیکل وهی اووډاجن و صندوق د پ

او  يځار ګالمل  واليړ د لو وید ب هګاو سمدستي تو  اپيڅکول په نا تهښکم ارز  سوید پ

. 1يځار ګالمال  دوېک کتهښد را دیاو واقعي عا تښد ارز  واکځد کاري  ېپه ورته وخت ک

کولاو د ساختوالي المال ګرځاي او یااد هېاواد ء رتاه اداېپوروناو د بهمدارنګه دا کړکې  د 

پاااتې کېاږي. کلااه چاې هېوادوناه د پااور پاه ورکااړې ناتواناه شااي، دا  یهمداساې پاوروړ 

ږي او د ېنساخې ساره راڅرګناد ېتوګه د برباادۍ لاه یاوې ناو  هپ مالتړيسازمانونه د یو 

ساره  وشارایط وناو لاه پورونه د اصالحاتو پاه څېار  يکولو له پاره، نو  ءپخوانیو پورونو د ادا

 ورته وړاندې کوي.

د نوي پور له جملې څخه ډېره برخه په پخوانیو حسابونو کې پاتې کېږي او ډېره لاږه  

 د ساویپ دبرخه یې هېوادونو ته د اقتصادي پالیسيو د اصالح له پاره ښکته پورته کېاږي. 

 ،(budgetary austerity)سيیپال ختواليس د ېجیبود د ېالند واک تر صندوق والړین

 ېکا وادوناوېه وړ پاورو ۵۵7 پاه کول شخصي او خپلواکي ۍر ګسودا د کول، تهښارز  کم

حاق تاه پاه  تیاملتوناه د مرکازي باناک او اقتصااد وزارت د حاکم يړ . پورويېږک یعمل

لاري،  هړ په غا  رول کن ۍسیپال سویکلن اقتصادي او پ وید  ېچ يېږک ړا ېودنېښا ړېغا 

 ۍتار مشار  نګ )د واشن ستمېس وی ۍي او د اقتصادي سرپرستځ هځله من ېولنټدولتي 

 خاهڅ ېولنټا مادني لاه یې واک ېچ دولت موازي وی. يړېږجوواسطه  هپ ولنوټد  ېالند

د  ساوید پ ېچا وادوناهې. هغاه هيړېږاقتصادي سازمانونو له خوا جو والوړین د وي، اتیز

 .1يېږست ته لوېاو موخو سره سم عمل نه کوي، تور ل نوړ ک لهصندوق  والړین

کله چې هېوادونه د خپل پور د بېرته ورکولو تاوان وناه لاري، د واشانګ ن تار مشارۍ 

د راکمولو او د عایداتو د زیاتوالي له پاره د  لګښتونود حکومت د  الندې اقتصادي ټولنې

 ېهغا ساختګیرياقتصاادي وړانادې کاوي.  (Austerity)اقتصادي سختوالي پالیساي 

 ۍسایپال ېوي. په د یوال هښد حکومت د اقتصاد  ېيموخه  ېچ يېږک لیته و ۍسیپال

تاه د  کوونکوکاار  نود عاماه خادمتو  ،ید عاماه ساکتور د دنادو کماوال هګاپه عمده تو  ېک

 نوشخصاي کاول او د دولتاي خادمتو  ولناوټد دولتاي  ،یکماوال ویاو اضافه کار ازونویامت

                                                           
1 . Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and the New World order; p 48 

 م  ۵4همدا سرچینه؛  .1
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 تونوګښاالهاادف د حکااومتي  ز یو بنسااساايیپال ولډ ې. د ديشااامل د ېپااه کاا یکمااوال

 .1راکمول او د پورونو ورکول دي

 کوونکي اره توګه هېوادونه خپل پور ادا کړي، پرته له دې چې خپل کارښکدا چې په 

توګاه  ېکوونکو امتیازونه راکم کړي په خلکو او په ځاانګړ  منفک کړي او د پاتې شوو کار

نړیاوال چاې خلکو باندې درنې مالیې وضع کوي ځکاه  ( بقوپاړکيو ) منځنیواو په ټی و 

 کېږي. بښلوالتیا سره له دې مالیو ېپه ل ونېد بهرنۍ پانګ هشرکتون

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 

عمده موخه ده، ځکه چې د غریبو خلکاو کن ارول او تار واک النادې کاول  هواشنګ ن یو 

 .وکې لیدلی شو  اوسني یونان لګه یې پهېندۍ بو اسانه کېږي. یوه ژ 

له ګوناد څخاه د  (Syriza)د چپ پالو یا سریزا  (Alexis Tsipras)الکسس سپراس  

ضاد  یونان صدارت ته کاندید د یوناان پاه ټااکنیزو سایالیو کاې یاې د ساخت پاالنې پار

لاه و ساازمانونو او يشعارونه ورکړل او د واشنګ ن تر مشارۍ النادې د ساخت پاالو پالیسا

پاه دې هیلاه رایاه ، نوماوړي تاه شاوو خلکاو وقتصادي ټولنو څخه د یونان ساتړ اروپايي ا

ورکړه چې دا اقتصادي سخت پالنه به له منځه یوسي. کله چې د یوناان صادراعظم شاو 

اقتصاادي  ومنځه یوسي. د ظاالمله او ویې غوښتل چې د یونان د سخت پالنې پالیسې 

باه هام د ياا مناي او  تګاالرېې ساازمانونو ټولنو له خوا یې دوه انتخابه ولیدل: یا به د د

ي. اکسس سپراس د دوو ټاکنو انتخابول د عمومي رایو له پاره ز اروپا له اتحادیې څخه و 

يال کال یې د ټولپوښتنې له پاره عماومي رایاې پزېږدیز  67۵۵ښودل او په ېخلکو ته پر 

تاه بیاا غربیاانو  د غرب د ټولنې تر فشار الندې یو واريې خو د عموي رایو پرخالف  کړې؛

هغه مهال معتبره ګڼل کېاږي چاې پاه کاې یاې  ولسواکيثابته کړه چې اکثریت رایې او 

 نه وي.ګواښ سره م  ه لخپلې ګ ې 

ن هام ورځ تار غانااافغانستان کې هم د ترسره کېدو په حال کې ده او اف په تګالرهدا  

د ياې ېدو پاه ناماه بلې په اقتصادي سختۍ کې راګیر دي او د موازي ټولنو د یو ځای ک

حکومتي کارکوونکو په منفک کولو الس پورې کړی او د حکومت د عوایدو په لوړولو سره 

یې پااه کساابه کااارانو، عااادي خلکااو او کااارکوونکو وضااع کېااږي. د مخااابراتي لدرنااې مااا

ځاای  ږي، د دې پرېله اسمان سره لګيې شرکتونو په څېر څو ملیتي شرکتونه چې عاید 

 لسځپان ه کورنۍخلک چې هر  عامچې د خپلو مصرفي کارتونو له عایداتو مالیه ورکړي، 

                                                           
1. European Union Center of North Carolina; EU Briefings, Policy Area: The Politics of Austerity; p 1 
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چې د  ته اړ اېستل کېږي د دې مالیو ورکولوڅخه  له تورمي پیسو 1لري دیعا ۍافغان زره

 .یدو په حال کې دېارزښت په تدریجي توګه د کمدې پیسو 

نړیوالاه وسایله ده.  هیو  پیدا کولور د پیسو کم ارزښته کول د پانګو د غال کولو او د فق

او ذاتي ارزښت پرته کاغاذي پیساې د مهاار کېادو قابلیات لاري او د دې پیساو  مالتړله 

مهار کېدنه د پیسو د سترو ټولنو په واسطه اسانه ده. د پیسو کم ارزښته کېادل د دولات 

دې ټولنو لاه  او د نوو په فشارو نمشرۍ الندې د ټول ترد السوهنې په واسطه د واشنګ ن 

 ویا کاول تهښاارز  کام ساوید پ .ترساره کېاږيراپیدا شوو بهرنیو عواملو پاه واساطه  خوا د

 .لويیپ یېحکومت  وی ېچ یاقدام د ینکوو ړ جنجال جو اناو  کیاماتر ډ

 انادازه ېاندړ و پر الروډ يیکایامر د بدلون ېک تښارز  په سوید پ ېتو له مخال د معاد  

 ماتیق د ېسایپ ۍبهرنا ېو یا د ېاندړ و رپ الروډد  کول تهښارز  کم امله ېد له نو ي،ېږک

پاه برخاه  کولاوء په حکومات کاې د اداو، . د واشنګ ن تر مشرۍ الندې ټولن1دي ولټی را

، هېوادونه د پیسو کام ارزښاته کولاو پلموو او اقتصادي اصالحاتو په لد تعادل راوست کې

دولتونه د پیسو په کم ارزښته کولو کې احتیا  کاوي او همدارنګاه  ډېریته مجبوروي او 

ډډه کوي، ناو لاه دې املاه څخه کم ارزښته کولو  لههېوادونه د خپلو پیسو  سيالد غرب 

دغه سازمانونه له بېالبېلو غیرقانوني الرو د دې هېوادونو د پیسو په بې ارزښته کولو الس 

تحاریم پارې وضاع کاوي، د یاادو هېوادوناو د اقتصاادي  د بېلګې پاه توګاه: ؛پورې کوي

، CIAد غرباي همغاږو ټولناو لکاه  اناقتصادي ثبات په اړه دروغجن راپورونه خپاروي او 

 کوي. پيداه کړکېچونن اګون او ناټو په واسطه سیاسي ېپ

 ېله یو بل ساره تړلايې اقتصادي اړیکې  ېچې ټول دی نړیوال اقتصادي نظام داسې

دي، یعنې کله چې له یوه اړخه زیان ویني، بل اړخ ګ ه کوي. د یو هېواد د پیسو په کام 

دو په تناسب، خپله پانګاه ېد ارزښت د راکم اوسېدونکي ارزښته کېدو سره، د هغه هېواد

له دې زیاان څخاه ګ اه کاوي چاې پیساې یاې د  هله السه ورکوي او یوازې هغه هېوادون

وړانادې  رژندل کېږي او نورې پیساې د دوی د پیساو پاېپنړۍ د ذخیروي پیسو په توګه 

 خپل ارزښت له السه ورکوي. 

کاغذي جعلاي او پاوچې پیساې تال د ارزښاتي ساقو  پاه حاال کاې وي او د هارې 

وړانادې د  رپا وڅخه وروسته تر اوسه پورې د امریکاایي ډالار کېدو کاغذي پیسې له پیدا

وړانادې د کام  راو تولیاداتو پا نوخادمتو  دهم او امریکایي ډالر  لکم ارزښته کېدو په حا

له پاره یاې د اصایلو نړیوالاو  لوبغاړوارزښته کېدو په حال کې دی چې د سترو اقتصادي 

                                                           
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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د  ېچاالګااه یااې ترکیااه ده ېده. یااوه بي پااانګو د غااال کولااو لااه پاااره موقااع برابااره کااړ 

خپال  ېانادړ و رپ الرډ يیکاید امر ېر یل يترک یې ېربعه ک ړۍکال په لوم زیدېږ ز ۵443

 .1ړله السه ورک تښسلنه ارز  ۵7

ظااهرا  چاې  ېشاو  ورکاېپانګې په داساې حاال کاې  انوکال د ترکزېږدیز ۵443په  

په داسې حال کې چې ملاي کاغاذي  غل د ترکانو د کورونو مخې ته ونه لیدل شو،هېڅ 

. د ماالونو بیاې ډالار محاوره ېوړاندې د کم ارزښته کېدو په حال کاې و  رپیسې د ډالر پ

لویزیاون اخیساتی ټترکاي لیارو یاو  ۵77په  ترککال یو زېږدیز ۵444که په  ېیعن ،دي

 لیرو اخیست. يترک 677کال یې په زېږدیز ۵443، په ایشو 

د واشانګ ن تار رهبارۍ  پار وړانادې یاې د نورو هېوادونو د پیسو کم ارزښته کېدل او

 ېدل د کاار د قاو الندې سازمانونو د چلونو په واساطه د غربیاانو د پیساو باا ارزښاته کېا

یماې ناړۍ( ېدر د  غربیانو په باور د نورو هېوادونو)دکېدو باعث ګرځي او ارزانه د اقتصاد 

 لګوي.وړاندې خپله کاري انرژي  رپیسو پ غربي لږو دخلک  

په دې حالت کې غربي څو ملیتي شرکتونه له دې ارزانه کاري قوې څخه ګ ه اخلاي 

لوړه بیاه  څو چندهپه سره له واقعي ارزښت څخه او خپل تولیدات د غربي مارک په وهلو 

ز دومره خپور شوی دی چې ېرسنیو او نورو غربي سازمانونو اغ ټولیزو پلوري. همدارنګه د

 ساايمه يياازودا کاارکوونکي پااه غرباي مااارک سااره تولیادات ډېاار خوښااوي او د باکیفیتاه 

 تولیداتو له اخیستو څخه په ارزانه بیه ډډه کوي.

پاه ټولاه ناړۍ کاې د  ډالار رزښته ساتلو له پاره اړینه ده چاې امریکااييد ډالرو د با ا 

بیې هم ډالر محوره وي،  ېسوداګریز  ې، نړیوالسربېره پر دېدو په حال کې وي او ېګرځ

ۍ پاه ناماه، د ناړۍ د ډالار کېادو پالیساي عملاي خپلاواکنو له دې امله د ساوداګرۍ د 

 کېږي.

ملکونو کې سختې ماتې وخوړې، نور  همستعمر غربیانو وروسته تر دې چې په ختیځو 

یې نه غوښتل چې فزیکاي اساتعمار تاه اداماه ورکاړي، ناو لاه دې املاه یاې د فکاري او 

ساتر  ېپه مالي او اقتصاادي اساتعمار هام پیال وکاړ چاې در  ترڅنګفرهنګي استعمار 

پاه باری ن ووډز  وياقتصاادي مثلاث جاوړ ماردار  اقتصادي نړیاوال ساازمانونه چاې اوس

 .يل کړانس کې پکنفر 

داسې کار کوي چاې دې یاووالي تاه کې  ۍسازمانونه له یو بل سره په همغږ ېدا در 

خاو دا وزارت پاه داساې حاال کاې چاې  ؛د نړیوال مالي او اقتصادي وزارت نوم ورکړيې 

                                                           
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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مسااایحي  –نړیاااوالې ساااوداګریزې اړیکاااې کن رولاااوي، یاااوازې او یاااوازې د یهاااودي 

 ې تامینوي.اتحاد ګ د ستي هېوادونو( ې)صهیون

پاور څخاه د پیساو د انادازې د کماوالي او  لهنړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق 

د نړیوال ساوداګریز ساازمان غړیتاوب تاه ه و په بدل کې، هېوادونينورو استعماري پالیس

 کورنياوساره د هڅاونې مجبوروي چې د ملاي اقتصااد د لاه منځاه وړلاو او د وارداتاو پاه 

 عمده وسیله ګڼل کېږي. هړلو له پاره یو تولیداتو د له منځه و

شاوو  ېانادړ ساازمانونو پاه واساطه د و ېد د ېسازمانونه ادعا کوي چا زډوو  نې د بر  

د صاادراتي اقتصااد د  ېشاامله ده چا سايید صاادراتو ضاد پال ېکا تړښاجو پاهتعرفو 

. قويیتشو ایبازار پراخت ييز سيمهد  ېاندړ و راو د صادراتي سکتور پ يېږک المل يکموال

د سارچينو د  هګ اد صاادراتو پاه  ېد ۍسایلادا پ ېشاواهد شاته چا ږر لاډې ،هم هڅکه 

پر خالف يې د دې سازمانونو په واسطه وړانادیز شاوو تعرفاو څاو  وا 1يځر ګو  الملبدلون 

 تولیدات هم هغوی ته سپاري. سيمه ييز اناو  ملیتي شرکتونه وارداتو ته وهڅول

دي  اړمنلاو پار سوداګرۍ سازمان غړي هېوادونه د داسې تعرفو د سېستم  ېد نړیوال

وارداتاي مالیاه کماه ياې او تولیداتو  نوخدمتو  رستي څو ملیتي شرکتونو پېصهیون دچې 

درناه مالیاه  یاې تولیاداتو سايمه ييازو سايالو پریې د دې شرکتونو ر وړاندې ده او پې کړ 

 وضع کړې ده.

 هڅاونېالنادې او د بهرنیاو پاانګونو د  ۍپالیسا اکېخپلاو  تارهمدارنګه د سوداګرۍ 

 سايمه يياز، ر وړانادې ياېاو پا يدي شاو  بښالتګالرې سره دا ستر شارکتونه لاه ماالیو 

ږي چې د داخلي سوداګرۍ د لاه منځاه ېکوچني شرکتونه د درنو مالیو په ورکولو مجبور 

ږي او د ېلاو لمناو تاهونو سوداګر او کارکوونکي یاې د څاو ملیتاي شارکت ،کېږي الملتلو 

هغوی غالمي مني. د صهیونېستي څو ملیتي شرکتونو راننوتل له ځاان ساره د شخصاي 

ی شي  بیعي سارچينې او هغاه سارچينې چاې د لري څو وکوال هم  ه تګالرهکولو یوه بل

 دي وتښتوي.ې شو ته ډالۍ له خوا خلکو  هلالج لجخدای 

ادي کن ارول صاو ساتنې له پاره د هېوادونو اقت لوجوړو د امپراتورۍ  ېامریکا د نړیوال

النادې د پیساو  تګاالرېاو سرچينو ته اړ دی، نو له دې املاه د سااختاري اصاالحاتو تار 

او دولتاي شاتمنیو د  نود عاماه خادمتو  هنړیوال صندوق او نړیوال بانک پوروړي شارکتون

 دولتي ټولنو په شخصي کولو مجبوروي.

                                                           
1. Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; p 54 
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حاتو کې یوه هېواد تاه د پرمختاګ او پراختیاا لاه پااره ساختاري اصال په د دې ټولنو  

کړه کوي چې کومه پروژه د دې ېیوازې د پروژو د ټاکنې حق ورکول کېږي او دا ټولنې پر 

ې ډېاری د خپلاو پوروناو پاه نهېواد په ګ ه ده او کومه پروژه ورته زیانمناه ده چاې دا ټاول

ي شرکتونو او امریکا ګ اې واسطه داسې پروژې عملي کوي چې د صهیونېستي څو ملیت

 ېلګې په توګه په افغانستان کې یې لومړی هغه پروژې عملي شو ېپه کې تامین وي. د ب

 .وړهاسانتیا را ېچې د ناټو د تجهیزاتو د انتقال له پاره ی

 رکومه پروژه د یوه هېواد لاه پااره چاې پیساې یاې پا ،کړه وکړهېکله چې دې ټولنو پر  

مېرل کېږي، عملاي شاي د شخصاي کولاو او د ساوداګرۍ د هېواد د پور په توګه شه هغ

پاه خپلاه خوښاه هماغاه داسې شرکتونو ته ورکوي چې کاه يې و الندې يازادۍ تر پالیس

دا شرکتونو اکثره هماغاه څاو ملیتاي شارکتونه وي چاې د امریکاا لاه  کار ته برابر وي، نو

 اخلي. سرچينهمتحدو ایالتونو څخه 

سې حال کې چې یاو هېاواد پاوروړی کاوي، پیساې د په حقیقت کې دا ټولنې په دا 

ه یو ایالت کې له بانکي پد امریکا يې امریکا له متحدو ایالتونو څخه نه راباسي او یوازې 

شارکت تاه انتقاالوي. د دې ساترې  يحساب څخه د امریکا په بل ایالت کې یو امریکای

و د جوړولاو پاه پاروژو ی شو په افغانستان کې په واضح توګه د لاویې الر دوکې مثال کوال 

 کې ووینو.

بې شرمۍ سره ادعا کوي چې میلیاردونه ډالر یې له افغانستان ساره  ېامریکا په ډېر  

د لساګونو او سالګونو  د افغانساتان د لویاو الرو مرسته کړې ده، په داسې حال کې چاې

 ي،ډر آ ی آ برجار او  لاویزله دوو سترو امریکاایي شارکتونو چاې  ې یې میلیارډ ډالرو پروژ 

ک چیناي د دې ېاډ مرستيال )ویل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ېو  ېسره قرارداد کړ 

قراردادیاانو تاه د  سايمه ييازولږې پیسې  ېدوه شرکتونو ډېر  ېد اوو(  ونډه والشرکتونو 

دو وړانادې او یاا ېرسا او نورې پاتې پیساې لاه را ېلې کړ ېدې کار د ترسره کولو له پاره ب

 .لېږدول شوي ديه وروسته بېرته امریکا ت

 لاهد هغاو پیساو پاه واساطه چاې هېڅکلاه د امریکاا  هپه همدې توګه ټاول هېوادونا 

وي او  شاونيوړي کېږي چې بېرتاه یاې ورکاول نار تو څخه نه وځي، داسې پو ایاال  همتحد

تو تر مشارۍ النادې ټاولنې لاه ایاال  هبدل کې د امریکا متحد رد دې پیسو پ په پای کې

د دې د ناچیزه بیې پر وړانادې ينو غوښتنه کوي او هېوادونه هغوی څخه د  بیعي سرچ

و هېوادون لرونکو او په حقیقت کې امریکا د ارزښت يږېورکولو ته مجبور سرچينو  بیعي 

  بیعي سرچينې د چل او دوکې په واسطه السته راوړي.
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ده چااې د دجااال د دویمااې ورځااې د ېااکااا وتوانيپااه دې ډول چلونااو او ظلاام سااره امر

انسااني فتناو د پراختیاا لاه پااره  مرکز په توګه، خپله شیطاني امپراتوري د غیر عملیاتي

ږي، د امریکاا د ېوړاندې ودر  رجوړه کړي او کله چې هر هېواد یا کس د دې امپراتورۍ پ

باې شارمانه او  پهاو صهیونېستي متحدینو )ناټو( په واسطه یې د له منځه وړلو پالن  پوځ

 و سره نیول کېږي.پلمدروغو 

نز په خپلو ېپخوانی مامور جان پرک (CIA)په دې اړه د امریکا د استخباراتي سازمان  

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 

(Hegemony) وی د پیسااو او واک د وعاادو پااه مرسااته ږي، لااومړی هغااېااوړاناادې در  رپاا

چاې څرنګاه ؛ جوړويبیا هم دا هڅه ناکامه شوه، د هغوی د وژنې  رحه  که فاسدوي او

هام ناکاماه شاوه،  هاو کاه دا  رحا وپه واسطه ووژل شو  CIAد پانامې دوه ولسمشران د 

د هغاه د لاه  ځاواکلکه څنګه چې له صدام حسین ساره وشاول، امریکاا خپال نظاامي 

 ړلو له پاره ګماري. منځه و

وړانادې ر الار پاډ روې اکال صدام حسین د لاومړي ځال لاه پااره د پزېږدیز 677۵په 

یورو وپلوري، خو دا چې د نفتو خرڅالو پاه ډالار  رخپل نفت پ چېد او ویې غوښتل ېودر 

(Petrodollar) یازې يعاراق د ډلاه  رامریکاا پادی،  ی مالتاړی د امریکايي پیسو یاوازین

دې هېواد د حملې د مقدمې په  رلرلو تور ولګاوه او له دې تور څخه یې پ وژنې د وسلو د

توګه کار واخیست چې د عراق تر نیولو وروسته امریکا شیطاني هېواد اعتاراف وکاړ چاې 

 .1ېیزو وژنو وسلې نلرليعراق د ډله 

په جوړولو سره وغوښتل پاه  يېمعمر القذافي د افریقا د اتحاد چاهمدارنګه د لیبیا پا 

او سپینو زرو د سکو پولي سېستم جاوړ کاړي او بیاا یاې پاه افریقاا کاې  ولیبیا کې د سر 

ناو لاه دې املاه نااټو د  ،چې د ډالرو د هجموني له پاره ستر خطر ګڼل کېاده برابر کړي

اتاه باثب ییوازین اقيامریکا په مشرۍ پرې حمله وکړه او د هغه په وژل کېدو سره یې د افر

 ه خاورو او وینو سره برابر کړ.لهېواد 

په ناړۍ کاې د نړیاوال فقار د رامانځ تاه کېادو  تګالرېد دې اقتصادي نړیوالو ټولنو  

اقتصاادي ناابرابرۍ پاه  ېاو د دې ټولناو د ظااهري پالنوناو پارخالف نړیاوال ېالمل شاو 

اړکيو پادي ادو په حال کې دي چاې پاه ټولناو کاې د اقتصاېتعجیلي چ کتیا سره د زیات

. د ې ديشاو تاګ المال منځ د بدبینۍ او نفارت د را تر  بقواو د دې  جوړېدود  ( بقو)

                                                           
 The Colder War: How the Global Energy Trade Slippedکتاب  Marin Katusaد ال زیاتو معلوماتو لپاره د  .1

From Americal Grasp .ته مراجعه وکړئ 
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زمنتیا اعتاراف ېپه نه اغ تګالروپیسو نړیوال صندوق د فقر د له منځه وړلو له پاره د خپلو 

زمن ېااغ راموناهګپرو  (IMF)د  ایا ېچ هړ ا ېپه د ېک زهیلس ۍهم په وروست هڅ کهکوي: 

د  ېچا یال یاو نشاي وکېڅاه ،ېمخ له نوڅېړ  شتهدي. د  ېشو  ېنڅېړ  ېر ډېدي کنه؟ 

.  پاه ده ړېمرساته کا ېيا تاه ېز ېااغ ایاد پراخت منل رامونوګد پرو  ۍمالي وجوهو د برابر 

 د او یاتوالیاساره د تاورم ز انځا له رامونه،ګدا پرو  ېده چ ېشو  ندهګر څدا  ېک قتیحق

لاه پورتاه دوکاو پرتاه، یاوه بلاه . اوسنی اقتصادي سېستم 1لري سقو  اسیمق د ایپراخت

 ږي.ېپه نامه یاد (Stock Market)برخو د بازار  یا پدیده هم لري چې د بورس ېنکو غولو 
 

 برخو بازاریا د بورس 
 

د غرب د عصري تمدن اقتصادي نظام یو داساې نظاام دی چاې د کوچنیاو اقلیتوناو 

د ګ او د اقلیت زم مشرانو( ګ و او د خلکو غالم کولو ته کار کوي. د دې ې)اکثره د صهیون

د  ،د بازار پدیده لري. ستر شرکتونه نوتامین له پاره، د پانګوالۍ اقتصادي نظام د سهمو 

لاري، ه سترو پروژو د مالي وجوهو د تامین له پاره چې د پروژې له پاره اړونده بودیجاه نا

شاي او دا برخاې پاه دې باازار کاې د ېکې په څو برخاو و  په بازار نود سهمو  ېخپلې برخ

 خرڅالو له پاره داو لبۍ ته ږدي.

د  صاندوق یاا وجاوهد خلکو په واسطه د دې برخاو اخیساتل، شارکتونو خپال ماالي  

ونه یاې اخیساتي سترو پانګونو له پاره السته راوړل او د هغو خلکو لاه پااره چاې دا ساهم

د  ډېاری وخاتیاو با ال خیاال ورکاول کېاږي. ، په ساترو شارکتونو کاې د شاراکت دي

ه ر او پلاور شارایط داساې دي چاې د ساهم خرڅاوونکی شارکت د خلکاو پاېسهمونو د پ

دغاه  ی شايپیسو په بېرته ورکولو مجبور نه وي او خلک یوازې کاوال  وشو لګول واسطه د 

 سهمونه د بورس په بازار کې وپلوري.

ږي او یاا ېزیات په کتو د هماغه شرکت پرمختګ ته  بيهد شرکتونو د سهمونو  په ظاهره

ږي او په داسې حال کې چې خلکاو تاه د شاراکت یاو با ال خیاال ورکاول کېاږي، ېکم

پرېکاړې رلو سره سره بیا هم په دې شارکتونو کاې د ېخو له پر هغوی د شرکتونو د سترو ب

یو وړیا باناک  د پارهه لري. د سهمونو بازار په حقیقت کې د سترو شرکتونو له حق نکولو 

چې د دې بانک په واسطه، شرکتونه سترې پانګې پرته له دې چې پاه بېرتاه  یپه څېر د

 یې په دوکه السته راوړي. ورکولو یې مجبور وي، له عامو خلکو څخه 

                                                           
1. Mohsin Khan; The Macro Economic Effects of Fund Supported Adjustment Programs: IMF staff 

Papers; Vol. 37; No. 2; 1990; pp 196, 222 



145 ❐استعمار ياقتصاد:یم فصلېدر      

 

څناګ چاې د ساترو شارکتونو لاه پااره د شایدو غاوا ده، د  د سهمونو باازار د دې تار 

ي وسایله هام ګڼال کېاږي چاې دا کاار د ساترو عاال هیاو  غاالد پاانګو د  ۍ  بقاېمنځن

مهاال د  شرکتونو د سهمونو د بازار په مهارولو او د رسنیو په محرکو قوو سره کېږي. اوس

د یاې چې په لوړوالي سره  ید ینکو زمنتیا ښودېسهمونو بازار د هېوادونو د اقتصاد د اغ

ې اقتصاادي پاه هېوادوناو کایاې ښه کېاږي او د پاه ساقو  ساره  هخلکو اقتصادي وضع

ت پاه دې باازارونو کاې د اقتصااد رزښاي چې د پاانګونې دا ساتره انادازه او اځکړکې  را

 ښه موقع برابره کړې ده.  غالاو مهاروونکو له پاره د سرمایو د  پوهانو

کله چې د خلکو پانګې د شرکتونو د برخو په اخیستلو ولګاول شاوې، مهااروونکي پاه 

ال کولو له پاره د برخاو بیاې زیااتوالی او کماوالی شاي. بېالبېلو الرو د خلکو د پانګو د غ

انادازې پاه اخیساتو ساره د نوماوړي شارکت د  ډېرېکله کله چې د یو شرکت د سهم د 

ږي او خلک د دې شرکت پرمختګ ته په کتو ساره ېسهمونو ارزښت په تدریجي توګه لوړ 

کله چې د یو شرکت په ساهمونو کاې د ډېارو  ،رې کويو رلو الس پېد سهمونو په په د هغ

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 

اڅااپي توګاه په دې کاار ساره ساهمونه پاه ن اوشرکتونه د رکود او ماتې په حال کې دي 

رې چې سهمونه بیا سقو  ونکاړي، هغاه ېخپل ارزښت له السه ورکوي او خلک له دې و 

ره ارزاناه ډېاپاه  هخرڅوي او ستره ضربه او تاوان ویني او مهارکوونکي یو وار بیا دا سهمون

بیه اخلي او په تدریجي توګه یې په همادې چلوناو ساره د هغاې د بیاې پاه لوړولاو الس 

 پورې کوي.

وال له پوهنتون څخه راجایش کوماا اګاروال او د هوسا ن لاه پوهنتاون څخاه د منیس

 ۵34دي چې هغوی د ساهمونو د باازار لاه ې ړنې ترسره کړ ېګوجونو په دې اړه خپلې څ

 یاې ایاسهمونه اخلي او ب ړیمهارکوونکي لومدي، وایي: ي مهاروونکو حالتو سره م  شو 

او له حکومتونو څخه د پیسو له سقو   . همدارنګه اقتصاد پوهان د بورس د بازار1پلوري

په اخیستو سره د اقتصادي کړکې  په رامنځ ته کولو ډېرو سترو او نه ماتېدونکو شارکتونو 

(Too Big to Fail)  تاه نجاات ورکاوي او کاوچني او منځناي پاانګوال د غربات پاه لاور

ې د نوبل د په دې اړه په اقتصاد کراښکته کوي او ځانونو ته په همدې توګه ګ ه رسوي. 

 پاه ېکا کاایپوهانو، پاه امر ېدوايي: اړه اقتصاد په د س ې ګل ونکی جوزف س جایزې ګ

                                                           
1. The University of Chicago; Jounal of Business (2006); Vol. 79; No. 4; P 1917 
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. د اوسنۍ ناړۍ 1لړ اور  چونهېکړ کال د بورس د بازار سقو  او اقتصادي ک زېږدیز 677۸

، فقر تاه یته راوړونک اقتصادي نظام په پوره توګه یو غیر عادالنه، د  بقو او نابرابریو منځ

 .يظالمانه او غیر اسالمي د ،ينکو کشو 
 

 اوسنی اقتصادي نظام او اسالم
 

م نعمتای و رضایت لکام االساالم کلت لکم دینکم و اتممت علیمکله چې د )الیوم اک

 ه( نازل شو، مسلمانانو فکر وکړ چې د قران کریم د ایتونو د نزول لړۍ د دې ایت پا1دینا

 شي، خو د رسول اللاه ه ایت نازل نده او تر دې وروسته به ېدو سره پای ته ورسېنازل

او هغاه یاې لاه  لناازل کاړ  وناهد سود په اړه ایات تر وفات کېدو څو ورځې وړاندې الله 

 ماانیا ماو ساره ایتښار  پاه کاه! مخمناانو ېاجګړه وګڼلاه: سره   او رسولهلالج لج خدای 

 ور هغااه ،ید ېپااات سااود کااوم ېچاا مااو خلکااو پاار او ئېااږر ېوو  هیااخدا لااه نااو وي، ړیراو

 غمباریپ د هغاه د او  اللاه د ېچ اوسئ خبر نو ل،ړ ک ونه ېداس ېتاس که خو دئ،ېږ پر 

 ساود)او  وباسائ توباه هام اوس کاه ،ید اعالن ګړېج د خالف پر ېستاس خوا له 

 باه ناه او کوئ یر ېت ېتاس مه است،ی حقدار ستلویاخ ګېپان ېخپل د ېتاس نو(، دئېږ پر 

 .  1وشي یر ېت ېتاس پر

لاه سود په اسالم کې یوه تر ټولو خطرناکه کبیره ګنااه ګڼال کېاږي چاې بشاریت تاه 

والي ېتل له سود خوړلو څخه د لر  اسالمي ښوونېپایلې لري.  ېفاجعه راوړونک ځان سره

عنات ل وکساان وهغا پار  حضارت محمادتاکېد کوي او هغه تر ټولو بده پدیده ګڼاي. 

 ثیحاد بال وی په هګهمدارن. 1کيیل ېاملمع سود د او اخلي سود خوري، سود ېچ یلیو

 زناا د ساره ماور له یې تیجد ږل ولوټتر  ېچ ید یشل شو ېبرخو و  ایاو ېدر  په سود ېک

 .1ید یلګڼ معادل

                                                           
1. Joseph E. Stiglitz; The Price of Inequality, General Principles; Moving money from the bottom of 

the pyramid to the top 

آیات، نن ما ستاسې دین، ستاسې لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره  4سورالمائده،  .1

 مې اسالم ستاسې د دین په توګه منظور کړ.

ْخِمِنيَن  604څخه تر  60۸سوره البقره،  .1 بَا إِن كُنتُم مُّ آیتونو پورې: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرِّ

َن اللِّه َورَُسولِِه َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤوُس ﴾ 132﴿   ﴾133﴿أَْمَوالُِكْم الَ تَظِْلُموَن َوالَ تُظْلَُموَن  فَِإن لَّْم تَْفَعلُواْ فَأَْذنُواْ ِبَحرٍْب مِّ

 حدیث ۵۵4۸صحیح مسلم؛  .1

 حدیث 66۵4المستدرک علی الصحیحین؛  .1
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چې د باانکوالۍ پاه  تلو سرهاقتصادي نظام په را دد غرب د عصري تمدن او د هغې  

چاې پاه ې سره له د ،نوم یوه نوی پدیده یې له ځانه سره لرله، په سود اخیستلو او خوړلو

 ېاو د یاو  یټولو اسماني دینونو کې یوه ستره ګناه شمېرل کېږي، مشروعیت ورکړل شو 

د هغاه چاا لاه پااره چاې ساود  خاو اللاه  ؛قانوني سوداګرۍ پاه توګاه شامېرل کېاږي

 خوړل سوداګري ګڼي، داسې اخطار ورکوي: اخیستل او سود

 یولیان انویارېپ ېچا وي ېغوند چا هغه د به حال هغو د خوري، سود ېچ خلک کوم

 لکاه هام خاو ريګ: )ساودايیوا ېچ ید دا لیدل دوېک اخته د هغو د حال ېد پر او وي

 ړیکا نااروا سود او روا ريګسودا  الله ېچ ېک حال ېداس په.( ید یش ېغوند سود

 ساود د یې ېک راتلونکي په او دېورس حتېنص دا لوري له رب د هغه د ېچ چاته نو. ید

 معامله هغه د دي، ليړ خو یې خو هغه ليړ خو ېمخک یې ېچ هڅ نو ه،ړ وک هډډ لوړ خو له

 یهغاو  کاوي، کاار ېهمداسا هم ایب وروسته حکم ېد له ېچ وکڅ او ده سره یخدا له

 1.يېږاوس ېک په به تل دي، انیدوزخ

دی او هغاه یاې حارام ګرځاولی، ناو د  ساود لاه ساوداګرۍ څخاه جاال کاړی الله 

هغې معااملې تاه ویال کېاږي چاې پاه  يسواګرۍ او سود ترمنځ توپیر څه دی؟ سوداګر 

، پاه داساې حاال کاې چاې پاه شونتیا شته ويمنځ د ګ ې او زیان  و تريکې د دواړو لور

یان تضمین شوی دی. د و کې د سود ورکوونکو ګ ه او د سود اخیستونکو زلسودي معام

دو پاه حاال کاې وي ځکاه چاې پاه ېااسالمي سوداګرۍ په معامالتو کاې پاانګې د ګرځ

 ناهدېاسالمي سوداګرۍ کې ګ ه او زیان شته او د یوې ډلې او کس الساته د پاانګو راټول

دو پاه حاال کاې ېانو له دې امله پانګې الس پاه الس د ګرځ ؛له دوکو پرته ستونزمنه وي

 .وي

چاې مخنیوي کېږي، په داسې حاال  1ده دهیحرامه اسالمي پد وهی ېچ خهڅله کنز  

د پیساو پاه منظماې راټولاونې او د ساود لاه  بنسټ په اقتصادي نظام کې رکې د سود پ

احتمالي خطر پرته نغدي پیسې راټولېږي او پانګې یې پاه تادریجي ډول لاه ځاان ساره 

                                                           
يْطَاُن ِمَن الَْمسِّ َذلَِك بِ  .1 بَا الَ يَُقوُموَن إاِلَّ كََما يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَّطُُه الشَّ بَا الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الرِّ أَنَُّهْم قَالُواْ إِنََّما الْبَْيُع ِمثُْل الرِّ

ن رَّ  بَا فََمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّ بِِّه فَانتََهَى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمرُُه إِلَى اللِّه َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر َوأََحلَّ اللُّه الَْبيَْع َوَحرََّم الرِّ

  ﴾131﴿ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن 

َن اْلَْحبَاِر َوالرُّْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِبالْبَاِ لِ آیات:  43سوره التوبه،  .1 وَن َعن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ كَِثير ا مِّ َويَُصدُّ

رُْهم َة َوالَ يُنِفُقونََها ِفي َسِبيِل اللِّه فَبَشِّ َهَب َوالِْفضَّ ، ژباړه: اې مخمنانو! د ﴾11﴿ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َسِبيِل اللِّه َوالَِّذيَن يَْكِنُزوَن الذَّ

چې د خلکو مالونه په ناروا الرو خوري او هغوی د الله له الرې  ی د دې اهل کتابو د زیاترو علماوو او روحانیونو حال دا

دناکه 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 در 

 عذاب زیری ورکړه.
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د نان ورځاې پاه څېار یاو داساې  په پاای کاېدو پاتې کېږي او ېاو له ګرځ ذخیره کېږي

وګړي په نوي سلنو پانګو ساره  لرونکيچې د نړۍ لس سلنه پیسه  ځياقتصادي نظام را

 یاخلي او نوي سالنه خلاک د لاس سالنو پاانګو پساې سارګردانه دي. اوسانترې خوند 

ره توګه په سود والړ دی تر دې چې د دې نظام پیساې هام ساودي و اقتصادي نظام په پ

 دي.

چې کاغذي حکمي پیسې پیدا شي، لومړی د هغاې پاه واساطه ساود  مخکې له دې

پیدا کېږي، ځکه چې تقریبا  په ټولو ملکونو کې د دې کاغذي پیساو د چااپ مساوولیت 

شخصي مرکزي بانکونو پورې تړاو لري او دا بانکونه هغه مهال پیسې چاپ ته ساپاري  تر

ه توګاه لاه ساود ساره تړلای وکړي چې دا کار په ښاکار ترې چې حکومتونه د پور غوښتنه 

الات پاه حڅوارلس سوه کالاه وړانادې د بشاریت د نان ورځاې  . حضرت محمد ید

 را ځور  ېداسا انساانانو پاه باه هګاتو  نيیقیپه حیرانتیا سره داسې اټکل کړی دی:  ېډېر 

 ېي به زېاغ نو يړ ونک ېداس وکڅ که او( ورکوي ای) خوري سود به کس هر ېچ يېږورس

اله کړي او ټول انسانان پاه ړيو ږي د سود فتنه نېپاره چې دجال وتوان. د دې له 1وي ېپر 

ل کاړي، پاه لاومړي ګاام کاې ېاو غیر مستقیمه توګه په سودي معاملو کې ښک همستقیم

ده د ېادي له منځاه یاوړی تار دې چاې وتوان ېیې هغه پیسې چې د ذاتي ارزښت لرونک

چاې ارزښات  جاوړې کاړېهم له منځه یوسي او داسې پیسې یاې مالتړ پیسو د ارزښت 

 دی. یپه هغه اعتبار کې چې خلک یې ورته لري نغښت چل ول سرهیې یوازې په 

جوړ سېستم څخه د مسلمانانو درک چې  لهله بده مرغه د غربیانو په واسطه د پیسو  

ډېار مهام رول د اسالم د قسم خوړونکو دښمانو په واساطه د پاانګو پاه قاانوني غاال کاې 

مسالمانانو د  رپپه پای کې ږي چې د پیسو سېستم به ېلري، لږ دی او نه هم په دې پوه

شي، په دې اړه په دې تااریخي پاړاو کاې د  زورواکۍ الملاقتصادي د اسالم د دښمنانو 

 غالمۍ کې ډېری مسلمانان راغلي دي.  اقتصاديمسیحي اتحاد په  اویهودي 

 ایاچوپت ېوونکڼاک علمااوو اسالميد  ېاندړ پر و سویپ ريعص د ېبده دا ده چ ولوټ له

عصاري  ېپاه د ساوید پ ېچا يېږوپاوه یدو  ې. ان کله چده یاځ ویسره  ېاو دوک چل

 پاهناه کاوي.  یاېجارات  لوګڼناسم دي، نو د ناسموالي او حرام  هڅ وی ېچ ېک ستمېس

 لرونکاي حالات باد د ولاوټتار  ېننادار  ېحااکم حکومتوناه، د د ېکا وادوناوېاسالمي ه

 يړ درک کاوي او ناه هام غاوا قتید خطرناک حق سویپ وید اوسن یدي، نه هغو  يړ لوبغا 

                                                           
 سنن ابو داود. کتاب البیع، باب: فی اجتناب الشبهات .1
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 هړ غاونو حکومتو  ېد د پاره له اتحاد حيیاو مس هوديید  یې لیاو دل يړ ک یېدرک  ېچ

 .1حکومت کوي ړۍن راوس پ ېده چ مالي

دي چاې ارزښات یاې  ېاو ګ اور عمار لرونکا تد اسالم له مخې پیسې د ذاتي ارزښ 

و زیات کېدل هم د انساانانو پاه واساطه پاه اشي او د هغې د ارزښت کم ه ی نامهار کېد

نه لري. په قران مجید کې ډېر مهال کله چاې د  وړتیاکېدو  لوړې او ژورېاسانۍ سره د 

ده د دینار )د سرو زرو سکې( او درهم )سپینو زرو سکې( کلمې یادې ې پیسو یادونه شو 

د سانت لاه مخاې، کلاه چاې پاه باازار کاې د دې ساکو  د رساول اللاه  دي او ېشو 

د پیساو پاه  ي.و  يده، نور شیان چې د ګ ور عمر او ذاتي ارزښت لرونکېکموالی احساس

 ، جوار، غنم او نور.ېوربشالګې په توګه: خرما، ېدل، د بېتوګه کار 

او هغاه  ورغئخواته   خرماوو سره د محمد وښ ۍوکر ټ ېو یله  حضرت بالل 

 ېر ډېا دا! باللاه: لیو یېو وکتل ته خرماوو . محمد ړېک ېاندړ ته و محمد  یې

 اللاه د ېا: ړورکا وابځا ؟ باالل ړېراو هیاځله کومه  ېدي، دا د ېو خرما ستهیاښ

 شاوو  نادلیاو چ وښا ېلاه د ېاو هغاه ما ېلرلا ېخرماو  عادي ۍوکر ټ! ما دوه رسوله

تاه غاوره  انځا تیاماه ساود د کاار دا: لیاوفرما . انحضارت ړېک ېسره بدل ووخرما

 ښاو  ویا ېپه وخات کا د حضرت محمد . په یو بل روایت کې راغلي دي چې 1کوي

د  ې. د دې کار له پاره قانع کاوونکی دلیال چاې ولا1ید یشو  بدل سره انوښاو  وځپن له

دوه ټوکریو خرما بدلول له یوې سره سود ګڼل کېږي او یو اوښ له څو نورو سره ساود ناه 

او ساپینو زرو د ساکو د  وچې خرما په هغه وخت کې چې په بازار کې د سار  یدی، دا د

دو څخاه ګ اه ساود ګڼال ېااو د پیساو لاه بدل ېدلېامهال د پیسو په توګه کار  کموالي پر

 یدلی چې د هغې ګ ور عمار معلاوم ناه دېوګه نشي کار کېږي او اوښ ځکه د پیسو په ت

 هره لحظه شته دی.يې هم او د مړینې امکان 

او د سرو او  ه ویده، ن ېکه مسلمانانو په اوسني انحطا  کې چې لمن یې ورته نیول 

امریکايي پیسو واحاد د ، هېڅکله به ایو  ېزرو د حاللو سکو څخه یې ګ ه اخیست وسپین

ده او اوس باه صهیونېساتي ېاپیسو له واحد سره ناه برابر  07هېوادونو د د اکثرو اسالمي 

ارزښات د  وره. د عصاري پیساال ه واک نا زورواکی اقتصادي یمسلمانانو اوسن رغربیانو پ

پیسو د نړیوالو ټولنو په واساطه مهاار کېادای شاي، خاو دا ټاولنې لاه دې وړتیاا څخاه د 

 له پاره کار اخلي. ولودونو د فقیر توګه د اسالمي هېوا ېبشري ټولنې او په ځانګړ 

                                                           
1. Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 8 

 حدیث 4۸0۵صحیح مسلم؛  .1

 حدیث ۸۵فصل؛  47امام مالک؛ المو ا؛  .1
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د نو ته دا زمیناه براباره کاړې ده څاو د اساالمي ناړۍ اد پیسو د مهار کولو واک غربی 

او تولیداتو ارزښت پخپلې ګ ې مهار کړي چې دا کار په اساالم کاې حارام  ورمې بیعي ز 

 التعاد لاه قومه ېاګڼل کېږي، لکه په دې اړه په یو مبارک ایت کې داسې راغلي دي: 

 پار او وئړ ا ور ماه تااوان ېکا انویشا پاه هغاو د تاه خلکو او ئړ وک مانهیپ او تول سم سره

 .1خوروئ مه فساد مکهځ

                                                           
ِفي اْلَرِْض ُمْفِسِديَن آیات: َويَا قَْوِم أَْوفُواْ الِْمْكيَاَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوالَ تَبَْخُسواْ النَّاَس أَْشيَاءُهْم َوالَ تَْعثَْواْ  ۸۵سوره هود،  .1

﴿21﴾  



 

 

 

 

 

 

 لورم فصلڅ

 ننګونې او حل الرېنورې 

 

 ملت پالنه
 

 بادخپال څاوارلس ساوه کلان تااری  پاه اوږدو کاې اوسانی  داسالمي امت هېڅ کله 

او په هر اسالمي ښار کاې داخلاي  ۍحالت چې په کې دا ویاړلی امت تر ظلم، بې اتفاق

 جنګونه دي او د علم له کاروان څخه وروسته پاتې دي، نه دی تجربه کړی.

الملونه ډېر زیات دي، خو هغه تر ټولو  له ستونزو ډک حالت يسناو د د اسالمي امت 

ځاای  رول او پارېو هر اچامت ګرېوان یې نیولی دی، د اسالمي  دې ستونزه چې د همهم

چاې وارداتي فکرونو خپلول دي. یو له خطرناکو فکرونو څخاه اساالمي د یې د دښمنانو 

هغااه الماال شااوی، او دا کااار ی د (Nationalism)دی، ملاات پالنااه  ینااړۍ تااه راننااوت

لاه  ،دی خطاب کړید دوی په خپل منځ کې د یو بل د ورور  ورته مسلمانان چې الله 

 یو بل سره په جګړه واچوي.

کمازوري  دڅلي دین له پیل څخه د اسالمي امات ېد اسالم دښمنانو د دې الهي سپ

 یده ن ځان نااعال  لهده او له دې انساني دین سره یې د ښکاره جګړې ې کولو هڅه کړ 

 ژغورلی.

وادونو څخاه پاه باې ېصالح الدین ایوبي په واسطه صلیبیان له اسالمي هد کله چې  

سره له هغو ډېارو ورانیاو چاې پاه اساالمي  ،زي مغولوېشرمانه توګه وویستل شول او چنګ

وروساته یاې اساالم لیادنې  وښاکالو درک او د دین تار دې او د  ې وېښارونو کې یې کړ 

 .وړو را

د اسالم دښمنان دې ته قاانع شاول چاې د اساالمي امات ماتاه د نظاامي قاوې پاه  

د  دو پیل وکړ.ېده، نو له همدې امله یې د دې ستر امت په ټوټه ټوټه که واسطه شونې ن

لوالي وروساته دیان پاه اروپاا کاې یاوه ېفرانسې تر انقالب او له سیاست څخه د دین تر ب
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 يژيک ځای یې له السه ورکړ چاې د اېاډيالوژيکشخصي کړنه وګڼل شوه او خپل اېډيالو

ی ادېک تشد رامنځ ته کېدو المل شو او دا چې د انسان فطرت له اېډيالوژۍڅخه  تشې

 د ټولنو د زوال سبب ګرځي. تشهشي او اېډيالوژيکي ه ن

د ډکېدو له پاره ملت پالنه د یوې عقیدې او اېډيالوژۍ پاه  ېنو له دې امله د دې تش

د ياې هغه اروپایان چې یو وخات باه چې  ه. ملت پالنه په دې بریالۍ شو جوړه شوهتوګه 

تار یاو صالیبي بیارغ کې په نوم په ټوله اروپا کې له مسلمانانو سره په جګړه  مسیح 

بل ساره پاه دښامنانو بادل کاړي او د  ملتونو او له یو بېلودل په ېالندې په یو شکل راټول

د ياې ې د بیات المقادس پاه مرکزیات ساره دې بریا په لیدو سره هغاو صهیونېساتانو چا

موخاه وه، وغوښاتل څاو تار اروپاا  لدېادجال تر واک النادې د یاو نړیاوال حکومات جوړ 

دا نړیوال حکومت )اسالم( هام د ملات پاالنې پاه ناوم  ېیعن سيالوروسته خپل بل ستر 

 څخه پاه کاار اخیساتو ساره هغاوی پاه له اختالفاتومنځ  ټوټه ټوټه کړي او د هېوادونو تر

مهاال وناه  دو پارېاوړانادې د نړیاوال حکومات د جوړ  رد هغاوی پا چېځان پورې وتړي 

 ږي او په ګونډو کېدو ته مجبور شي.ېدر 

و د دې له پاره چې خپل الحاادي عقایاد پاه اساالمي ناړۍ کاې خپااره انصهیونېست 

د او وروساته درک زیاانمن شاي  ومسالماناند  له اسالمي پاوهې څخاه لومړی باید ي،ړ ک

 د ناماه پاه لايییزراډد  ېچا هګارنڅهغوی نظرونه د ځای ناستي په توګه وپېژندل شاي، 

عماومي  وهیاساانو پاه ېلګان د وکټا ویا میکر قران د لځ وی وزير يړ لوم هوديی یېانې بر 

 هامکلاه  ېڅ: مسالمانان باه هالیسره وو ېاشار  په یېته  قراناو  ستیواخ ار  ېک هډغون

. د دې کار د ترسره کېدو 1شي ستلیخ هوان ېدا )قران( تر  ېچ ېهغ ترخوري  هون ېمات

او پاه تاه تیاار شاول لېږلاو له پاره صهیونېستي غربیان اسالمي نړۍ ته د خپلاو مبلغیناو 

خواشااینۍ سااره اسااالمي خالفاات د غرربیااانو تاار فشااار الناادې دې مبلغینااو او د هغااو 

 په اسالمي هېوادونو کې د فعالیت اجازه ورکړه. لېږدوونکو غربي ټولنو ته، 

اساالمي هېوادوناو تاه د ساینساي  ،ټاولنې ېپه داسې حال کې چاې دا غرباي مبلغا

اصلي موخاه یاې پاه اساالمي ل، علومو د زده کړې او انسان دوستانه مرستو په نامه ننوت

 راوړل وو. تدریس او  و،ټولنیزو او سیاسي نظرونغربي نړۍ کې د 

والتیاا د نشاتوالي لاه املاه ېبلغې ډلې په یو بال پساې د مسالمان امات د لد غرب م 

 خیساته هڅاو الس وانا وانو له خپلن، خو دې قسم خوړلو دښمېدېاو تړل کې دلېناکام

او د مسالمانانو د  کاړي د تبلی  یاو مرکاز جاوړيې په بیروت کې چې دل ېوتوان او په دې

                                                           
1. Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 9 
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مسالمانانو لاه منځاه وټاکال چاې دې  له پاره یاې د دې ټاولنې غاړي دپيداکولو  ېعالق

 وو. يبدل شو  ڼ اندولغینو پلورلی و او په غربي رو بدې م رخلکو خپل دین پ

د دې ټولنې تر بریالي کېدو وروسته، هغوی په شاام او ناورو اساالمي هېوادوناو کاې  

او د خپلو نظرونو په تبلی  او د رسالو او کتابونو په چاپ او  ېهم دا ډول ټولنې جوړې کړ 

دل د اساالمي ناړۍ د غرباي ېالیون په واسطه د مصر نیاول کيخپرولو یې پیل وکړ. د ناپ

مصر کې یې ناوی تعلیماي نصااب  هږي. فرانسویانو پرته له دې چې پېکېدو پیل ګڼل ک

 جوړ کړ، په دې هېواد کې یې د ملت پالنې تخم هم وشینده.

هغه کتابونه چې په کې د مصر تاریخي ویاړوناه، پخاواني تمدنوناه  ءووفرانسوي علما 

او د مصر د پخواني فرهنګ جالل په ډېر ویاړ ساره یااد شاوی او د مصار خلاک یاې ښاه 

پااه نامااه د سیلوسااتر  Nationalityښااکارول، چاااپ کااړل چااې لااه دې جملااې څخااه د 

او له ماوره ای االوی وی کتاب چې له پالره یهود و دیساسي کتاب او همدارنګه د یعقوب ز 

 ژوند کاوه د الو ن المصري په نامه یادولی شو.يې و او په پاریس کې 

والاي غوښاتل د ساوریې لاه پااره  خالفاتراهیم پادشاه د شام د اسالمي بکله چې ا 

نصااب  ينوی تعلیمي نصاب جوړ کاړي، د دې مبلغیناو لاه پااره ښاه موقاع وه څاو د ناو 

و،  بياانوونکیاو د مصار نصااب چاې د غرباي نظروناو  راولاي ز النادېېاونکي تار اغو جوړ 

یه کې هم ملتپالنه خپره کړي. په ترکیاه کاې هام یهاودي رباسي او په سو ه سوریې ته نن

دې پاه  یاې کاړل.چاپ ه ولیکل او کتابون وونکيعلماوو په ترکي ژبه د ملت پالنې تشویق

اروپاایي وي چاې اعتاراف کا مستشارق یژندل شاو ېستر پيې د نردنار لوييس په نوم اړه 

 .1ژوندی کړ روح رانې ملت پال ترکیې د )خزران(، د ویهودیان

 جاوړمنځ نفرت  دو سره د ترکانو او عربو ترېپه اسالمي نړۍ کې د ملت پالنې په خپر 

وړاندې بغاوت وکړ او د عثماني خالفات د  رپ خالفتعربو د عثماني په پای کې  چېشو 

او د  هدېاتر دې چې د مسلمانانو ترمنځ ورځ تر بلاې ملتپالناه زیات شو.له منځه تلو المل 

 هتو یو له امله اسالمي نړۍ د عربو پاد سایکس پیکات تر تړون وروسته د صهیونېستانو 

کاړل او  جاوړوالړ ناوي هېوادوناه  او منځني ختیځ کې د ملات پاالنې پاه نظریاوې جزیر 

 شله.ېاسالمي نړۍ یې په کوچنیو ټوټو وو 

او  ۍلاومړ  ه،مانځ جنګونا بشاریت تاه د هېوادوناو تارپیدا کېادو ساره سم لهه ملتپالن

پاالو چې د نړۍ والیاسالمي امت یو د  ې پدیدېاو دجوړه کړې ده. دویمه نړیواله جګړه 

وړ او اساالمي امات و له منځاه یاصهیونیستانو پر وړاندې یوازنی ستر ګواښ ګڼل کېږي، 

                                                           
1. Bernard Lewis; Islam in History; p 132 
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 پالو له پاره یاې ژوول ۍبدل کړل چې د نړ مړیو  ويکوچن ریې د ملتپالو هېوادونو په نوم پ

 دي. اسانه کړي او خوړل

ږي او ېاد دې پدیدې له امله افغان ملت، د پاکستان او ایران د ملت دښمن ګڼال ک 

ي. په داسې حال کې چاې ڼش هم خپل دښمن ګېپاکستانیان له افغانستان پرته بنګلد

ناغوښاتل  دا نو له دې املاه ،دی کړی وروڼو خطابد  یو بل ټولو مسلمانانو ته د الله 

او د دې  هدغلاې له اسالم څخه د ناپوهۍ او ملتپالنې د پدیدې له امله را يدښمن ېشو 

 .لريه څ اړیکه نېهېوادونو سېکولر دولتونه له دین سره ه

ياې او د اسالم یو موټی امت  ساتنې له پاره دې دښمنیو ته لمن وهيد د خپل واک  

ش، ایران او نورو ملتونو په ناوم لاه یاو بال ساره واچاول. تار ېبنګله دد افغان، پاکستان، 

نااپوهۍ لاه املاه لاه  ېپوه نه دي او د خپلالمل  راوسه ډېری مسلمانان د دې دښمنیو پ

بلاه قرباانوي چاې لاه دې  څخه د یو بل بربادي غواړي او د مرګ شعارونه له یاو الله 

او یوې ډلې تاه یاې د دوسات او بلاې اخيستې حالت څخه د اسالم اصلي دښمنانو ګ ه 

 بله ووهله چاې د دې  بلاې  هډېر پر  بله دې محرکو د  پرته یې د دښمن په ویلو سره 

او ماازدور او جاهاال شااول د اصاالي مساالمانانو غوږونااه خااراب  غااږ سااره ویجاااړوونکيپااه 

 نڅېږي.مسلمانان ورته 

ادارۍ او د ملت فو ې منځ دیني اړیکه ردوي او و ن ته د مطلق پالنه د خلکو تر ملت 

لااوالي ېد بسیاساات څخااه د دیناا چااې لااه خلااک سااره ټولااوي پااالنې تاار بیاارغ الناادې 

عقیادې پاه توګاه، د دیناي سیاسات  ېناو  ې)سېکولریزم( سبب کېږي او همدارنګه د یو 

دا  ياکتر عالمه محماد اقباال الهاور ډر هم ګڼل کېږي چې ېاو د دین په څکېږي بدیل 

 ېقدرت( سره نه بلکا اسيی)س تختاسالم له ده: ې ان کړ طلقه وفاداري په دې ډول بیم

ملات تاه مطلقاه -دولات هملات پالنا یاې ېاندړ او پر و يړ سره وفاداري غوا هلالج لج یله خدا

 . 1کوي معرفي هګتو  په یبل خدا وی داو دولت  يړ وفاداري غوا

وړانادې چاې د یاوې  رملتپالنې تل د هېوادوالو د ګ و له پاره د هغو کساانو د ګ او پا

 بنساټدې  رعقیدې او ځانګړې اېډيالوژۍ لرونکي دي کار کوي او سیاستونه یې هام پا

وړانادې ناه  رله د ملت د ګ و پئدې سیاستونو کې د ښه او بد مس هښودل کېږي چې پېا

کې، د هېوادونو تر منځ جګړو کاې  ځ جګړو، سیاسي اړیکونمطرح کېږي. د هېوادونو ترم

ئلو کې، د ملتونو خلک د ملت پالنې تر نامه الندې، که څه هم حق له او داسې نورو مس

                                                           
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،  

پخوانیو افسانو او فرهنګونو که څه هم دروغ او یا با ل وي،  رتاری  کې السوهنه کوي، پ

ویاړ کوي او تر دې حده چې د خپلو پخوانیو ملي قهرمانانو او مشرانو عبادت کاوي چاې 

 هړ ملتپالنه کشاف کا ېړۍپ ېنولسملیکي:  (ویل دورانټ) خرخپه دې اړه د نړۍ مشهور م

 .1لړ ک مفسد یې نیمخرخ ولټ با  یتقر او

غرور، تکبر او شیطاني ښه والي والړه ده چې ملتپاالن خپل ځان لاه ناورو  رملتپالنه پ

ر چاې د تکبار لاه ېاملتونو ښه ګڼي او نورو ته د بربري په سترګه ګوري او د شیطان په څ

چاې  پار دې له امار څخاه هلالج لج سرغړونه وکړه د خدایڅخه  له امرهلالج لج  ایامله یې د خد

مومن خپل ورور وګڼي سرغړونه کوي. ملتپالناه یاوه غیرمنطقاي عقیاده ده چاې هربارت 

 ېچا ده دهیاعق ېداس وهی ټبنس پر اصولو نوځیملتپالنه د ده: ې داسې تعریف کړ  يلوث

 ېکا ذهنوناو په روانویپ خپلو د ېواز ی او يېږک لګڼ نه منطقي پلوه فکري او نسيیسا له

)سارخکان( او د  یشار  تیشاربلنه د املتپین وایي:  . همدارنګه البرت انیش1لري اعتبار

پاه  د ملات د یاو ملات د جوړولاو لپااره لو نظریه اچاوونکيا. د ملتپ1ماشومانو ناروغي ده

پاه  .تکیاه کاوي عواملاو تااری  او تمادن، اقتصاادي-جغرافیایي، ژبنیو، قاومي، سیاساي

او ځان پار وړانادې راځاي  نکي خپله دو مهال دا نظریه جوړو  ډېریداسې حال کې چې 

د  ییو مصار  ېدو عامل جغرافیه وي، نو ولېکه د یوه ملت د جوړ  ،ږيېپه لږ دلیل سره رد

دو ېاملات د جوړ  همصري ووایي، عربي نه وایاي؟ کاه ژباه د یاو ځان ته ځای چې  دې پر

د او قاوم او ایراني دي؟ که نژاد  اييي، عراقي، سوریترک ،ځینې کردان ېعامل وي نو ول

کاه او  پاکساتان پاورې تړلاي دي؟ وبلوڅ په ایاران ا ېعامل وي نو ولېدو یوه ملت د جوړ 

د مسالمانانو تار ټولاو لاوی تااریخي او عامال وي ېادو ملات د جوړ  هتاری  او تمدن د یاو 

لمانان یو ملت ناه دي؟ د ټول مس ېنو ولتمدني ویاړونه د اسالم له صعود څخه پیلېږي، 

احسااس  ګاواښاو تر هغې یو ملت متحد وي چې بهرنای وي  لنډمهالهملتپالنې یووالی 

کړي او کله چې هېواد د سولې او ثبات په حالت کې وي، بېالبېل قومونه او ژباې د واک 

مي تعصبونو د رامنځ ته کېادو و ش په سر له یو بل سره سیالي کوي چې د ژبنیو او قېد و 

 ګرځي. المل

                                                           
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 



وروستی خبرداری ❐  156 

 

دای ېرامنځ ته شوي تعصبونه د اسالمي نړۍ په ملتوناو کاې پاه پاوره توګاه محسوسا 

د  چې ټول له یو پالر او مور څخه دي او الله  پر دې له پوهېدو پرتهشي او مسلمانان 
 الرښاودږي زماوږ ېرتاه لاه دې چاې وپاوهپاو  .اسالمي نظریې پر بنساټ یاووالی غاواړي

تعصب بد ګڼلای دی او هغاه کساان چاې تعصاب کاوي د  حضرت محمد مصطفی 

 دي، له یو بل سره جګړه کوي او د دښمن ژرندې ته اوبه اچوي. يوتل کړۍامت له 

اړیکاو پار  کورنياوځکاه چاې د قاومي او  ؛مفهوم دی پردییو څخه اسالم  لهملتپالنه 

ګڼلو د د یو  د الله  کوي، په داسې حال کې چې اسالم خلک ټينګاریووالی  ربنسټ پ

بال عباارت، ه او پا د پیغمبر ګڼلاو پار محاور یوځاایوي.  د حضرت محمدعقیدې او 

 . 1اسالم اېډيالوژيکه اړیکه غواړي

غاوره واي او د  يپه اسالم کې رنګ، نژاد، قاوم،  ایفاه، ژباه او جغرافیاه مطارح ناه د

ناژادي وخت کې چاې ژبناي او ه اسالم په هغ ي.کې نغښتې د واد انسان په تقمعیارونه 

پااه مااخذن کولااو، لااه پااه اوا کااې و، د تورپوسااتي حبشااي حضاارت بااالل  هتعصابون

پاه واساطه د   پاه خپلولاو، د پیغمبار  سره د تورپوساتي اساامه پیغمیر

سلمان فارسي په اهل بیت کولو او انصارو ته په فضلیت ورکولو سره یې داسې امت جوړ 

او اساالمي  تر مانځ جاوړې شاوې میناې وقومونو، ژبو او بېالبېلو ډل د کړ چې د دې امت

 .ېوفادارۍ د هغه وخت دوه سترې امپراتورۍ شرمنده او ړنګې کړ ې مطلق عقیدو ته

د ښاکلي شاعر ، ید عنوان الندې چې ملت د و ن اساس ناهدې تر ه اقبال ملتپالن 

 :اسې نقد کړیکې د خودۍ رموز( بې)د په خپل کتاب په قالب کې 
 

 انـ کردهوت ــــــچنان قطع اخآن
 ع محفـ  اـاخدن ــوطن را شم تا
 جر جنت ز عالم بـرده ااـتـش نیا

 ان افسـان  شـ ــــان ر جه یمردم
 از تن رفت و هفت انـ ا  مانـ  روح

 اختـاو معبـود اـ نیـرا د مملکت
 ود زدـــــمعب نیـا یتا بر پـا بوا 
 

 انــ ت کردهــــــمل ریــبــر وطــن تعم 
ــو  ـــان را قبـانســ ن  ائ  اــاخدن ـــ
ــ ـــکیپ یتلخ ــت ارــــ ــار آورده اا  ب
ــ ــ یآدم ـــب یاز آدم ــ  گان یــــــ  ش
 وا  مانــ ـم شــ  و اقــــــــگ تیــآدم

ــومو  را محمــ فکــر  ود اــاختـاو م
ــر ع نقــ   ود زدـــــــا اریــحــر را ب
 

 

  

                                                           
1.  Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 23 
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 فرقه پالنه
 

 المالحالت  دردوونکيیو بل تری  او انکار نه منونکی حقیقت چې د اسالمي امت د 

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، 

 وسالوهار ډول  ه خپلاوده او پاې خپله سخته دښمنې اعالن کړ يې له اسالمي نړۍ سره 

ر خپال داخلاي ېاځای چې د پخوا په څ رلور حمله کوي. مسلمانان د دې پ رسره زموږ پ

ږدي او د یوموټي او متحد امات پاه چوکاات کاې د فرعونیاانو د ېاختالفات یوې خواته ک

جګاړه دي او د ه یو بل ساره پا لهخپلو کې ه پ وړاندې مبارزه وکړي، له بده مرغه روخت پ

لاو اساالمي وژ  رنژاد، ژبې او له ټولو مهمه مذهب، په نومونو ساره د یاو بال پا ،ملت، قوم

خاوا ه توګاه د دښامنانو لا ېناغوښاتل شاو یاا  ېکاوي او پاه غوښاتل شاو  یامت کمازور 

 استعمالیږي.

کله چې د ایران انقالب بریالی شو، په داسې حال کې چې صهیونېستان په ښاکاره  

دې انقالب مخالف وو، خو په با ن کې ځکه خوښ وو چې په اسالمي نړۍ کاې  توګه د

په ایران کې د نوي دولت په رامنځ تاه  ه ښه وسله السته راوړهذهبي جګړې له پار میې د 

یاې او د ملات پاالو متحادینو تارمنځ ملتپاالو حکومتوناو کېدو سره د ایاران او عربساتان 

حکومتونو د خپلو ګ و د تامین او د واک د ساتنې لاه  وسېکولر يادو او  ېپیل شو سيالۍ 

پیال  اساتفادهد یوې وسیلې په توګاه  پاره د هېوادونو په دننه او بهر کې له مذهب څخه

 ه.کړ 

په داسې ډول چې ایران خپل ځان د اهل تشیع او د عربستان شاهي حکومت خپل 

د نفارت پاه خپرولاو پیال وکاړ. تر مانځ یاې ان د اهل تسنن استازي وښودل او د امت ځ

دي، پرته لاه  يډېری اسالمي ښارونه نیول لږترلږهجګړې  ېونکو مهال چې اور سوځ اوس

بااارد الناادې مساالمانان مهام تړونااو تاار ساخت بد دې چاې د صهیونېسااتانو او د هغااوی 

 د محماد  ساره،له دې جګړو ې ږي، د ایران او عربستان له خوا تمویل شوو ډلېرنځ

 د امت په وژلو کې ستره مرسته کوي.

اساالمي  لاه او ،او بیا دولتونو ،بیا ملګرو ملتونو حق اخیستلد د حاکمیت  د الله  

ناه  شارک یاې د تاه د هغاه پاه ساپارلو ساره حکومتونو ومختاړو او وروستاړو سره سېکولر 

ډېری مسلمانان یې پارې  ګرځي. اوچې د الهي عذاب سبب ترسره کړه  بښېدونکې ګناه

 یدي او اوس ډېار  يفرقه پالنې ته د شرک په توګه کتلا او همدرانګه الله کړي. ککړ 

 لوري ته رجوع کاوونکي  الله د :فرمایي م اخته دي. الله نان په دې ګناه هامسلم
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لاه مشارکانو څخاه ماه اوسائ، هغاو او  ئړ کا میقا ځلمون ئ،ېږر ېوو  خهڅهغه  له ،واوسئ

څخه چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول او هره یوه ډله لاه هغاه څاه )لاه 

 . 1دین څخه( چې  ورسره و پرې خوښ شول 

چې یو یې د یوې وعده سخت عذاب د  ر وړاندېګناه )شرک( پ دې سترې د  الله

 ید اللاه  ه،یاووا چې فرماایي:څرنګه . هدې ډلې په واسطه د بلې تعذیبول دي، ورکړ 
ناور لاه هغاه ساره  ېتاسا ایاب ژغاوري، خاهڅ اوړ ( او بل هار کاېار ی)ت ېهغ له ېتاس ېچ

یاا هام لاه  کوم عذاب له پاساه ېپر تاس ېچ یقادر د ېهغه پر د ه،یووا – ئګڼ کانیشر

 ډلې ډلې یو بل سره واچوي )او په تفرقې ماو ما  کاړي( ېهم تاس ای ، الندې نازل کړي

څنګه )خپل( ایتوناه پاه بېالبېلاو) ! ورهګو او ستاسو د ځینو عذاب پر ځینو )نورو( وڅکي. 

 1 .يېږوپوه یدو  ېچ يیاښ ،الرو( بیانوو

و پاه اړه د اللاه و بېالبېلو ډلو وېشل شوی دی چاې د یهاودو او نصاارا هاسالمي امت پ

 پاه وینا سره سم، مسلمانان هم له دین څخه له پوهې او برداشت سره خپل ځاان  له

 څ الره. ې، ټول وایي یا زموږ الره او یا هګڼۍګڼي او نورې ټولې ډلې با لې  هحق

 چې د ډلو تر یری، یو ډول تکبر دد شخصي برداشت او تاویالتو په اړه دا ډول لیدلو 

 دینیو او تعصبونو سبب شاوی دی او د امات یاووالی لاه منځاه وړي. اللاه بې منځ د 
دی او د ډلو رامنځ ته کول او پاه ډلاو ویااړ کاول  اسالمي امت ته د یو موټیتوب امر کړی

 ئېاږتیاو ت سائیکلکه ون ۍرس ید خدا ولټ اوفرمایي:  ده. الله  ېیې ستره ګناه ګڼل

وئ، نو ستاسو  منانښبل( د وید ) ېکله چ ئ،ړ ک ادینعمت  ید خدا انځمه او پر خپل 

 د اور د او شاوئ، هڼاورو بال  ویاد هغه پاه لطاف ساره د  وڅواچوله  نهیم یې ېک ونوړ په ز

تاساو تاه  ولډ ېپاه د .  اللاه وژغاورلئ هیااځ هغه له یې تاسو ېچ وئ هړ غا  پر ېکند

تاه پاه  په یو بل ځای کې رساول 1الرموندونکي شئ. وڅتر  انوي،ښرو  ېانښن ېخپل

                                                           
اَلَة َواَل تَُكونُوا ِمَن الُْمْشرِكِيَن  46او  4۵سوره الروم؛  . 1 ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا  ﴾11﴿آیتونه؛ ُمِنيِبيَن إِلَيِْه َواتَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّ

ا كُلُّ ِحزٍْب ِبَما لََديِْهْم فَرُِحوَن    ﴾11﴿ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيَع 

ْنَها َوِمن كُلِّ كَرٍْب ثُمَّ أَنتُْم تُْشرُِكوَن  ۸۵او  ۸3سوره االنعام؛  . 1 يُكم مِّ قُْل ُهَو الَْقاِدُر َعلَى أَن  ﴾51﴿آیتونه؛ قُِل اللُّه يُنَجِّ

ا َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض  يَبَْعثَ  ن فَْوِقُكْم أَْو ِمن تَْحِت أَرُْجلُِكْم أَْو يَلِْبَسُكْم ِشيَع  انظُْر كَيَْف نَُصرُِّف اآليَاِت َعلَْيُكْم َعَذاب ا مِّ

  ﴾51﴿لََعلَُّهْم يَْفَقُهوَن 

ا َوالَ تََفرَّقُواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اللِّه َعلَْيُكْم إِْذ كُنتُْم أَْعَداء فَأَلََّف بَيَْن آیات؛ َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل اللِّه َجِميع   ۵74سوره آل عمران؛  . 1

نَْها كََذلِ  َن النَّاِر فَأَنَقَذكُم مِّ اتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن َك يُبَيُِّن اللُّه لَُكْم آيَ قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوان ا َوكُنتُْم َعلََى َشَفا ُحْفرٍَة مِّ

﴿101﴾  
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 تاه شاول، ېلاډ ېلاډ او ړکا هټاو ټ هټاو ټ یې نید خپل ېچ کسان هغهخطاب کې وایي: 

 .1وي خبر خهڅ ېنړ ک او کار له یې هغه لري، کار ورسره هلالج لج یخدا لره، مه کار ورسره

ده او د  د ډلې پالنې ستونزه ورځ تر بلې په اسالمي نړۍ کې د پراختیا پاه حاال کاې

وړانادې  رده چې یو بل کافر باولي او د یاو بال پا ېډلو ترمنځ بدبیني دې حد ته رسیدل

اخرالزماني فتناو  لهلري، بلکې ه لو کار کومه تاریخي مخیینه نڼجهاد اعالنوي. د کافر ګ

ده. هغاه لاومړنۍ  ېمهال د اسالمي امات لمناه نیاول چې له بده مرغه یې اوس هڅخه د

ورتاه د  کړ، د خوارجو ډله وه چې حضارت محماد و تکفیر يې ې ډله چې په اسالم ک

 و خطاب وکړ.ت  د بدترینو موجودام ځمکې پر

په اوسني وخت کې له بده مرغه له ډېرو مسلمانانو سره داسې ټاپه پاه الس کاې ده  

ده او هر هغه مسلمان چې د دوی د نظرونو ې چې په کې د کافر کلمه حک )لیکل( شو 

 د هغې ټاپې پر مټ چې په الس کاې ياې لاري، ،او یا هم نظر ورکويمخالف عمل کوي 

چې ماذاهب او  ءاهاو فق ءد کفر کلمه وهي او کافر یې بولي. هغه ستر علما يېپه تندي 

او اساالمي امات یاې د  يګڼلا يده ناکافر ې تړل کېږي، هېڅ کله یې یو بل ر فرقې ورپو 

 يد يتر هر اجتهااد وروساته یاې ویلا، بلکې یده ن یخپلو اجتهاداتو منلو ته مجبور کړ 

اسالمي امات ډلاه پاالنې تاه ناه  ږي او هېڅ کله یېېښه پوه چې )والله اعلم( یا الله 

 .هڅولی ید

د اسالم په څوارلس سوه کلن تاری  کې ټولې اسالمي ډلې په وروګلوۍ ساره د حاج  

واساطه دا کوي او هېڅ کله کومې فرقې، ډلې او مذهب د امت د اجمااع پاه  ءمراسم ادا

کور ته د ننوتلو حاق یاوازې مسالمانان لاري، ناو کاه  نه کړه، د الله  عالهي فریضه من

کور ته یې د ورتګ اجازه نلرلاه.  هلالج لج کومه ډله، فرقه او یا مذهب کافر وو نو باید د خدای

ده ه ماوږ تاه الزماه نا ې،خوا جهالت نیاول هاو هر  یاوس چې امت په ستر انحطا  کې د

نحطاا  کاې وو، د یاو بال پاه اپه مخالفت چې له موږ څخه پاه لاږ  ووماڅو د پخوانیو عل

کافر کولو الس پورې کړو او د اسالمي امت ترمنځ د اختالفاتو سبب شو. حضرت محماد 

  :زماا امات"شاول،  شلېوو  لوډ ایاو ویپه  لیاسراي بني ېچ هګنڅلکه فرمایلي دي" 

دې  . د2ېلاډ ېو یاوي پرتاه لاه  ېباه پاه دوزخ کا ولټشي.  شلېوو  لوډ ایاو ویبه هم په 

پاه دې عقیاده دي چاې د  ءډېری علماا ،موجود دي نظرونه بېالبېلپه اړه  شريف حدیث

هغاه مسالمانان دي چاې اصالي الره کاې  ېبلکا ؛اهلو موخاه، دایماي اور ناه دی لهاور 

                                                           
ا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللِّه ثُمَّ يُ ؛ ۵۵4سوره االنعام؛ آیه  . 1 َنبِّئُُهم ِبَما إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِديَنُهْم َوكَانُواْ ِشيَع 

 ﴾113﴿كَانُواْ يَْفَعلُوَن 

 حدیث 6۸3۵سنن ترمذي،  . 1
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دي ه څخاه نا کړۍخو په دې کار سره د اسالم له  ؛روتي دي، د دې کار سزا به ووینيېت

پاه   ورته )زما امات( ویلای دی. اماام البیهقاي وتلي، ځکه چې حضرت محمد 

له پاره پاه  ېمود ېاکلټ ېو ی د به یهغو  ېچ يښی دا مفهوم ثیحد ېد ددې اړه وايي: 

 حضاارت محمااد  ېچاا ،یدا د یااې لیاانااه د تاال لااه پاااره؛ او دل ناايیساازا وو ېاور کاا

 یاېباه  ولټا ېچا ېامله ساره لاه د ېشي، نو له د لهډ لهډزما امت به  ېدي چ ليیفرما

د  :يهمدارنګاه الخطاابي وایا .1ید یلګڼخپل امت   محمدحضرت  يېږک لهډله ډ

 ېکاوي چا کارهښ يېږک شلېو  لوډ ایاو يدر  پهزما امت به  ېچ نایو  حضرت محمد

. د 1ید یزماا د امات خطااب ورتاه شاو  ېچا کاهځ ي،ځاناه و  ړۍکبه د امت له  ېلډدا 

د تکفیر او مسلمانانو ته د کافر ویلو په برخه کې به یې ډېر صحابه کرام   رسول الله

داساې جاا تاه څخه پوښتنه وشوه چې  له جابر بن عبدالله انصاري احتیا  کاوه، 

ویې ویال:  ؟د مکې )د مسلمانانو قبلې( په لور لمونځ کويدې د کافر خطاب کړی چې 

 ېباللاه، یعنا معااذویاې ویال دې مشرک ویلي؟ نه! پوښتنه ترې وشوه چې ایا هغوی ته 

 ښې دي:یشیان د ایمان ر ېفرمایلي: در  . حضرت محمد 1وروړمپناه ته   الله

 .د هغه چا له وژلو ځان ژغورل چې ال اله الی الله وایي -۵

   کړي. ترسرههم ګناه ډول چې هر سره له دې کافر او نامسلمان نه ویل چاته  -6 

. پاه یاو بال 1یې چې کوي یې چا ته د هر عمل پر وړاندې نه ویلاو غیر مسلمان  -4 

لرم چې راتاه  یګاونډیو زه روایت کې راغلي دي چې یو کس عبیدالله بن عمر ته وویل: 

   .1ېږيمشرک وایي او هغه ځواب ورکړ: ال اله اال الله ووایه او هغه دروغجن ثابت

ان پرته له دې چې د تکفیار نن ورځ ډېری ډلپالنې سیاسي اړخ لري او ډېری مسلمان

نې پاه اړه پاوره معلوماات ولاري، یاو بال کاافر یونو او په اسالم کې د هغې د مخیګواښد 

 ته اوبه جوړېږي. ژرندو وصهیونېستان بولي، نو د عربستان، ایران او
 

  

                                                           
1.  Surkheel Sharif. The Seventy Three Sects. P. 7 

 م  ۸همدا سرچینه،  . 1

 0۵3۸المعجم االوسط للطبرانی؛ باب المیم من اسمه محمد؛  . 1

 حدیث 6۵07سنن ابوداود؛  . 1

 م  404امام ابن اساکر؛ تبیین کذب المفتری؛  . 1
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 سیاسي تعصبونه
 

یاا تعصب د اعتقاد یو ډول دی چې یو انسان یا یوه ډله خپل ځاان لاه ناورو انساانانو 

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

دین په دې هر ډول تعصب او ښاه والاي  يڅلېډیالوژي ده چې د اسالم سپېاو سیاسي ا

مسااوي ګڼلاي او مور او پالر څخاه  هیې له یو  اننساند بطالن خط راښکلی دی او ټول ا

 هڅا ې! پرته له دهیووا ته فرمایي:  حضرت محمد مصطفی الله  . تر دې چېدي

ناو لاه دې املاه  ،1يېاږک هیاماته وح ېچ می انسان وی رڅې په ېستاس هم زه ېنه دي چ

د  باده مرغاه ګڼلو څخه ځان وژغوري، خاو لاهغوره مسلمانان او مخمنین باید له هر ډول 

، مسلمانان داساې د غرب په راتګ سره او د غرب د مدرن تمدن د نظرونو په خپرولو سره

له خاوا حراماو او مناع شاوو سالم د اغربي فکرونو تر یرغل الندې راغلل چې نن ورځ یې 

تر ټولو ښاه نظاام او مسلماناند د نن ورځې او تر دې چې غوره ګڼلو ته الس پورې کړی. 

 ( په لرلو سره سره، سیاسي غوره ګڼلو ته الس پورې کوي. الماسقاوانینو )

مسلمان ځوانان د علم د ترالسه کولو له پاره له خپلو کورونو وځاي، خاو لاه دې وتلاو  

ځاای چاې ورتاه اساالمي سیاساي، ټاولنیز او  سره سم په علماي مرکزوناو کاې د دې پار

ر ېازم او ناورو پاه څېزم، فاشېزم، انارشېزم، سوسیالېبرالېاقتصادي نظام تدریس شي، د ل

ږي او دا چې لاه اساالمي نظاامونو څخاه باې خباره پااتې ېپه ویلو مجبور  وبشري نظامون

ته د خپلې اېډيالوژۍ په توګه ټاکي او د  کېږي، یا دا چې له پورته نظامونو څخه یو ځان

تعصب الس پاورې کاوي  يغیر اسالمي اېډيالوژۍ په لرلو سره د هغې له مخې په سیاس

یا هم غواړي د اسالم پوره دین ته د خپلې اېډيالوژۍ په چوکاټ کاې ځاای ورکاړي او  او

 هغه توجیه کړي.

د ګوناد او ګوناد پاالنې  ېدلد خپل با ل سیاسي نظام په چوکاټ کې د غرب داخل 

ه نوم یوه بله ډالۍ له ځان سره راوړي چاې د تفرقاې یاو بال ډول دی او لاه باده مرغاه پ

 المال ېوالي او تفرقاېاوندپالنې دا پدیده چې له اتحاد څخاه د لر مسلمانان د ګوند او ګ

                                                           
ثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم ِإلٌَه َواِحٌد فََمن كَاَن يَرُْجو لَِقاء َربِّ  ۵۵7سوره الکهف؛  . 1 ِه فَلْيَْعَمْل َعَمال  آیت؛ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر مِّ

ا  ا َواَل يُْشرِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه أََحد  ژباړه: اې محمده ورته ووایه: زه خو ستاسې په څير یو انسان یم. ماته وحیې  ﴾110﴿َصالِح 

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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یو ډول یاې ګڼاي او د دې پدیادو پاه راخپلولاو ساره پاه ڼ اندۍ د پرمختګ او رو  .کېږي

 پرې کوي.وياړ دي او ي کوچنیو ډلو وېشل شو 

منځ د یووالي د رامنځ ته کېدو مخه نیسي، ځکاه چاې  پالنه د اسالمي امت تر ګوند 

او  هڅاويیالوژیو منلاو تاه ېډاسالمي ا غیرد ډیالوژیو سره ګوندونه مسلمانان ېله غربي ا

اسالمي مختاړو او وروستاړو سره هر یو خپال ځاان  لهګوندونه تر اسالمي شعار الندې او 

 ژني او نور ګوندونه با ل ګڼي.ېپ يد اسالم استاز 

 غوښاتنه کاويد حزب منشور )اساسنامې( ته د وفادارۍ  ونه له خپلو غړو څخهدګون 

ه کوي او ېد اسالم په چوکاټ کې توجاساسنامې دو له پاره دا ېاو سیاسي موخو ته د رس

پار دو لاه پااره د اساالم د بنسا ونو ېسیاساي موخاو تاه د رسا وځینو ځایونو کاې خپلاپه 

ږ ېاله پااره د دښامنانو غ ود خپلو مالي او سیاسي مالتړ  انمخالف عمل کوي او وړاندې 

 ته ځان اچوي.

په اسالمي نړۍ کې د ګوند پالنې تاری  دا راښايي چاې ګوندوناه ساره لاه دې چاې  

هاېڅ مرساته یاې لاه  خپلې کړنې د اسالم پاه الره کاې د مباارزې پاه ناماه ښاکاره کاوي

جګاړو کاې د  بايمنځ په بین الحز  بلکې د اسالمي امت تر ېده کړ ه اسالمي امت سره ن

 .يد يو شکېدو المل وژنو او اختالفونو د رامنځ ته 

و، د افغانستان اسالمي هېواد تر و صهیونېستي قوا اتحاد جماهېر شورويکله چې د  

دې غیار انسااني تجااوز پار وړانادې  نو دا، باغیرتاه مسالمانهو ونیاشیانه یرغل النادې حو 

شال شاول ېپاه ګونادونو وو  پارخالفمبارزه وکړه، خو له بده مرغه چې د اسالم د مکتاب 

برال( ته له دې جهاد څخه د بدې ګ اې اخیساتنې لاه ېلخوا صهیونېستانو ) يچې د ښ

 چانس برابر کړ.یې پاره 

لاو کاې د واک د پخه ساتانو( تار وتلاو وروساته پاېصهیونېساتانو )کمون کي  لاوري د 

په واسطه یاې پاه دې اساالمي  وسلوشول او د صهیونېستي رخالف ترالسه کولو له پاره پ

هغاه  او د دې المال شاو چاې و پیال وکاړوژلا راو یاو بال پا وګاړو ههېواد کاې د باې ګناا

ست په ویلاو د ښه راغال يم ځليورته صهیونېستان چې افغانانو له دې خاورې شړلي وو دو

 .يرته دا ځمکه په الس ورکړ ېسره ب

صهیونېساتي هېوادوناو،  د ډېاروښتو ېسره له دې چې له څلو ،شام کې پههمدارنګه  

څخه لږ دی  له وژنو بمباروي، تلفات یې د اسالمي ګوندونو رحمۍ سرهبې په  نمسلمانا

د ې پار دې پاوهېږو چاڅخاه ي تااری  نو لاه تجربا ، چې په خپل منځ کې سره جنګېږي

مسلمانانو ناپوهي د خارجیانو د حملو په پرتلاه د دې امات د ساتونزمن حالات یاو لاوی 

 المل دی.
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 او ناپوهي  پنهغرب 
 

. 1يېاږخپر  نااپوهي او يځا هځاپوهه له من ېده چ دا هښن وهی ېزمان ۍوروست د نا  یقی

د لاومړي ځال  د بشر په تااری  کاې .اوس داسې وخت دی چې ناپوهي علم ګڼل کېږي

چاې  یلو وېشل شوی دی. رسمي علام هغاه دډله پاره علم په دوو رسمي او غیر رسمي 

لاه الرې داساې نصاابونو  دږي او ېپه دولتي مکتبوناو، پوهنتونوناو او رسانیو کاې تدریسا

ټولناو پاه واساطه تاییاد  ټاولیزوتوګاه د  ېالسته راځي چې د غربي مرکزونو او پاه ځاانګړ 

 شوی وي.

او  هکلما ېویال شاو  هدا ورښیي څاو هار  ته دا رسمي زده کړې محصلینو او متعلمینو 

پرته له دې چې سموالی یاې وپوښاتي، د سار پاه خوځولاو ساره یاې تاییاد کاړي.  هجمل

دې علام د تولیادونکي  رسمي علم چې د فرانسې تر انقالب وروسته یې شهرت وموند، د

او په کې له علمیت څخه موخه ګ اه غوښاتنه وه چاې حاق او  ی وتمدن په څېر ماده پال

 .رهال ه با ل په کې ځای ن

؛ خو واقعي )غیار رسامي( علام يه کې شخصي ګ ه نغښتی و چې پ یحق هغه ددا  

والی دی او حاق تاه  لېد حق او با ل ب یې موخه ۍبلکې وروست یده ن یګ ه غوښتونک

مرکزوناه یاې مخاالف وي او  ټاولیزدو له پاره سره له دې چاې ټاول دموکراتیاک او ېد رس

 ږدي.ېپرې کوي، بیا هم د حق الره نه پر نيوکه 

له امله په رسمي علم پساې دي غوره ګڼلو مهال د مادې او دنیا د  ډېری خلک اوس 

سره چې بې عدالتۍ  په خپرې سوېاو یوازې هغه کسان په حق او با ل پسې دي چې 

دې کار سم غمجن کړی او غواړي حق ته د رسېدو او د حق پیغام په ازاروي، یې ملګري 

ق او با ل تر مانځ د تاوپير هغه کسان چې د ح رسولو سره خپل دا غم له منځه وېسي. 

خاو د غوښتونکي دي، هغه کسان دي دی چې د بې عدالتۍ پر وړاندې مقاومت ښیي، 

د علمیت منهج چې  ې د هغو کسانو له خوا، یعنله خوارسمي علم د شاګردانو او علماوو 

یې غربي عالمان چې د خپلو تیوریو لپاره دلیل ناه لاري، د هغاو رسانیو لاه خاوا چاې د 

پاګندو تر ټولو لوی مرکزونه دي، د هغو علمي مرکزونه له خوا چې په ړانده ډول دروغو پر

چې د غربي مرکزوناو او رسانیو  و له خواستور  جعلي وهغ د اوغربي با ل الفاه تکراروي 

النادې دي او د زوړ  ير ېایاا ت يرغالشاوی دی، تال تار  لله خوا ورته کاذب شهرت ورکړ 

 دی. یاحمق په څېر لقبونو سره یې ورته خطاب کړ وني او ېل انفکري، غیر متمدن او 
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ږي ېاکړي ورځ تر بلې کم لېهغه محصلین چې غواړي حق او با ل بداسې ده چې  

وخات  ياوسان .یچې نوم یې علام دشامل دي کاروان کې  جهالتي او ټول په یو داسې

ناه چاې وایاي: د معلومااتو پاه زما یته د معلوماتو وخت وایي خو یو مشهور غربي متل د

رول  ار حاق پاالو د کنېکې تر ټولو د معلوماتو ستره وسله دروغ ده، له دې امله د لږ شام

د دروغاو  ،له پاره د هغاو کساانو لاه خاوا چاې د حاق مونادنې لاه پااره یاې نقااب وهلای

 ۍږي چې د علمي اغتشاش د رامنځ ته کېدو سبب شوی دی. د ولساواکېمعلومات خپر 

حقیقت تاه یاې د ه بېلګه ده، چې تر ټولو ستر  نۍپرېشاد اوسني وخت د علمي  اندېښنه

 .شينظریې مطالعه  ېو نقیضا دو له پاره باید زرګونه ضدېرس

 ېموندنې له پاره زرګونه اسالمي نظریې او فتواو د یوازې په دې اړه د اسالم د موقف  

اساالمي بیعات  لهورکول  هکوي، د بېلګې په توګه یو مفتي وایي رای يشته چې یو بل نف

تاام او قالب کاې تعریفاوي، ځیناې ورتاه عاام  رپ ۍ، یو بل اسالم د ولسواکیه برابر دسر 

داساې پاه  يکاوي چاې پاه دې مانځ کاې لوساتونک يمشروعیت ورکوي او ډېری یې نف

اړه دې ړنې وروسته بیاا هام پاه ېعلمي اغتشاش کې ورکېږي چې تر کلونو مطالعې او څ

 نشي. دیېکړې ته رسېقطعي پر 

شاوی دی.  المالعلمي اغتشاش دین ته هم راننوتی دی او د ستر اسالمي جهالات  

 هړ زده کا ېيا خهڅ  هغهسره ناست او له  صحابه کرام له رسول الله  ۵63777

 نیرتابه محمد  اوقادر وو  ورکولو په فتوا د ېک لویمسا نيید په یې ږل رډې خو کوله،

 .1دي ليګڼ( نیتابع عاو تب نینسله وروسته )تابع دوه ېهغ تر او صحابه نسل

په واسطه ښوونه او روزنه  رسول الله  دهغه ښاغلي سره له دې چې مستقیما  یې 

یلو کې یې د فتوا له صادرولو یا ډډه کوله او یا یې هم په اوه، په اسالمي مسې ترالسه کړ 

او  ېنړۍ ټوله انحطا  نیاول يخپل نظر څرګنداوه، خو اوس چې اسالماحتیا  سره  رډې

وموماو  انله ځان سره زرګونه فتنې لري او ډېر لاږ باه داساې مسالمان یې ښهېپ ېهره نو 

 ل نه وي.ېچې په یو نه یو ډول په فتنو کې ښک

کتاابونو پاه ویلاو ساره،  ېپه هر ښار او کلي کې زرګونه مفتیان دي چې د دوه یاا در  

مه توګه مطالعه او درک کړی وي او پرتاه لاه په سيې پرته له دې چې قران عظیم الشان 

پرتاه  ېر ېاله و  د الله او نزول یې مطالعه کړی وي  هدې چې د قران کریم د ایتونو شا

دی. دیان اوس د څاو  فتواوې صادروي چې په مسلمان امات کاې د فتناو سابب شاوی
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مانانو پاه تر شا فتوا صاادروي او د مسال پاڼو ي ېچې د ان رن ناپوهو ځوانانو السته ورغلی

 کوي. ېتکفیر الس پور 

مانځ  د اسالمي امت تر دویخدمت وکړي،  دين ته په خپله خوښهدا ځوانان غواړي  

له اسالم څخاه د ناسام درک لاه املاه د  اند اختالفونو سبب شوي دي او په ناسم ډول 

څاو ناسامې فتاواوې د دې  ي،د يدینیو سبب شاو ې مقدس دین په نسبت د بد اسالم 

هاانو پاه و کارپ ناساموکړي د غرب ځپلو  کمرنګی باور وود اسالمي علما ې چېسبب شو 

پااه  ې توګااهپااه ځااانګړ  ،څااو کلمااو انګلیسااي او د څااو غربااي علماااوو پااه ساارچینه کولااو

چاې  وي مستشرقینو سره ځان ته عالم وایي او په اسالمي ټولنو کې د عالم اعتباار خپلا

 ګڼل کېږي.ستونزه  هستر  ههمدا ناپوهه غرب ځپلي په اسالمي امت کې یو 

دو ساره ماو ېمنقول خبر په اور یوه عربي په یو وخت و چې د قرانکریم د یو ایت یا که 

هار نقال کاې د  پاهاوس خاو ناسات، ېاو هر مخالف پاه خپال ځاای ک ېدېتړل ک ېخول

چاې وتلای ته رسوایۍ فالني غربي یوه جمله، زموږ خولې بندوي او په دې اړه کار دومره 

نه په یو وار ټوله ناړۍ پاه جناب او جاوش ېيوړاندو کتونکو او فال  وونکژندېد غرب ستور پ

ناو ناازل شاوې وحیاې لاه اساماني کتاابونو تللاې؛ ره کې یې اچوي. اوس ېاو په و  يراوړ 

، دا ساااترې کمپناااۍ د جعلاااي او غیااار جعلاااي خبروناااو ...سېد پااار ېاااروی ااار او یونای 

وي،  روڼ اندیعالم ګڼل کېږي چې د غربیانو له نظره د هغو کسانو اوس   .1!ونکيو جوړ 

د غربیانو په څېر واغوندي، ووایي او ښکاره شي. دا غارب ځپلاي روڼ انادي هغاه څاوک 

، ټاولې ید ییاې خپال کاار ګرځاول ېدي چې الس یې سترګو ته نیولی او د غرب ویناو 

خباره دي، د نړۍ ته د غرب له عینکو ګوري، له خپل فرهنګ، تاری  او تمدن څخاه باې 

د نظار خاونادان  ،د هرڅه له پاره ځاواب لاري ،غربي رسنیو تر ټولو وفاداره لیدونکي دي

و سره د فقیرو له  بقې يشېمتي در ېخپلو ق لهدي او د کال د نوي ماډل موټر په راتلو او 

 دفاع کوي.

یاو یاې هغاه غارب ځپلاي دي  چې اسالمي نړۍ ډېره ګواښوي، دوه ډوله غرب ځپلي

ي او خپال دیان او فرهناګ ې درزښتونو د تبلی  له پاره یې پیساې اخیساتا چې د غربي

غرب ته د علماي بورساونو او يې هغه غرب ځپلي چې څو ورځې بل او  ید یې خرڅ کړی

نظار تمادن  يد غرب عصر یا یې هم دی او  رسمي او شخصي سفرونو له الرې سفر کړی

تمدن لاه تیااره باا ن څخاه ژور  رسنیو له الرې، پرته له دې چې د عصرياو فکر لرونکو 

توګاه د  ېده او پاه ناغوښاتل شاو  ېدرک ولري د غرب خبرې کول یې خپله دنده ګرځول
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سانو پخوانی لاومړی وزیار تاوني بلیار وایاي: ېغربیانو وړیا وسله ګرځي. په دې اړه د انګل

الره  ږزماو ېچا وړ اجازه ورکوو، متقاعد کا تښپاي د ېچ خلک او حکومتونه هغه دیبا ږمو

ماشاومان  وځیوونښااو د  نید مسلمانانو د پوهنتوناو محصال ېچ وړ غوا ږده. مو ۍوروست

 ږپلاوي شاي. ماو ږده زماو ېشاو  لیاپ هګړ ج تونوښد ارز  ،پوه شي ان ېچ ېله د ېاندړ و

 ده ې. غرب ځپلتوب او غرب ځپناه د دې سابب شاو 1وړ مغشوش او مست ک یهغو  وړ غوا

ر کاړي. پاه هار ېشي او د اسالم اصیل ارزښتونه هڅو مسلمانان د غرب وفاداره مقلدین 

 اسالمي ښار کې په قدم وهلو سره د غرب ځپنې ستونزه په ښکاره توګه لیدی شو.

 جاوړې شاوې وي،ځاې یاې و ور  هلاک ماومې دو ساره مسالمانېاګرځ يښاار هار په  

جاامو او اسمان ته اشاره لري، پاه ې وي ښتان یې په عجیبو رنګونو سره سی  سی  شو ېو 

تاه ورتاه خاوی یاې  ښاځواو تصاویر وي یو غربي هنري او ورزشي ساتوری وي د  کې یې

غربي ژونداناه  ښکاروي چې پوهه یې د ټولنیزو شبکو له دایرې څخه لوړه نه ده تللې. له

یاز ډول تقلیاد کاول د مسالمانانو پاه واساطه د اساالمي تمادن د يڅخه په فردي او ډله 

داساې حاال کاې  . پاهل کېاږيڼګ ګواښاو ستر  یژوندي کولو له پاره یو انکار نه منونک

په غربي غیر محجو جامو سمبال وي او خپال ځاان روڼ انادی ښایي، زموږ ځوانان چې 

موزیموناو کاې بناد دي او زموږ د فهنګ سانتي او محجباې جاامې پاه کورنیاو او بهرنیاو 

یوازې په ځاانګړو پروګراموناو کاې ننادارې تاه وړانادې کېاږي چاې دا جاهالناه تقلیاد د 

 تاسو سره نیقیپه دي چې فرمایي:  لدېینې رښتیا کېد یوې وړاندو  حضرت محمد 

ن ( او وجاب پاه ېاا رن  پاېا)ا ذرع پاه ذرع ېالر  قوموناو ویاوانخد پ خهڅ انځبه له خپل 

ننوتل، تاسو به باه هام  ېمار په کوم سوري ک د یکه هغو  ېچ ېداس ،ئړ وجب عملي ک

او  هاودیموخاه  ېستاس ایرسوله! ا د الله  ېا: تلښو وپو و ، صحابه ئړ ک بیتعق یهغو 

 1!وکڅ: نو ړورک وابځ  نصارا دي؟ انحضرت
 

  اسالم او القابو محاصرهد
 

وروساته، اساالمي ناړۍ د اساالم د دښامنانو لاه خاوا  ټوټه کېدو د عثماني خالفت تر

دلاه. ېراتنګ کاړۍحاصرې مدو سره د دې ېر ېداسې محاصره شوه چې د هرې ورځې په ت

نن ورځ مسلمانان له دښمنانو سره په نظامي، اقتصادي، علمي او هر ډول قدرت سره نه 

تمادن او په داسې حاال کاې چاې تار بال هار وختاه اوس د اساالمي  ایشي پرتله کېد
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د ته اړتیا ده، مسلمانان په داسې انحطا  کې دي چې د غرب په ویاندویانو بادل وېجوړ 

ساتانو پاه ناوم ېدي او د غربیانو په څېر د حق غږ د بنسټ پالو، تاوتریخپالو او ترور  شوي

 راټی وي.

صهیونېستان د اسالم تر شعار الندې د څو ډلو په جوړولو سره د هغې نرمې قوې پاه  

په داسې نرمو حملاو پیال وکاړ چاې اوس يې اسالم  رپه الس کې یې لري، پواسطه چې 

ښکار کړي، نو د صهیونېستي رسنیو په سرلیکونو کاې باه وي چاې  هکه یو باز کومه کوتر 

ستي عمال پاه تارڅ ېبله بې ګناه مرغۍ د یو ترور  ه، یو ېستې الوتکې)یوې مسلمانې ترور 

او لاه تحقیاق پرتاه ې ښاېقدم پښاه ا رسنیو پکې ووژله( او له بده مرغه مسلمانانو هم د ر 

خاو کاه  ،له صهیونېستي پالنونو ساره مرساته کاوي سره، د دا ډول سرلیکونو په منلویي 

باه یاې  خامخااوویسات،  او یا مسیحي لاه اوباو را يدې شاهین په ناڅاپي توګه یو یهود

واقعاا  ناو ساتي اړیکاه ناه ګڼال کېاږي؛ ېکومه روحي او یا رواني ناروغي لرله او هېڅ ترور 

 ؟یست څوک دې؟ او ترور یزم څه دېترور 

د ترورېزم د تعریف له پاره سیاسي او علمي هڅې او له جرمي تاوتریخوالي څخه یاې 

، هوکړه لاريورسره  یخو هغه تعریف چې ډېر  يدلېرس يته نه د ېپایل وروستۍلوالی ېب

چې دا تعریاف د  الي څخه کار اخیستل ګڼيترورېزم د سیاسي موخو له پاره له تاوتریخو 

کاې ډېار  څرنګاواليجګړې له تعریف سره ډېر ورته والي لري. ترورېزم او جګړه پاه خپال 

وسلې څخاه  له رې د رامنځ ته کولوېلري او تل په جنګي پروپاګندو کې د و سره نه توپیر 

 کار اخیستل کېږي.

د پروپاګندو په رامانځ تاه  يوګړ ر ښا هزخان به د هر ښار تر نیولو وړاندې، د هغېچنګ 

را کم کاړي او د مقاومات قادرت یاې لاه یې ول څو د پر نفس باور ېر سره و  وکولو او وسیل

د منځه یوسي، نو له دې امله ترورېزم له کړناې څخاه تار ډېاره پاورې رواناي حالات دی. 

پاه ناوم د  (Zealots) انوید فادا ېکلاه چا ېعنی ي،ځر ګرا ته یځخت نيځمن  یتار زمېترور 

 ناور ،ړکا ېپاور  الس تارور کیساتماتېس رپا ېانادړ و رو پاو د رومي قوا ېلډ ېو ی انویهودی

 یاې نیماامور حکاومتي روم د او شاول ووژل وو، ناه پلاوي یاې سره نظر له ېچ انیهودی

 .1ووژل

په معاصر تاری  کې د لاومړي ځال لاه پااره، د ترورېازم او تارور کلماه د فرانساې پاه  

کله چې دې ډلاې د  ېد ډلې له پاره وکارول شوه، یعن (Jacobins)کبز چنانقالب کې 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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زم د السته راوړلو له پاره تر لاس ګوناو زرو انساانانو زیاات ووژل او بیاا کلاه چاې ېسېکولر 

یلو یهااودي دولاات جااوړ کااړي، د يد اسااراپااه فلسااطين کااې و یهودیااانو غوښااتل کااډوال

هغاو ځاایونو کاې چاې د  هورې کړ او پستي کړنو الس پېوړاندې یې په ترور  رمسلمانانو پ

وړانادې یاې تارې کاار  رساانو پاېده، د انګلېاانګلیس دولت د یهودیاانو پاه اشااره ناه ګډ

اساالمي ناړۍ کاې د غیار پاه  د صهیونېستانو لاه پاارهتروریزم مهال  خو اوس ،واخیست

هماه رې د رامنځ تاه کولاو مېعامه اذهانو کې د و  په په موخهعادالنه جګړو د توجیه کولو 

 وسیله ده.

وړانادې د مسالمانانو  ره کولو او د دې ظلمونو پېد خپلو ظلمونو د توج وصهیونېستان 

پاه  1رغوناویروغجناو بدد څو اسالمي ډلې جوړ کړې او  د مقاومت د له منځه وړلو له پاره

د دې حملو د لوی ښودنې له الرې یې د تروریزم پار د رسنیو په واسطه او  څو حملو سره

د  واساطهچاې د دې پاه  جګړې په نامه په ظاهره مشروعي دلیال الساته راوړ. وړاندې د

په خپلاه ياې دا ناوم ځاان تاه ستانو په نامه )چې ېعدالت غوښتنې هر غږ د اسالمي ترور 

ساتر دیپلوماات، جرمناي  کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخاوانی وزیار، ې( غلورکړی دی

پاه  ږموهنري کسنجر وایي:  ،ته کار کويیهود او هغه څوک چې نړیوال حکومت  هاالصل

. همدارنګاه 1ویاساتان واېستم نه مناي، ترور ېس والړین ېچخلکو ته  لهډ هغه ېک کایامر

ساره  ږباه لاه ماو ایا ښې وروسته نړیوالاو تاه وویال:ېیوولسمې پ لهمبر  جورا بوش د سپ

 .1استیستانو سره ېبه له ترور  ای( او يړ مالت ږ)زمو

نو د صهیونېستانو له نظره د ترورېزم تعریف ډېر واضح او ښکاره دی، هار هغاه ډلاه او 

ست ورته ویل کېږي، لکاه ېسره مخالفت وښیي، ترور و صهیونېستي اجنډاو  لهخلک چې 

باې عادالتیو ساره ساره ورتاه د لاه د اسراييلو د ټولو غاصابانو چې د فلسطین مجاهدین 

 ست خطاب وشو.رېترو 

                                                           
ارو له د درواغجنو بیرغونو عملیات، هغو عملیاتو ته ویل کیږي چې د نظامي، شبه نظامي، معلوماتي یا سیسي اد . 1

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 

په جګړه کې له دروغجنو بیرغونو څخه ګڼل کیږي. د دروغجنو بیرغونو د  مقلبل لوري له نظامي لباس او بیرغ څخه

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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وړاندې د علام او فکار لاه الرې مباارزه  رچې د صهیونېستي پالنونو پهغه مسلمانان  

پالو په څېر لقبونو باندې څنډو ته کېږي، پاه داساې حاال کاې چاې هار  ټکوي، د بنس

دی چې د اسالم په  دی، ځکه چې د بنسټ پالنې مفهوم دا یواقعي مسلمان بنسټ پال

 شي. ندانه کې عملي و او هغه په خپل ژ وشي عمل  وبنس یزو اساسات

په خپل ظاهري ږي او ېهر هغه مسلمان چې اوس یې هم د ایمان نور په زړه کې ځل 

د اللاه  د حل د الرې په فکار کاې شاي او بایدۍ ویني، بې عدالتې ټولاو قلبي لید سره 

  ه چې د الله دند ېله خوا ورته د ورکړل شو .دین ته کار کول ده ترسره کړي 
 

 الره حل
 

د نړۍ هار څلاورم  ېلیونو تنو زیات دی، یعنبی ۵.۸تر  مهال د مسلمانانو نفوس اوس

توګه سپکه ده او تر ظلام پرلپسې وګړی مسلمان دی، خو بیا هم دا ستره بشري کتله په 

پاه ډېار باده په پای کاې لري او ه زه نېده، په نړیوال نظم کې مهمه اغې الندې نیول شو 

د  انتوګه په ټوله نړۍ کې وژل کېږي چې د هر واقعي مسلمان زړه دردوي او کینې یې 

 دو په حال کې دي. ېچاود

په دې حالت کې مسلمانان د اوسني بې انصافانه نړیوال نظم ساره غااړې تاه شاوي 

د فرد پاله توګه پاه ژونداناه کاې د خپال ځاان او کاورنۍ د اراماۍ لاه پااره  هدي او په یو 

 ظلم او بې انصافیو غلي دي او یا هم د ژغورنې له پاره د حال ړاندې پرو راسالمي امت پ

 رې په فکر کې دي.ال 

حالت څخه د وتلاو پاه فکار کاې  خپل بد لهد اسالمي تمدن په زوال سره مسلمانان  

، ير علاي شاریعتي، ساید جماال الادین افغاان ااکډشول او د سید قطب، حسن البناا، 

 رينپاه څېار اساالمي متفکاا ون او د اساالمي ناړۍ ناورو ساترو علمااو عماران نظار حسای

 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 

رې د منلاو ال  د خپلاې حال اندي چې  يبېلو ډلو وېشل شو نان په بېال ابرخه کې مسلم

مسالمانانو  وباد تبلیغاات کاوي او ناورو مسالمانانو تاه د ناکاامپار وړانادې نورو  دله پاره 

 شو:ېشو په الندې ډلو یې وو  یخطاب کوي چې کوال 

 هغه کسان چې جهاد د حل یوازینۍ الره ګڼي، 

  حل الره ګڼي ۍیوازینهغه کسان چې د اسالم له مخې ځان جوړونه، 

 يڼهغه کسان چې اقتصادي پرمختګ او پراختیا یوازینۍ حل الره ګ، 
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  هغه کسان چې په مادي علومو )ساینس او ټکنالوژۍ( کې پرمختاګ د

 ،الره ګڼي ۍحل یوازین

 هغه کسان چې اسالمي علوم یوازینۍ حل الره ګڼي، 

   حل  ۍوازینیکول هغه کسان چې مسلمانان او غیر مسلمانانو ته تبلی

 ،الره ګڼي

 حل الره ګڼي ینۍهغه کسان چې د عقیدې جوړول یواز، 

  او هغه کسان چاې د حضارت عیسای  او حضارت اماام مهادی بیاا

 ،ره ګڼيال  حل ۍنيراتګ یواز

اړخیز او څو بعدي دیان دی او اساالمي امات هام  هرڅلی دین یو جامع، ېاسالم سپ

حل الره وړانادې  ېاسطه وړانديز شو ه و پباید څو بُعدي فکر وکړي او یوازې د خپل ځان 

یتوب سره اړتیا لاري او ږحل الرو ته په همغيادو نه کړي. اوس مهال ټول مسلمانان ټولو 

الرو څخه د یوې په نظر کاې نیولاو او د ناورو پاه حل نوموړو  لهد اسالم تاری  ښیي چې 

 یاادمي امات پاه نو لاه دې املاه اساال  ؛نشي کېدای الستهتر پایله ې ښودلو سره ټاکلېپر 

 متخصصو خلکو ته اړتیا لري.صادقو او  شوو ټولو برخو کې

پاه الره کاې جهااد وکاړي او پاه  د اللاه یاې یوه برخه  لري چېاسالمي امت اړتیا  

ډله د امت د ارامۍ له پاره ساینسي علوماو  هیو  د امت چېده هم اړتیا  دې تههمدارنګه 

فکار وکاړي، یاوه  راحتاۍ برخاه پاه اقتصاادي د امت یوهته السرسی ولري. او ټکنالوژۍ 

د اخرالزمان په هکله د خپل وخت  برخه یې د دین په تبلی  الس پورې کړي او یوه برخه

ړناې وکاړي؛ ېڅ د راتلاو پاه اړه ياو امام مهد د حضرت عیسی  د پېژندلو په هکله او

د رضا او  ه او د الل ۍچې ټول له یو بل سره په همغږ هد دا تیااړ ضروري خو حتمي او 

 له دین سره د مرستې له پاره مبارزه وکړي.  په دې برخه کې د الله

، یوې ډلې او یا ه کسد یو ه رې موندنال  د حللپاره د اسالمي امت د اوسنۍ معضلې 

نه دی، بلکې دې ته اړتیا ده څو له ټولې نړۍ څخه اساالمي کار هم یو ځانګړي سازمان 

رضا له پاره د   اللهد ول تعصب پرته او یوازې ډد حل الرې موندنې له پاره هر عالمان 

الرې ته ورسوي چې د امت د اکثریات  ول شي او د قران او سنتو په رڼا کې ځان حلټرا

چې د هرمسلمان لپاره، په داسې حالات کاې پاه هار له پاره د منلو وړ وي؛ خو څو ټکي 

 د وتلو لپاره اړین دي:  حالت کې

 ېپاه کا ېده چا دهیاعق هسااده او واضاح وهیااسالم  عقیده او ایمان: .۵

نشاته، هغاه  هڅ ېڅبل ه رڅېپه  او ستونزه نشته. د الله  ایچلتېپ ولډ ېڅه

انساان  رڅېاد نورو انسانانو پاه   او محمد ید یکوونک دایپ انویش ولوټد 
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د  یخادا نيیوازیا کیخلاک د الشار وڅ ېشو  يهوح تههغه   ېخو دا چ ،ید

 .1ید اوالد چا د نه. نه اوالد لري او يړ ک تیهدا تهعبادت لور 

 یې دو تهېله شک پرته اسالمي عقیده ډېره ساده او عام فهمه ده او د پوه 

نشته، بلکې لاږ  اړتیا فلسفي علومو، کالمي علومو، منطق او متداوله علومو ته

مي عقیاده ی شي اساال انسان کوال  لرونکی او ذکاوت لرونکی تر لږه هر هوش

وحادانیت د پیاداکوونکي،  رپ  درک کړي، ځکه چې اسالمي عقیده د الله

ساتونکي او د کایناتو د مالک په توګاه راڅرخاي او د ټولاو چاارو د حاکمیات 

عقیاده پرتاه  ي، نو له دې امله اساالمیالیزال ذات ته د حق خاص د الله 

لاه وساتو له دې چې یوه معنوي عقیده او د انسان په با ن کې د ساولې د را

وسیله ګڼل کېږي، یوه سیاسي عقیده هم ده، ځکاه اساالمي عقیاده  هپاره یو 

 له قانون سره سمې غواړي. ټولې کړنې د الله 

 ينايمسلمانان په سیاساي او دبايد اوسني حالت څخه د وتلو له پاره،  له 

وحدانیت او د هغه پاک ذات د حاکمیت حق تاه راساخه  کې د الله  چارو

 ې ده؛ایماان پاورې هام تړلا ې لارل تار پيااوړياسالمي عقیدد عقیده ولري. 

بناد څخاه  وا چې انسانان لاه دنیاوي قیادی ایمان د پياوړیځکه چې همدا 

د وحدانیت په رڼا کې د هغه د رضا له پاره ژوند کاوي،   او د الله خالصوي

 ري، خوري او کار کوي.م

زده کوي چاې ور ایمان مسلمانانو ته دا  پياوړیاسالمي عقیده او پر هغې  

کاو او ېاو لنډ دی او تلپاتې ژوناد تار قیامات وروساته د ن لنډمهالهد دنیا ژوند 

 ژباه او رپ سره له دې چې ءعلما ياسالم ږي.ېد حساب په ورځ پیل وبدو اعمال

ن کاې ااعماال هام پاه ایما ود اسالمي عقیدو اقرار ګڼي، د انسانان ايمان زړه

 اللاه واسطه په هړ ز د مانیا شامل ګڼي، په دې اړه عبدالقاسم بن سالم وایي:

 د شاهادت جااري کاول او د  یاېژباه  ردل، پاېمیتسال هګتو  صادقانه په ته

ماذهبي مقدسااتو  پار. 1يپه اوامرو( عمل کاول د )الله  دجسم په واسطه 

او  رويډېاقوت فوق العاده  ږزمو مانیلري. ا ېز ېاغ يیمعجزه اعتقاد او مانیا

 ولټا ېرتاه چاېهغاه قاوه ده چ ماانی. ايېږدردونو ته دوا ک ږزمو اناو  ويړ لو

 .يېږزمن واقع کېاغ ي،ېږک ېز ېاغ ېب لیوسا مادي

                                                           
 م  30شهید سید قط؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید ناصر خسرو شاهي ژباړه؛  . 1

2.  Habib Ali al-Jifri. The Concept of Faith in Islam; p 13 
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 لاوېالبېدا کلمه په ب دیمج نقرا ېدي چ ېز ېاغ ولهډهمدا معجزه  مانید ا

او د  ګد اساالم د پرمختا ېياده او هغاه  ړېکا تکارار لهځ ۸۵7مشتقاتو سره 

جرجاي  هګاتو  پاه ګېلېب د انیحیاو مس ید یلګڼ الملوالي  هښمسلمانانو د 

د اساالمي تمادن د  ماانیا ېاعتراف کاوي چا ېک ونویاځ نوځیهم په  دانیز

 نايیخپلو د هڅتر هر  ومسلمانان :کيیل ېلکه چ ،یعامل د ینیوازی ګپرمخت

 سرهپه امر  د الله  ېچ وو باوري هړ له ز ی، هغو الره مانیا یې ېباند اصولو

 شاي باه دی، که ووژل شي شاهيځ ته ګړېله پاره ج ګپرمخت د نید اسالم د

. مسالمانان د 1دي مايیاو دا هښاله خوندونو  اینعمتونه د دن اخرت د البته او

د رضاا لاه  قوي ایمان او راسخې عقیدې په رڼا کې یوازې او یوازې د الله 

سره سم عمل  واوامر  له  پاره حرکت کوي او د ژوند په ټولو چارو کې د الله

 يدنیاو  لاهکېږي څاو مسالمانان  الملکوي، نو له دې امله قوي ایمان د دې 

 ټاولنې رد کاړي او د اللاه ېساېکولر ر شي، ستونزې وزغماي، ېپایلو ت وزیانمن

  ولو( له پاره چې په کاې د جوړ په توکل د امر الفرایض )د اسالمي خالفت

پاورې اړه  او ناورې چاارې پاه یاوازیني اللاه  ېټاولنیز  ،سیاسي، اقتصادي

 ي.خالص کړ لري، کار کوي او امت له دا ډول حالت څخه 

خااو اوسااني  ،1ده دعااا وسااله سااتره ولااوټنو تاار اد مخمناا دعووا او توبووه: .6

ډېره لږ پاملرنه لري. په داسې حال کې چې موږ مسالمانانو ته مسلمانان دعا 

او ډېر مهال دعا کوو، خو زموږ نظر او کړنه نسبت دعا ته  ېره کړ ېده هه دعا ن

ده او  ېتاه د تشاریفاتو بڼاه اخیسات ده. زماوږ ډېارو دعااوو ځاانې شو  ټکنۍ

 يپااره دعاا کاوو چاې ټاولې دنیاو یوازې هغه مهال د خپلو ستونزو د حل لاه 

ساره د راز او نیااز محااوره ده  هڅې ناکامې شي. دعا له پیداکوونکي الله 

، ازادۍ غوښاتنې، د پیاوړتیاا د خوښاۍلري چاې د  رزښتالعاده ااو یو خارق

مکالمې له پاره یو ډېار مهام عمال دی چاې یاو شاخص یاې غوره احساس او 

 شي. یلرال 

ده چاې پاه ېار ېخلکو له څنګاه ت ېډل ېد یو  یوه ورځ حضرت محمد  

لاه دې څخاه د  ېوفرمایال: دوی ولا محماد یوه رناځ اختاه وو، حضارت 

همدارنګاه د بادر پاه جګاړه کاې،  ؟ته دعاا ناه کاوي  له پاره الله خالصون

                                                           
 مخونه 64او  66خلیل الله مومند؛ د مسلمانانو انحطا  او د اسالم حیرانوونکی پرمختګ،  . 1

 م  346بو عبدالله حاکم نیشاپوري؛ المستدرک علی الصحیحین؛ لومړی ټوک،  . 1
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د شپې له مخې د مسلمانانو د باري لاه پااره دعاا کولاه.  حضرت محمد 

او ژړا  ۍتاه پاه زار  لاه سلطان صالح الادین ایاوبي هام د شاپې لاه خاوا ال

چاې پاه دواړو جګاړو کاې  یاې دعاا کولاهبه د بري له پاره  ود مسلمانان ،دهېک

 لااهنااو لااه دې املااه مساالمانان د مساالمان اماات  ،مساالمانان بریااالي شااول

ذات ته په دعا   له پاره شپه او ورځ د الله خالصونستونزمن حالت څخه د 

اسې ایمان ولاري چاې د بااران د ي او د خپلې دعا په اجابت دړ ک تهالس پور 

 ځي.و مهال له کوره چترۍ سره راو  دعا پر

دو لاه پااره لاه بادیو او ېامسلمانان باید د خپلاو دعااوو د قبلسره له دې،  

روتنو لاه املاه لاه الیازال اللاه ېاو ت نورو ګناهو ېګناهونو توبه وکړي او د خپلو ت

  لااه پاااره  تېروتنااو، ځکااه اسااالم د ګناااهونو او يذات څخااه بښاانه وغااواړ

تحریکوونکي عوامل او انګیزې درک کوي او په وړاندې یې د توبې او استغفار 

 .ایښې دهیې خالصه پرې الره

او د دې امکان مهال مسلمانان د سترو فتنو په زمانه کې ژوند کوي  اوس 

چې په دې وخت کې د داسې مسلمان شته وي چې ګناه یاې ناه وي کاړې، 

شي او د ګناهونو ه هیلي ناباید له الهي رحمت څخه ن خو مسلماناننه شته. 

کاړي، ه د پنډونو په لیدو سره باید ځان د اسالم له الرې او ټولنې څخه لرې ن

توباه دی، او مهرباان ذات ي بې حده بښونک  اللهچې بلکې په ایمان سره

و سره په همغږیتوب د اسالمي امت ڼاو استغفار وکړي او له خپلو مسلمانو ورو 

زماا  یا هیاووا فرماایي: پاه دې اړه اللاه  ي.وکاړ  ېارامۍ له پاره هلې ځلد 

لاه رحمات  یخادا د!  ړیکا یاتیاز انځا( پر مو لوړ په ک ناهګ)د  ېچ انوګبند 

هغاه  کهځ؛ يښب ېناو ګ ېولټ  الله ولډ نيیقیپه  ئ،ېږک ېلیمه ناه خهڅ

په هغاه فرمایي:  . همدارنګه حضرت محمد 1یاو مهربان د یونکښب رډې

 ئ،ړ کا هونا نااهګ ې، که تاسید ېزما روح د هغه په الس ک ېقسم چ الله 

 ېچا يړ کساان راو ېداس یاځ رپ ې! او ستاسيړ و هځمن له ېتاس یتعال الله

 .1يښوب یو هغ ایب او الله  يړ وغوا نهښاو ب يړ توبه وک ایاو ب يړ وک ناهګ

                                                           
ا إِنَُّه آیت: قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسرَفُوا َعلَى أَنُفِسِهْم اَل تَْقنَطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْغِفُر ال ۵4سوره الزمر؛  . 1 نُوَب َجِميع  ذُّ

  ﴾11﴿ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم 

 حدیث 6034صحیح مسلم؛  . 1
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ږو چې حضرت محمد د ګناه په لور ېدلته په سلیم عقل سره ګورو، پوه که

یې ې ، درک کړ ید یورکړ  الله چې ي، بلکې په هغه علم سره هڅولنه یو 

نو، موږ ته پیغام راکوي چې که چېارې لاه چې مسلمان امت به ګناه کوي  هد

باساو او و ځان له اسالم څخاه  نه اووکړو توبه او استغفار  موږ څخه ګناه وشي،

ګنااوو پاه لیادلو ساره، ماوږ لاه اساالم څخاه  څوک کوالی شي زماوږ دنه هم 

توبه او استغفار د انسان د پوره کېدو سابب ګرځاي او انساان د پاوره  وباسي.

 لورې ته کاږي. ایمان 

 مقولاه ده چاې واياي: همانځ مشاهور  د اسالمي امت تار  ان جوړونه: .4

، دا مقوله سره له دې چې تر یوه حده "ږيېخپله جوړ ه ځان جوړ کړه، نړۍ پ"

حده له نړیوال اساتعمار او  هده، خو د فرد پالنې بوی ترې راځي او تر یو سمه 

استثمار سره مرسته کوي. هغه درک چې ډېری مسلمانان یې له دې مقاولې 

چې لومړی باید یو انسان پوره مخمن او مسلمان شاي او بیاا  یڅخه لري دا د

د اسالمي امت او ټولنې په فکر کې شي، خاو پاه دې تماه چاې لاومړی ټاول 

د اسالم پاه عملاي دیان کاې  يږېمسلمانان د اسالم او ایمان بشپړتیا ته ورس

 غیرعملي تمه ده. هیو 

ولنې د مسلمانان باید په دې بهیر کې چاې ځاان جاوړوي، د اساالمي ټا 

پرتاه  ېیعنا کار و نه کړي،هم  پرخالفپه فکر کې هم وي او د مقولې  وجوړول

نو له دې املاه ځاان  ېدل هم وغواړي،جوړ  ېولند ټ، ويله دې چې ځان جوړ 

ل کېږي او مسالمانان بایاد ڼجوړونه د اسالمي امت د جوړولو یوه مهه برخه ګ

اساالمي د حاال کاې  همدېدو ته ډېره پاملرنه وکړي او په ېد خپل ځان جوړ 

 دو ته هم پام واړوي.ېامت جوړ 

په پنځه چې  ترسره کول داتواد هغو عب ،او لږ تر لږه لداتو ترسره کو اد عب 

دې لاه درک ساره چاې دا عبادتوناه څاه ګ اې او  د ي بناوو کاې دي.مسلمان

پیغامونه د مسلمانانو لپاره لري او سربېره پر دې چاې او د اساالمي اخالقاو د 

یاو مسالمان بایاد د دې ره، د ځاان جاوړونې عماده برخاه جاوړوي. لرلو سربې

مفااهیمو پار بنسا يزو ترڅنګ چې پنځه وخته لمونځ ادا کوي، باید د لماونځ 

 ږي او عملي یې کړي.ېوپوه

ک نعباد و ایااک نساتعین( )یاوازې تاتاه اکله چې په لمانځه کې وایو )ایا 

ید په عمل کې هم یاوازې عبادت کوو او یوازې له تا څخه مرسته غواړو(، نو با

عبادت وکړو او د ستونزو د حال لاه پااره یاوازې لاه همغاه  او یوازې د الله 
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پاک ذات څخه مرسته وغواړو او هېڅ څوک، ټولنه او یاا حکومات د تکیاې پاه 

ناو  بنادګي ورښایو هتاه ډېار    کله چې سجدې ته ځو نو الله ،توګه نه وټاکو

نه اوسو. کله چې په هار و چا او هېڅ شي په بند کې ېپرته د ه باید له الله 

او د  والله اکبر وایو، نو باید ملګري ملتونه یا بل دولت لوی ونه ګڼاې حرکت ک

 هغوی ته ونه سپارو. ،پورې اړه لري حاکمیت هغه حق چې په الله 

چې الله فرمایي، زموږ لمونځ باید موږ له فحشاا او منکراتاو ا، دپه پای کې

، د دې ترڅنااګ چااې یااوه اسااالمي فریضااه ده، د نیااول روژه کااړي. ېر ياال

پاه امار ساره د ساهار لاه  . د اللاه یمسلمانانو له پاره یو ډېر مهم پیغاام د

نو ته دا ورښایي چاې د دې نارې وږي پاتې مسلماو وختي د ماښام تر تیارې پ

له پاره دی او هغه مسلمان چاې د روژې دا پیغاام   نړۍ ژوند یوازې د الله

د  خپلاواکۍبناد څخاه د  وا ږي چاې روژه نیاول د دنیاوي قیادېپاوه ي،و درک

 زمن بنسټ دی او دا مسلمان یوازې د اللاه ېدو له پاره یو عمده او اغېپوه
 د رضا له پاره ژوند کوي او مري او دې مسلمان ته کله چې یو عمل د الله 

اړه څاه خلاک د هغاه پاه  چې نور هد رضا له پاره ترسره کوي، هېڅ مهمه نه د

 شي.ه ننيوالی فکر کوي او هېڅ قدرت یې مخه 

ې د اقتصاادي ارامتياا لاه پااره نپه همدې توګه، ذکات هم د اسالمي ټاول 

زده کاوي او ناور  حج ماوږ تاه د اساالمي امات یاووالی را. یوه ستره مرسته ده

ې هم له ځان سره لري. یوازې  عبادات هم د اخروي ثواب ترڅنګ، دنیوي ګ

ناه دي، بلکاې یاو واقعاي ماخمن او مسالمان بایاد د اساالم پاه عبادات کافي 

پاه  د رساول اللاه  لرونکی وي. الله  خالقوکو او ښو اېچوکاټ کې د ن

او همدارنګاه پاه یاو بال ځاای کاې  1ېلار  اخاالق هښاو  ړاو ته لواړه فرمايي: 

نو د الهي رحمت پاه )برکات( لاه هغاو ساره نارم خویاه )او میناه زیاتوي چې: 

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 

 توکال وکاړه، ورسره مشوره ومړه او کله دې چې پرېکړه ونیولاه ناو پار اللاه 

 .1توکل کوونکي خوښوي. ځکه چې الله 

                                                           
 ﴾1﴿َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم آیت؛  3سوره القلم؛  . 1

واْ ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنْ  ۵۵4سوره آل عمران؛  . 1 َن اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت فَظًّا َغِليَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ ُهْم آیت؛ فَِبَما رَْحَمٍة مِّ

  ﴾113﴿بُّ الُْمتَوَكِِّليَن َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم ِفي اْلَْمِر فَِإَذا َعزَْمَت فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه إِنَّ اللَّه يُحِ 
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ډېر تاکید  خالقوا رد استاد په توګه هم پ ود مسلمانان حضرت محمد 

 ېګڼلا ېپدیاد ېدونکېالېدی او اخالق او ایمان یې له یو بل څخاه ناه ب کړی

 لري.ه دي چې یو له بل پرته ارزښت ن

دوماره  وي اوکامسلمانان د ځان جوړونې له پاره له تکبر څخه لرې والای  

رضاایت، لاه ټولاو  ماور او پاالراسالمي اخالق او تواضع لاري چاې پاه کاې د 

مسلمانانو او ګاونډیانو ساره ښاه کاول او ورتاه زیاان ناه رساول شاامل وي. د 

ی خپلاه شاي کاوال ه حقونه یې دومره لوړ کړي دي چاې یاو ماخمن نا يګاونډ

ښاه او ې په پای کاپه وږي نس ویده شي او ی  ه مړه کړي او د هغه ګاونډېخ

 اسالمي اخالقو ګڼل کېږي. له حیواناتو انک اخالق د ټولو انسانانو او ېن

اړخ  يدو له پاره باید د اسالمي اخالقو له کاوچنېد اسالمي اخالقو د جوړ  

، قومیات او ناژاد، او د چاې پیژناو یاې او کناهو څخه چاا تاه سالم ورکول ېیعن

ځکاه حضارت محماد  اقتصادي حالت په نظر کې نه نیولاو ساره، پیال شاي.

  ېواز یاخلاک  ېحالت چا یاو اوسندی  ټينګار کړیپه سالم اچولو ډېر 

 ېلاګڼ ېياعالماه  وهیا اماتید ق ېزمان ېته سالم اچوي د اخر  لوګژند ېپلو پخ

 .1ده

ی شاو ووایاو چاې د اساالمي زده کاوال پرته له کوم کوچني شکه  علم: .3

او ستونزو  کېدو تېاوروسته پد اسالمي امت  ی دستم نشتوالېکړو او علمي س

م په یو داسې البراتوار بدل شاوی دی ېستاوسنی روزنیز سبو اړین المل دی. 

دي او افکاارو تاه یاې داساې  يشو  هاو خمیر ټوټه ټوټه چې په کې مسلمانان 

 چې په غربي کاریکاتورونو بدل شي.بڼه ورکول کېږي 

او سنت( )قران  ښوونوستم باید له اسالمي ېپه اسالمي نړۍ کې روزنیز س 

وي او مسلمانان د دې ترڅنګ چاې عصاري علاوم زده کاوي، لاه  يسره مواز 

او د اسالم له اساسااتو هام باې خباره ناه وي. هغاه علام چاې  واسالمي علوم

ماادي موخاو څخاه پرتاه د مشاخص هادف  لاهن یې زده کوي، بایاد نامسلما

تمدن او د دې تمدن د د اسالم لرونکی وي او مسلمانان باید د اسالم تاری ، 

د پرمختګ او انحطا  الملونه درک کړي ، خپال وخات وپېژناي او همدارنګاه 

 دښمنان له پ و او ښکاره دسیسو سره یې وپېژني.

                                                           
 مخونه 33۸او  33۵ټوک،  3ابو عبدالله حاکم نیشاپوري؛ المستدرک علی الصحیحین؛  . 1
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په اوسني نړیوال نظام کې چې اسالمي ناړۍ پاه کاې لاه پنځاو پاه ډېارو  

د د اسااالم  هتاار ډېاار  هملتوناااو  ده او دا دولتونااهې دولتونااو وېشاال شااو -ملتونااو

د داسااې سیسااتم ز الناادې دي، ېاادښاامنانو تاار مسااتقیم او غیاار مسااتقیم اغ

نو له دې املاه جوړول چې له قران او سنت سره موازي وي، ناشونی برېښي. 

د رسمي روزنې له مرکزونو څخاه سره له دې چې مسلمانان په انفرادي توګه، 

ایاد ژونادي کولاو لاه پااره ب عصري علاوم زده کاوي، د اساالمي امات د بیاا را

وسیلو لکه ټاولنیزې شابکې، شته اسالمي او نور اړین علوم هم زده کړي او د 

ځکه مسلمانان هام  ،او نورو په مرسته یې یو بل ته ورسوي ېنډو مسجدونه، غ

و او هام اساالمي علوما یرول یې له دښمنانو سره د عصري علومو ته چې کن

 تیا لري.د اسالم اقتصادي او سیاسي نظام ته اړ توګه په ځانګړي  ته

صادقه  برابار وي،اساالمي اساسااتو ساره  له ل چېو د زده شوو علومو رس 

کېدو له پاره ستره  يژوند د امت د بیا را چې دې سره لهګڼل کېږي او  جاريه

 ثواب هم له ځانه سره لري. ياخرو  ،مرسته ده

کووول )اموور بووالمعروه او نهووی عوون  همنعووبوودو و اموور او لووه نېکووپووه  .۵

د اسالم دین د دعوت او تبلی  دین دی، خو له باده مرغاه پاه اوس  المنکر(:

هر وخت څخه ډېاره اړتیاا چې دې اسالمي بارزې پدیدې ته له نور کې وخت 

، لاږ تارې اساتفاده د فرد پالنې د با لې پدیدې پاه راتلاو ساره احساسېږي، 

، تار ډېاره يد ېچاې پاه دعاوت او تبلیا  باوخت ېډلا ېاو هغه ځاانګړ  کېږي

ژوندي کولو  او د اسالمي تمدن او فرهنګ را ويته پاملرنه ک نوعبادتو ظاهري 

 پاملرنه کوي. هلږ ته 

د اسالمي فرهنګ یوه الهي فرضیه ده او  عنصراو له بدو منعه امر په نېکو  

او دې غنااي  پېژناادل کېااږي. لااه پاااره یااوه محرکااه قااوه کېاادو د ژوناادي پاااتې

وی کوي. د فرهنګي استعمار څخه مخنیبې پروايۍبې پامۍ او  ته لهفرهنګ 

اوسنی حالت چې د غربي فرهنګ په څنګ کې د حقارت د احساس له املاه 

المل د امت د انحطا   کېدای شي د حقیقتونو په روښانولو سره،دی، یوازې 

او دلیلونااه او د اسااالمي مفاااهیمو ساامه معرفااي او دا چااې د مساالمانانو د 

، د دې پدیدې په قالاب کاې انحطا  سبب نه، بلکې د مسلمانانو غفلت دی

 محوه شي

تار هغاې سیاساي او اقتصاادي خپلاواکي ناه لاري چاې فکاري  هیوه ټولنا

ناو لاه دې  ؛نګ او تمدن څخه بې خباره ويرهخپل ف لهلري او ه خپلواکي ون
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د  ه،د هضايد هر مسالمان ځاوان فر ي ډولامله دا د هر مسلمان او په ځانګړ 

فرهنګ، سیاست او اقتصاد پاه اړه څنګ چې د اسالم د تمدن، تاری ،  دې تر

ړنو پاایلو ېړنه وکړي او د څېاو همدارنګه د دښمنانو د دسیسو او کړنو په اړه څ

دو وروساته هغاه پاه هارې شاونې الرې ناورو مسالمانانو تاه ورساوي او ېرسله 

 بوځي.ته لوري  ۍاسالمي ټولنې د هوښیار 

سام مهاال یاې پاه اړه نا یاساالمي پدیاده چاې ډېار  هیاوه مهما صبر: .۸

. هغه درک چې ډېری مسلمانان یې له دې پدیادې یپوهاوی کېږي، صبر د

چې  ید هر ډول ظلم او بې عدالتۍ زغمل دي او دې ته انتظار د ،څخه لري

دا ظلم او بې عدالتي لرې کړي او یاا دا چاې د ژغاورنې لاه پااره یاې  الله 

 ی هغه خلاک چاې د اماام مهادي او حضارت عیسایډېر . لېږيو  ورته کس را

 ڼي،الره ګل راتګ ته انتظار د امت د اوسني حالت ح 

 رله دې مفهوم څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې صبر د ساختیو پا 

وړاندې د مقاومت مفهوم لري. دا چې اسالم نه غواړي پیاروان یاې د ظلموناو 

ځاایونو کاې  داساېو الرو پاه ناساموړاندې د مبارزې له پاره لاه  راو سختیو پ

مخکې شي چې د فزیکي مقاومت وس ونلري، نو د صبر توصیه کوي؛ خاو دا 

څکله د غیر عادالنه نظامونو د ظلم د زغملو او منلاو ماناا ناه ورکاوي، ېه رصب

ږي چې غوساه ېهو بلکې صبر له غوسې څخه د مخنیوي الر ده، ځکه اسالم پ

کس پاه پرتلاه  غوسه شوي دګرځي چې دښمن  الملکړو ېد داسې کړنو او پر 

پاه دې  .ې نشتهکډېر لږ زیان ویني او له همدې امله ده چې غوسه په اسالم 

تاه  چاا رساول اللاه  ویا کې داساې راغلاي دي: شريف اړه په یوه حدیث

غوسه او قهر مه کاوه.  :لیورته وفرما ! انحضرت هړ وک حتی: ماته نصلیوو

 وابځاهمادا  لځهر  او انحضرت  هړ تکرار ک تنهښهمدا پو  لهځ وڅ يړ س

په یاو بال حادیث کاې راغلاي دي:  حضرت محمد او همدارنګه د  1ړورک

 یهغاه د انساان ړیپيااو ېبلکا ملوي،څبل را ېچ یانسان هغه نه د ړیپياو

. اوس مهاال اساالمي امات د 1يړ کا اداره انځاپر مهال خپال  ېد غوس ېچ

پ او او  لاهد دښامنانو تر دې چې ضربه ویني  هغوسه ناکو ځوانانو له امله ډېر 

. دا غوسه ناک ځوانان د اساالم پاه ناماه پاه داساې یې ووینيښکاره دسیسو 

                                                           
 حدیث ۵۸څلویښت نبوي حدیثونه؛  . 1

 حدیث 3۵کتاب؛  ۵حدیث او صحیح بخاري؛  ۸4۵3صحیح مسلم؛  . 1
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دی او په غوښاتل  ءکارونو الس پورې کوي چې د اسالم روح ترې پاک او مبرا

دي او یا بې  يدلېاو ناغوښتل شوي توګه د دښمن د وسیلو په توګه کار  يشو 

 دي. انسانان وژل شويګناه 

دي په داساې  يبدنامۍ او کمزورتیا تمام شو  هڅلي دین پېد اسالم د سپ 

د  ېشاو چا لړ ته خبر ورکسورو  ېښېپ ېو ی له ته غمبریپچې حال کې 

سااخت نااا ارامااه شااو،   غمبااریده. پ ېوژلاا ۍجلاان وهیاا یااې ځصاافونو تاارمن

او  و؟ هغاه خاو د کفاار ېنا اراماه شاو  ېرسوله ول  هد الل ېا: لیوو واصحاب

: دا لیافرما یاېخبره غوساه شاو او و ېد په  غمبری. پوه لور وهینو يمشرک

تر اوساه ال پاه خپال  یدو  کهځله تاسو غوره دي،  یلري؟ دو  یمعن هڅخبره 

 ؟ئنه و  انیتاسو د مشرکانو بچ ایپاک فطرت دي، ا

، د اساالم ساتر پیغمبار  1کلاه... ېڅکله ماشومان ماه وژنائ، ها ېڅه 

خاو اوس دا غوساه  ؛مسلمانان د بې ګناه مشرکانو او کافرو له وژلو منع کاول

د اسالم په ناماه  بوډاګانصبره ځوانان ماشومان، ښځې، مسلمان بې ناک او 

 وژني او ورته د فی سبیل الله جهاد نوم ورکوي.

وړاناادې د  ربشااریت پاا صاابر د دې ترڅنااګ چااې د اسااالم د دښاامنانو او 

د مقاومت حس د پیدا کېدو سبب ګرځي، د مسلمانانو په زړونو کې د ایماان 

له اوسنۍ بد وضعیت څخه د وتلو لپااره د  لې حس پیاوړی کوي اوهياو قوت 

ظلام د رانساکورولو لاه د  یوې الرې او چارې د پیدا کولو په ل ه کې کېاږي او

 هڅه کوي. پاره په یو اسالمي اتحاد 

وړاندې د مبارزې په حس ساره  رنان باید په قوي ایمان او د ظلم پامسلم 

هیله له السه ورنکړي او ایمان ولري چاې پاه الهاي نصارت ساره د مسالمانانو 

هغوی تل )د حق د نور د ګلولو لپاره( چال فرمایي:  الله  .حتمي دی یبر 

کوي او زه )هم د هغو پر وړاندې( چاره او )مناسب( تدبیر کوم، نو کاافرانو تاه 

 1په دې حال کې چې دي پرېږده.وخت ورکړه او لږ وخت هغوی 

په داسې حال کې چې سنیان شیعه ګان، شیعه ګان سانیان،  اتحاد: .0

، جهادیان غیار ېډل ېنور ې شیعه ګان او سنیان صوفیان، سلفیان تقریبا  ټول

                                                           
 م  6۵۸خسرو شاهي ژباړه؛ شهید سید قطب؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید ناصر  . 1

ا  ۵0تر  ۵۵سوره الطارق؛ له  . 1 ا ﴾ 11﴿پورې آیتونه؛ إِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيْد  ا ﴾ 15﴿َوأَكِيُد كَيْد  فََمهِِّل الَْكاِفِريَن أَْمِهلُْهْم ُرَويْد 

﴿13﴾  
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او اسالمي امت رښتیني مسلمانان نه ګڼي ادیان هنظامیان او غیر نظامیان ج

د امت د بیاا راژونادي کېادو څنګه ، له هر پلوه ځپل ځان ټوټه ټوټه کړی دی

 توقع او نړیوال اسالمي خالفت شونی دی؟! 

ژوندي کولاو پاه فکار کاې  یا رابپرته له دې، هغه مسلمانان چې د امت د 

کمازوري کولاو  رپابل خپلو منځونو کې د تضاد او تفرقې له امله د یو ه دي، پ

قاه باه ګاوش لګیا دي. یوه بله ستره ستونزه هغاه غارب ځپلاي دي چاې د حل

پاه څېار لګیاا دانو د غرب عصري تمدن د ویان د دین پر ټکولوغالمانو په څېر 

 رامنځ ته کولو هڅه کوي. دمنځ د شبهاتو  اسالمي امت تر ددي او 

چاې د ملاي  يدولتوناه د هتر پنځوسو ډېارو ملات پالاتر دې لویه ستونزه، 

د ناورو اساالمي ملتوناو پار  ګ ې تار پښاو النادې کاوي او يګ و له پاره اسالم

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 

 امت وجود داسې ککاړ کاړی يماو د ملت پالنې دې ناروغۍ د اسال اوږدوي. 

د  انود پاکساتان او ایاران د مسالمان اندی چې نن ورځ د افغانستان مسلمان

د ترکي مسلمانانو د بربادۍ دعاا  انایران عربو مسلماند دعا کوي او  ۍبرباد

 کوي. ېته وړاند  الله

، اسالم خپل ټول پیروان وروڼه ګڼلي او دا امت یې یاو پرخالفد دې ټولو  

 ت د یونو دا ام ګڼي،امت واحد امت یو  اد  امت ګڼلی دی او کله چې الله

نااو لااه دې املااه  ،دښاامن لرونکاای دی واحااداو  واحاادو ګ ااومعبااود،  واحااد

د وحدانیت په محاور متحاد شاي، د اساالمي امات   مسلمانان باید د الله

وړاناادې یااې پااه  رژنااي او پااېګااډې ګ ااې تعریااف کااړي او د اماات دښاامن وپ

 توګه مبارزه وکړي.  همنسجم

محور  رد وحدانیت پ  درک نکړي او د الله رزښتتر هغې چې د اتحاد ا

دا امات باه د هغاو  ،له پااره متفاق نشاي ېمبارز د وړاندې  راو د ګډ دښمن پ

شاهد وي چې عربستان او ایران په کې لاه ماذهبي احساسااتو څخاه  ونویمن

ګ ه واخیسته او د خپلو ملي او غیر اسالمي ګ و له پاره یې له خاورې او ویناو 

په نوم اسالمي هېوادوناه وي چې نستانونه هغه افغاهم او یا به  لسره برابر کړ 

 یو ځای شوي او د په اشغال کې یې مرسته وکړي. له امریکا سره 

تمادن څخاه وارد شاوي  صاريغربي ع لهمسلمانان د ملت پالنې په څېر  

 ېو خبار ټکاي او کله چې د نورو اسالمي هېوادونو له منفاي ڼاحساسات بد ګ



181 ❐نورې ننګونې او حل الرې :لورم فصلڅ     

 

د پاکساتان  چې او پوه شيوپیر وکړي تخلکو او دولتونو ترمنځ هغو د کوي د 

بایاد د پاکساتان دولات بلکاې د افغانستان په ورانولو کې رول نه لري، خلک 

وراناۍ  پاهعربستان خلاک د یمان د خلکاو د محکوم کړي او په همدې توګه 

نااه وو، بلکااې د ال سااعود کااورنۍ هغااه شاایطانان دي چااې لااه  لهشاااخو 

او د ایران دولت الس ورکړ ه پاره د دې امت د بربادۍ لیې صهیونېستانو سره 

مذهبي استازو په نوم د څو سیاسي د او د ایران خلکو پورې هېڅ تړاو نه لري 

 مشرانو د ګ و په فکر دي.

 هژندل دا ښیي چې لاه ماذهبونو څخاه د مسالمانانو راوتال یاو ېد وخت پ 

 هیاو  لنظریه ده او تر یوې څپرې الندې د ټولو مذهبونو راټولاو  پالونکېارمان 

م د نو له دې امله به ښه دا وي چې مسلمانان د اساال  نه برېښي،شونې خبره 

ناه د هغاوی نوموناو پاورې تړلاي ګڼال چاې مذهبو ونو ته اجتهاد وسترو علماو 

ساترو  ېخپلاه د ېچاڅرنګه له پاره  ونووکړي او د دې اجتهاد درناوی کېږي،

 د ېد اساالم واحاد  چتار الناد سره متقابلتفرقه واچوي او  تلښنه غو  ووعلما

د  ېانادړ پر و منښد واحدد  ي،ړ عمل وک ېاندړ و رپ بل وی د ېچ ځای پر ېد

 .يړ وک هڅه کې ووالي، یهګتو  په ورونو د لپاره ېمبارز 

و او ناکامو مبارزو شاهده يره پېړۍ ټوله اسالمي نړۍ د بریالېت مبارزه: .۸

ساسااتو اڅلي دیان لاه ېساپ دالمل د اساالم  یوه چې د ناکامو مبارزو یوازین

ژنادل وو. هار مسالمان چاې د ېپناه ن مڅخه د مسلمانانو نااخبري او د دښا

اسالم واقعي روح یې درک کړی دی، د غرب عصري تمدن لاه اساتعمار ساره 

وړانادې اګاهاناه مباارزه خپلاه انسااني او  راو د دې استعمار پ مرسته نه کوي

 اسالمي وجیبه ګڼي.

پیل څخه شروع او تر پایه به ادامه ولاري او  له  جګړه به د تاری هښه او بد 

بد ترساره کاوي، معلومااتي حملاې  رنن ورځ هغه سترې حملې چې ښه یې پ

دي. نو له دې امله دا د هر مسلمان وجیبه ده څاو لاه خپال ځاان او دښامن 

وړانادې، غبرګاون وښایي او  رڅخه خبرتیا ولري او بیا د بدو معلوماتي حملو پ

 سره د شیطاني حملو مخه ونیسي. ووو خبرتیاد ښو په خپرولو ا

 چاېجوړولو پیل وکړي  رمعلوماتي جګړو پرته، مسلمانان باید د واک پ له 

قاادرت پااه  وږي او د مساالمانانېاار ېد اسااالم دښاامنان او اسااتعمارګران تاارې وو 

اتحاد، ایمان، ارزښاتونو، علام، خپلاواکۍ، نظام او اداره کاې دی. پاه دې اړه 

: او هر څه چې په توان کې لارئ لاه ځواکوناو او تیاارو اساونو فرمایي  الله
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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 

په الرې کې مصرف کړئ، بدلاه یاې  پېژني، ووېروئ. او هر څه چې د الله 

 و ته درګرځي او پر تاسو به ظلم نه کېږي.  خپله تاس

د غارب عصاري چاې له دې پرته باید مسلمان راتلونکې ته پام وکاړي او ساره لاه دې 

د راتلونکاو خطرنااکو  ،وړانادې مباارزه کاوي رو  رحو او ناورو دښامنانو پاياوسند تمدن 

 ونیسي.چمتووالی وړاندې هم  ر رحو پ



 

 

 

 

 

 

 پنځم فصل

 راتلونکې

 

 د تاریخ پای
 

ډیالوژیو او ېاچاې د ناورو ا هد يدې باور  رهره اېډيالوژي او هر دین د حق مدعي او پ

نړیوال کېدو سره اېاډيالوژیکي جګاړې  لهډیالوژۍ ېاو د اړوندې ا ګپه له منځه ت نودینو 

نړیوالې بریا سره به تااری  هام لاه منځاه الړ  راو تاریخي پړاوونه پای ته رسېږي نو ځکه پ

شي. لکه څنګه چې د وروستۍ زمانې په نوم دینونه داسې باور لري چاې تااری  باه هام 

ناې اېاډيالوژۍ هام د تااری  پاه پاای تاه پای ته ورسېږي، په تاریخي پړاووناو کاې اغېزم

ینې ېاړه خپلې وړانادو دې هم په  وواو علما ورسېدو باور لري او د دې اېډيالوژیو مخسسین

 او نظریات څرګند کړي دي.

تاه  یکاال پاا زیادېږ ز ۵۸7۸ پاه  یتاار ېچ وکړهادعا  لګف هيلسو یب مشهور فر د غ 

د  ېاو د فرانسا ېماات دد پاروس د پادشااه  ېکا هګاړ پاه ج نااید ج لګ. هيید یدلېرس

ساره د دولاات  ونو لااه بنسا (Liberty) ۍد ازاد ،ساره دویاپااه ل ایابر دانقاالب د ارماانونو 

 .ړک اعالن یپا  یتار د یې امله ېد له نو دلیدل او مساوات حتمي ولېک والړین

  هلحظ ېداس ،یدلېخپل اوا ته رس ېک هلحظ همطلق وهیپه  ېباور و چ ېد رپ لګهي 

د المان مشاهور فیلساوف  1.ید یشو  یالیبر دولت عقالني او یوروست او ولنهټ وهی ېچ

لاه منځاه تلاو  واسطه د  بقو په انقالب پهۍ دې باور و چې تاری  به د کارګر  رمارکس پ

د او  لاه منځاه تلاوجګړې او د اتحاد جمااهیر شاوروي تار  ېپای ته ورسېږي. تر سړ  سره

او  ينکو بریاا وروساته، مشاهور نظریاه ورکاو  يد اېاډيالوژۍ تار نساب امریکا او د لېبرالېزم

لېبرال فرانسس فوکویاما خپله نظریه د تاری  د پای په اړه اعاالن کاړه او ادعاا  يامریکای

او  يیې وکړه چې د بشریت په تاری  کې به د دولت وروستی شکل د لېبرال ولساواکي و 

                                                           
1.  Francis Fukuyama; The End of History; p 2 
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 ی(( کاېساړ  ید تااری  پاای او وروسات))خپال مشاهور کتااب ه وي. هغه پا ېدا به تلپات

 يګړ انځا ویا لاه ایا یپاا ګاړېج ړېد س ېواز ی و،یشاهدان  یې ږمو ېچ هڅهغه  لیکي:

د  ېچا ویاشااهدان  یپاا خيیتاار ېد داس ږمو ېنه دي، بلک دلېر ېت خهڅ اوړ پ خيیتار

شاموله  ړۍنا برالاهېاو د غرباي ل ایتړ بشاپ کاهیيالوژېډا یاې هګدولت په تو  يستي بشر و ور 

 .1ولسواکي ده

رو غربیاانو او غارب ېاډاوس چاې  عالمانو له نظروناو وروساتهتاریخي پړاو د دې سترو 

هغاوی یاې مساخر  ګڼال کېاږي،په توګاه  الګویوې علمي  غه عالمان دپونکو له پاره دځ

 غولولاود وګڼل او ویې ښوده چې یا دغه عالمان فال کتونکي دي او یا دا چاې د خلکاو 

ته  یالس پورې کوي. لکه څنګه چې اېډيالوژۍ د تاری  په پاته  کتلواره داسې فال ه پل

د  ،چې په دینوناو کاې يپای باوري د رنونه هم د تاري  پيرسېدو باور لري، همدغسې د

رساېدو )قیامات( لاه پااره ته ږي او د نړۍ د پای ېیاد هماپه نآخرالزمان پای د دغه تاری  

 یوه سریزه ده.

چاې غرباي کاه څاه هام د تااری  د پاای لاه تعریاف ساره  (وروستۍ زمانه) آخرالزمان

خو په پاوره  وړاندې کړی ورته والی لري، توګه د غرب عصري تمدن ېعلماوو او په ځانګړ 

په آخرالزماان دي چې  يځکه چې دینونه په دې باور ه لري، توګه ورسره یو شان تعریف ن

ین نړیوال کوي او دسره به همدا منجي  له لوري د موعود منجي په راتلو د الله کې، 

 جوړوي.نړیوال دیني حکومت به 

د منجي له نړیاوال حکومات وروساته حالات ناه آخرالزمان ری دینونه د ېخو د نړۍ ډ

د نړیاوال حکومات څخاه تار قیامات پاورې  ياټکلوي او د منجي په واسطه رامنځ ته شو 

پاه اړه ساره آخرالزماان کوي. درې ابراهیماي دینوناه د نه ینه ېوړاندو  څخه واټنتاریخي 

و ځواکونا ياو دجاال يواړه یې د منجي په راتاګ او لاه شایطانې ورته نظریات لري او در 

 مبارزې باور لري. رسره پ

پاه ایتوناو  واړه ابراهیمي دینونه په حق دي خو مسیحیت او یهودیت د اللاه ې در  

تګ سره منساوخ شاول او دا الساوهنې د دې المال کې د السوهنې له امله د اسالم په را

کلیساا او د د دیني مشرانو  روایتونه آخرالزماند  عالمان،څو د دې دوو دینونو  ې ديشو 

ه ینې د باور وړ نېوړاندو ډېری بدل کړي او له همدې امله د دې دین سیاسي ګ ې لپاره 

 دي.

                                                           
1.  Francis Fukuyama; The End of History and the last Man; p 51 
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راتګ وعده ورکړې چاې لاه په تورات کې بني اسراييلو ته د داسې مسیحا د  الله  

 ټولې نړۍ حکومت وکاړي. پاه تاورات کاې داساې راغلاي دي: ربیت المقدس څخه به پ

 اوحکمات  به. هغه  اکوټ هګانڅعادله  وهیبه  خهڅد داود له نسل  ېچ يځرا ځور  ېداس

 حکومات د هغه د. راولي عدالت او انصاف به ېک مکهځعدالت سره پادشاهي کوي، په 

 ږزماو ی)خادا هغاه او ولاري ژوناد هښا او ارام باه اساراييل او شاي ازاد هودایمهال به  پر

خلاک قسام  ېکلاه چا ېوخات کا هغاه پاه: يیفرماا  الله. يېږ( نومول کیعدالت د

را  خهڅله مصر  یېاسراييل  ېچ ی: قسم په هغه ژوندي خدايینه وا ېوخوري، نور داس

 تیات او یشاو  دیاتبع لویید اسارا ېچا ی: قسم په هغه ژونادي خادايیوا ې، بلکستهیوو

لاه  . اللاه 1وهځر ګو ن ته راو  ورته خپلېب خهڅ وادونوېشمال او نورو ه له ېيقوم  یشو 

و لاه پااره حضارت جوړولا د نړیاوال حکومات داو  لاووعدې سره سام د اساراييلو د راټولو 

ڼه، حرام زاده یې ورته ووایه او پاه صالیب ا، خو اسراييلو هغه دروغ وګلېږهو  را عیسی 

کلوناو پاورې  ۸77، خو هغه څه چې پرې نه پوهېدل او تار د هغه د ځړولو هڅه وکړهيې 

املاه  ېد لاه هام :فرماایيپه قران کې واضح کاړ چاې  ، الله ههېڅوک پرې نه پوهېد

 ېچا. حاال دا ید یوژلا یزو  مید مار یسیع حیرسول  مس یخداد  ږمو ل،یو یېو ېچ

 مشاتبه پااره لاه هغاو د موضاوع ېبلکا ؛ید یولاځړ پاه دار  یاېاو ناه  یوژلاناه  ېي هغه

 ېمخا له شک د ،ېودښو  ېدیعق ېمختلف هړ د هغه په ا ېاو کومو خلکو چ شوه ولځر ګو 

کولاه او  یې رويیپ مانګد خپل  ېچ ېپرته له د وو نه عالم ېهغ پر او هړ وک خبره وهی یې

 یاېګمان ساره کله چې په خپل  ،یلويسراا. بني 1.یوژل ینه د حیمس یې هګتو  نيیقیپه 

چې هغه موعود مسیح  لپه صلیب کړ او ویې واژه، په دې باوري شو  حضرت عیسی 

دي چاې د  يتر اوسه د موعود مسیح په تمه دي او په دې بااور  ههمغه وختله نه و او له 

د موعود مسیح له پاره کار کول دي چې په لنډ وخت کاې  لاسراييلو منځ ته راتل واوسني

 به راڅرګند شي.

او  د رښااتیني دياان پااه توګااه، د آخرالزمااان پااه هکلااه، بشااپړدیاان  يڅلېد اسااالم سااپ

چاارو سام درک د  وسیاست، اقتصاد او ټولنیز اوسنۍ نړۍ د  چې دلري  ونهنظر  حقیقي

. هغاه تااریخي پاای چاې د غارب ید یله مطالعې پرته ناشاونآخرالزمان د علم اسالم د 

پاه قالاب المي اېاډيالوژۍ اساد اساالم او خبرې کوي، یوازې يې په هکله عصري تمدن 

                                                           
 یت پورېا ۸ه تر څخ ۵فصل؛ له  64د ارمیای نبي کتاب؛  . 1

لَُهْم َوِإنَّ  َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيَسى ابَْن َمْريََم رَُسوَل اللِّه َوَما قَتَلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكن ُشبِّهَ آیه:  ۵۵0سوره:  النساء . 1

نُْه َما لَُهم ِبِه ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُو   ﴾113﴿ُه يَِقين ا الَِّذيَن اْختَلَُفواْ ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّ
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 پاه حکومات والړیان د او لاري اصاول او مکتاب زیولنټ اسالم کهځ،  وړ ديتحقق کې د 

 .ید ېپس سیتاس

د انسانانو  ېک یپا پهاو  دویاقتصاد، اخالقو او عقا است،یپه حقوقو، س نید اسالم د 

 اساالملاري.  تونهښاارز  يګړ انځااو  نیبرخو له پاره ژور قوان ولوټاو فردي ژوند د  زیولنټد 

ره فکر کوي، اپ هل وګ د خپلو  ېواز ی هګپه تو  نوملتو  وخپلواکو دولتونو ا د ېچ ېولنټهغه 

 مشوشو فکرونواختالف، دوه والي او  ولډهر  د یې ېالره ک ېدي او په د ړېک ېمحکوم

 رغیاب ویاتار  ېرا باولي چا ته ېانسانان د ولټ ړۍاو د ن يړ ک مبارزه ميیالمل سره دا له

 .  1يړ ک هړ جو ولنهټ وهیشي او  ېالند

د عدالت په محور نه راڅرخي او له همدې املاه،  ۍشته اېډيالوژ په اوسنۍ نړۍ کې 

یاوال د عادالت ړنن ورځ نڅرنګه چې ند کوي، و بشریت په یوې سترې بې عدالتۍ کې ژ 

ی شاي، ځکاه چاې دال ېاډککاې اسالمي نړیوال دولات په یوه یوازې  تشهتږي دي او دا 

اللاه څرنګاه چاې عدالت کوي،  رپډېر ټینګار د عدالت دین دی او اسالمي اصول  اسالم

 :الله  د( ېک چارو تولو)په  تللرونکو!  مانیا د ېا فرمایي  کوونکي او  امیقله پاره

 ېتاسا منيښاد ېساره د ېلاډ ېکاوم د اود عدل شاهدان اوسئ.  او ړوال  ۍنولیتښر  پر

. ید ېدږ نا تاه ۍار ګاز ېپره ېچ ئ،ړ عدالت وک .ئړ ک نه و عدالت ېچ ويڅه ونهته  ېد

 1.ید خبار پوره ېپر   الله کوئ، ېتاس ېچ هڅ هر کهځ ئ؛ېږر ېوو  خهڅ  اللهله  او

او  فحشاالاه  اواو خپلوانو ته پاه بخشاش امار کاوي.  ېنښېګعدل،   الله پرته له شکه

 1.کوي منعه مو خهڅ ظلم زور، اوۍبد

 له وعدې ساره سام امام مهدي په واسطه او د الله د په اسالم کې د تاری  پای به 

په واسطه راشي. لکه څنګه مو چې په لومړي څپرکي کاې وویال،   حضرت عیسید 

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  وه، دا  ېتاه ورکاړ

ه ، قومي او دودماني دینونه نا هټول اسماني دینوناسالم او وعده به پوره کوي، ځکه چې 

دو ساره، د ېپاه منساوخ وپاه حقاه دیان دی چاې د پخوانیاو دینونا  دي بلکې د اللاه

په واسطه دا نړیوال حکومت، په هغه توګه نه چې یهودیان یې ادعاا  حضرت عیسی 

                                                           
 م  64یو حکومت/په اسالم کې د نړیوال حکومت فکري پایې،  له پارهمحمد مجتهد شبستري؛ د ټولې نړۍ  . 1

ى أاَلَّ تَْعِدلُواْ یت؛ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُونُواْ قَوَّاِميَن لِلِّه ُشَهَداء ِبالِْقْسِط َوالَ يَْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَ ا ۸سوره؛  المائده . 1

  ﴾2﴿اْعِدلُواْ ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقواْ اللَّه إِنَّ اللَّه َخِبيٌر ِبَما تَْعَملُوَن 

 يَِعظُُكْم ؛ إِنَّ اللَّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِيتَاء ِذي الُْقْربَى َويَنَْهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغيِ یها 47سوره؛  النحل . 1

  ﴾30﴿لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن 
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 د ېحاق دیان یعنا یاوازني د  استازیتوب به وي، بلکې د اللهکوي چې د یهودیانو په 

او موږ له تورات څخه وروسته پاه  فرمایي: اسالم په استازیتوب به وي. په دې اړه الله 

 1زبور کې ولیکل چې ځمکه به زموږ غوره بندګان په میراث وړي.
 

 اسالم: اول الزمان او اخرالزمان
 

تاریخي  د انسان، نړۍ، شیطان او ټولې هستۍ پیدا کوونکی دی او الله  الله  

ږي او د تاری  ېتکرار  پړاوونهښو ېپړاو داسې جوړ کړی چې تاری  تکرار نشي، د تاری  د پ

( اول او اخار )الله  هغه فرمایي:  لومړی له وروستي سره اړیکه لري، ځکه چې الله

ښاو او بادو بهیروناو  لاهتاری  د جګړې  1.يېږپوه هڅهغه په هر  او یدظاهر او با ن  او

لاه دربااره  جوړ دی او د بدو او ښو دا جګړه هغه مهال پیل شاوه چاې ابلایس د اللاه 

کولاو  الرې د خپلاو بنادګانو د باې وشړل شو او د هغاه لاه غوښاتنې ساره سام، اللاه 

 چانس هغه ته ورکړ.

وه او د خپال پااک روح اپکې واچا بیا یې خپل روح، انسان له خاورې پیداکړ الله  

کله  نوفرمایي:  الله  تر اچولو وروسته یې مالیکو ته امر ورکړ څو هغه ته سجده وکړي.

 پاه ېانادړ هغاه پار و د ؛ړپاو کا ېپاه کا ېما خاهڅاو له خپل روح  ړک ړبشپهغه  ېچ ېم

پارې وکاړ، د ادم ياې امار مالیکو او ابلیس تاه  الله  هغه سجده چې 1 ئځو ېپر  سجده

په دې خاورین وجود کې الهي اچول شوي روح تاه  خاورین وجود ته سجده نه وه، بلکې

زه هغه نه یم چې  یې ویل:وله امر څخه سرغړونه وکړه او   خو ابلیس د الله ،سجده وه

هغه بشر ته چې هغه دې له وچې خ ې، له تورې او بدبویې خ ې څخه پیا کړی، سجده 

 1وکړم.

چې متکبر موجودات د خپال  غوره ګڼل و بیعي تکبر او  ،سرغړونې الملد د ابلیس 

متکبار موجاودات ناه  اللاه دا چاې ګڼاي او غاوره نورو ځان  رنسب له مخې پاو اصل 

کړ. د تااری  پاه پیال کاې ابلایس تکبار وکاړ او یې  يلعنتورټه او نو ابلیس یې  ،خوښوي

د انساانانو ځیناې ډلاې لاه کاې پړاووناو د تاری  په وروستیو  اوس ڼه اواوګ غورهځان یې 

د خپل اصال ابلیس او د هغه له اوالدې سره په همکارۍ ځان له نورو څخه غوره ګڼي او 

                                                           
الُِحوَن ا ۵7۵سوره؛  االنبیاء . 1   ﴾101﴿یت: َولََقْد كَتَبْنَا ِفي الزَّبُوِر ِمن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اْْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّ

 ﴾1﴿ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َوالْبَاِ ُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم یت؛ ا 4؛ سوره الحدید . 1

يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فََقُعواْ لَُه َساِجِديَن یت؛ ا 64؛ سوره الحجر . 1  ﴾13﴿فَِإَذا َسوَّ

ْسنُوٍن ا 44سوره؛  الحجر . 1 ْن َحَمٍإ مَّ َْسُجَد لِبََشٍر َخلَْقتَُه ِمن َصلَْصاٍل مِّ   ﴾11﴿یت؛ قَاَل لَْم أَكُن ْلِّ
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په داسې حال کې چې  ،غوره والی کوي او ځان غوره شوي خلک ګڼياو نسب له مخې 

انسان دا الهي روح ګرځاوي چاې هر او  ید انسان په کالبد کې خپل روح پو کړ   الله

، بلکې د هغاوی د یپه اصل او نسب کې نه د غوره والی وړاندې د انسانانو رپ د الله 

ی هدف یې نړیاوال حکومات . د غرب عصري تمدن چې وروستیکو اعمالو له مخې دېن

 ی،یو متکبر تمادن دته د دغو کسانو، )د دوی په ګمان تر ټولو غوره کسان( رسول دي، 

ره روان دي. دا متکبر تمدن په دې هڅاه همدې ال  پرښی او ېپلونو یې قدم ا رد ابلیس پ

 شیطان پیروان یې کړي.  دکې دی څو ټوله نړۍ له ځان سره هم ګامه کړي او 

او پاه دې تمادن کاې د ده ظاهر پالنه معیار متمدن والي  دپه دې متکبر تمدن کې 

ښایي. دا تمادن داساې متکبار دی چاې کاه  يک اایېشي او نېیو انسان متمدن توب در 

نه وي نو هغاه باه هام ځان یې په  يک ایېشي او نېدر  ،هم بیا راشي حضرت عیسی 

 یو غیر متمدن انسان وګڼي.

پیدا کړ او هغاه تاه یاې پاه جنات کاې   ادم د تاری  په پیل کې کله چې الله 

کولی شي په جنت کې له ټولو نعمتونو څخه ګ ه واخلاي مګار  ته یې وویلور ځای ورکړ، 

ته او مېرمن دې په دې باغ کاې واوساېږئ او د هغاه لاه هار  یوه ونه  او ومو ویل ای آدمه

ځایه چې غواړئ، ډېر )بې شمېره( وخورئ، خاو دې وناې تاه ماه ناږدې کېاږئ چاې لاه 

او د هغه پاه وسوساه کولاو  یخواته راغ بیا شیطان د ادم  .1ظامانو به وشمېرل شئ.

یي کړم چاې پاه هغاې ایا تا هغې ونې ته رهنما اې ادمه!شیطان ورته وويل: یې پیل وکړ 

هغه وخت له هغې )ممنوع  -سره دایمي ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په الس درځي؟

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 

د تلپااتې ژوناد او  دي چې ادم  ه دې مبارکو ایتونو کې د پام وړ ټکي دا. پ1واوښت.

د هاوس لاه پااره لاه خپال  یعني دایماي پاچااهۍ هغه دولت چې هېڅکله زوال نه لري

 او ونې ته نږدې شو. هوکړ نافرماني پروردګار څخه 

ونې ته نږدې شو معنوي معصومیت یې له السه ورکاړ او د معناوي  کله چې ادم  

خپل لوڅوالي پوه شو او د ځان د پ ولو له پااره یاې ه ت په له السه ورکولو سره پیمعصوم

 له پاڼو کار واخیست.  ود ون

                                                           
ا َحيُْث ِشئْتَُما َوالَ تَْقَربَا َهِذِه الشَّ یت؛ ا 4۵، سوره البقره . 1 َجرََة فَتَُكونَا َوقُلْنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوكاُلَ ِمْنَها َرَغد 

 ﴾11﴿ِمَن الْظَّالِِميَن 

ْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ يَْبلَى  ۵6۵-۵67؛ سوره  ه . 1  ﴾110﴿آیتونه؛ فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّ

  ﴾111﴿ُه فََغَوى فَأَكاََل ِمنَْها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َو َِفَقا يَْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمن َوَرِق الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّ 
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د معنوي معصومیت د له منځه تلو المال شاو او دا د تلپاتې حاکمیت او دولت هوس 

ونې ته مه نږدې ته فرمایي چې  څرنګه چې زموږ رب ادم  هوس د ظلم المل ګرځي،

ساتان یاو وار ېکې صهیونآخرالزمان څخه یې. اوس په  ډلېږه کنه بیا به د ظالمانو له ېک

خپل زړه کې د تلپاتې دولت هوس ګرځاوي چاې لاه  هدي او پپیروان شوي ابلیس  دبیا 

رو موخو ته د رسېدو له پاره ږي او له همدې امله خپلو ستېبیت المقدس څخه به اداره ک

 ډډه نه کوي. له هېڅ ډول ظلم څخه 

 ده چې اللاه  هغه مهمه او حیاتي موضوع چې باید هر مسلمان ورته پام وکړي، دا
خلیفاه پیادا خپال پاه ځمکاه کاې  چې تر پیدا کېدو وړاندې مالیکو ته وویل د ادم 

 ياې وړانادې رپا  اللاهورکاړی و د   اللاه چاې خو مالیکو د هغه علم له مخې ؛کوي

چې فساد به کوي او وینه به تویوي؟  ېوویل چې ایا په ځمکه کې داسې خلیفه پیدا کو 

ږئ. نو د ادم او د هغاه ېنه پوهپرې  ېږم تاسېوفرمایل: هغه څه چې زه پرې پوه الله 

خپال خلیفاه داود  اللاه  یځمکه خالفت دی او دا چې خالفت څاه د رد اوالد دنده پ

  :ای دواوده! تاه ماو پاه ځمکاه کاې خپال ځاای ناساتی )او خپال ته داسې فرمایي

استازی( وګرځولې، نو د خلکو تر منځ په حقه داوري وکړه او د نفسي غوښتنو پیروي ماه 

لاه  له الرې اړوي. پرته له شکه هغه کساان چاې د اللاه  کوه چې هغه به تا د الله 

 1یې هېره کړې ده، ورته سخت عذاب دی.الرې بې الرې کېږي دا چې د حساب ورځ 

 یچې په حق ساره حکام کاوي او خالفات هغاه حکومات د ینو خلیفه هغه څوک د

 ېناو بایاد د یخلیفاه د چې په حق والړ وي او دا چې انسان د ځمکې پرم  د اللاه 

ته وساپارله او  د خالفت دنده ادم  خالفت ته کار وکړي. د تاری  په پیل کې الله 

انسي او جني شیطانانو د تو یو پاه واساطه خالفات لاه منځاه  ری  په پای کېاوس د تا

ه دي چې شاعار یاې د خلکاو لاي ړ او تقریبا  د نړۍ اوسني ټول دولتونه جمهوري شو ویو 

حاق  خلکو باندې د خلکو حکومت دی او په حقیقت کې دې دولتوناو د اللاه  رخوا پ

 خلکو ته وسپاره.

 ېمانځ پیال شاو  کې هغه جګړه چې د ښو او بدو تارپړاوونو اوس د تاری  په وروستیو 

چاې پاه الس کاې یاې ساره په هر ډول وسالې یې او ابلیس او پیروان ې ده وه، توده شو 

 ؛لاه پااره کاار کاوي ېشیطاني  رحا لویې او د نړیوالېګوزار کوي لري، د حق په لوري 

                                                           
ِضلََّك َعن یت؛ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليَفة  ِفي اْْلَرِْض فَاْحُكم بَيَْن النَّاِس ِبالَْحقِّ َواَل تَتَِّبعِ الَْهَوى فَيُ ا 6۸سوره؛  ص . 1

  ﴾15﴿ٌد ِبَما نَُسوا يَْوَم الِْحَساِب َسِبيِل اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه لَُهْم َعَذاٌب َشِدي
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با ل د حق په  ربه پ له وعدې سره سم به وروستۍ بریا د حق وي او تاری   خو د الله

 بریالیتوب پای ته رسېږي.
 

 ستره نړیواله طرحه
 

عدې له مخې چې بناي هغې و دی چې د  يپه دې باور او  پوهېږي هر یهودي ماشوم

باه پیغمبار او مسایحا د داسې سړي په راتاګ چاې وه، تاری  به شوې  لاسراييلو ته ورکړ 

لاه تختاه حکومات کاوي، پاای تاه  وي او پر ټوله نړۍ به له بیت المقدسه او د داود 

له یهودي نړیوال نظام سره چې مرکاز باه یهودیان په دې عقیده دي چې تاری   رسېږي.

په وخت کې و، پاای تاه رساېږي او دا  یې بیت المقدس وي، څرنګه چې د سلیمان 

 .  1نړیوال یهودي حکومت به یهودیت په حقه ثابت کړي.

 ستۍ زمانه کې به مسایح و ي چې په ور دې باور د همسیحیان او مسلمانان هم پ

، خو مسلمانان پاه دې عقیاده دي چاې عیسای ابان جوړويراځي او نړیوال حکومت به 

پاه واساطه اسامان تاه وړل شاوی او بیاا باه  دی مړ شوی، بلکې هغه د اللاه ه مریم ن

یهودیان مسیح عیسی تکذیبوي، نو له دې امله د داسې کس د دې پرخالف خو ؛ راځي

ياې واغجن مسیح به وي چې مسالمانان ر مسیح نه وي، بلکې د یدي چې رښتونپه تمه 

ژني او یهودیانو د عیسی په تکذیبولو سره د مسایح الادجال د ېمسیح الدجال په نوم پ د

او خپال ساتر دوکې ښکار وګرځوي  ېد خپلوی راتګ له پاره زمینه برابره کړې ده څو هغ

 کړي.پیروان یې 

اتوري ړنګه شوه او د خزر قوم ډېری اروپا ته کډوال شول او وروسته چې د خزرانو امپر 

او د اغېزې اچولاو پاه  دل چې په سامي نژاد کې ځای ونیسيېد لومړي ځل له پاره وتوان

ځواک سره چې له ډېر مال څخه چې هغه هام لاه ساود خوړلاو او پاه مسایحي ټولناو او 

تحریاک کاړ چاې د  کلیسا کې په جنسي سوداګرۍ یې ترالسه کړی و صلیبي جنګ یې

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 

 سره بېرته اروپا ته ولېږه.  شرمو پاک جهاد، د هغوی دغه ارمان یې له رهبرۍ د مسلمانان

چې له مسللاانانو سلره  ېپه دې پوه شو  ېد صلیبیانو تر ماتې وروسته شیطاني قواو  

لري، نو له دې امله یې د کوچنیلو  ستر ارمانونه پایله نه یې په مخامخ فزیکي مقابله کې

                                                           
1.  Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 27 



191 ❐راتلونکې :پنځم فصل     

 

لاو الس پاورې وکل رامنځ تهپه  ونوم ډل هاو نورو پ اندوروڼ ډلو او پټو ډلو لکه فریاسنري، 

السته راوړ او د غربي مدرن تمدن پاه رامانځ تاه کولاو  کن رول اروپا دچې لومړی یې  کړ

یې، تر خپل کن رول الندې دغه تمدن یې د خپل لاوی هادف پاه لاور رهباري کاړ او پاه 

پسې فلسطین او بیت تو یې جوړولو وتوانېدل چې اسالمي خالفت له منځه یوسي او ور

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. 

انیا د دې تمدن د لاومړي نړیاوال ې کېدو سره بر  د غرب د عصري تمدن په رامنځ ته 

او د دجاال قدرت په توګه د دولت بنسټ چې پایله یې د دجال د امپراتاورۍ جاوړول ابر 

ښود او بیا امریکاا د دې تمادن د ساتر قادرت پاه توګاه چاې البتاه د ېدي، کامپراتورول 

ره خلکو تر نسل وژنې وروساته لاه دې تمادن سا وواسطه د امریکایانو د اصیل هاروپایانو پ

مرساته وکاړه او هغاه یاې پاه  ساره لاه جوړولاو، رسما  یې د اسراييلو د حکومت هوتړل شو 

 نده.اژ ېرسمیت وپ

کې د پ و ډلو په اغېزمنتیاا ساره لاه  اانیې توګه بر  ېصهیونېستانو په اروپا او په ځانګړ 

د اساراييلو د دجاالي  په بيت المقدس کاې ياې دې نړیوال قدرت څخه کار واخیست او

راتلاو ساره د لاه ښود او بیا په رسمي توګه د سیاساي صاحنې مخاې تاه ېدولت بنسټ ک

صهیونېزم د ګوند په چوکاټ کې د اسراييلو د تشکیل او د دې هېواد د پیاوړي کولاو لاه 

د باه او له امریکا څخه اسراییلو ته د قدرت د انتقاال لاه پااره  ترې واخيستهګ ه يې پاره 

هام لاه زوال ساره ما  باه امریکاا  ،یم او وروستي نړیوال قدرت پاه توګاهېدر د دن دې تم

 کوي.

امریکا د خپل پخواني سیال په څېر بیات المقادس او د اساراييلو لاه یهاودي دولات 

زره ۵67تار اوساه یاې  او د اساراييلو لاه تولاد څخاهوښاوده  يدلچساپعجیبه  هسره خپل

 و )د رد حاق( لاه پااره د اساراييلو د ېد ډېرو و  څخه 44 لهپه مالي مرستو،  وډالر  هميليون

قوانینو څخه په ملګرو ملتوناو کاې د دې صهیونېساتي دولات د  وساتنې له پاره له نړیوال

پاه واساطه د  وتوګاه د اساالمي هېوادونا ېوړاندې او د نظامي قوو پاه ځاانګړ  رظلمونو پ

یاار کاړل څاو د غارب د اسراييلو د دښمنانو له منځه وړلو لاه پااره یاې اساراييل دې تاه ت

انیې ځاای ونیاو، ې اکاا د بر يیم پاړاو لکاه څنګاه چاې امرېاعصري تمادن وروساتی او در 

اسراييل هم د امریکا ځایناستی شي، عملي کړي او یو څاوک پاه بیات المقادس کاې د 

 ژني.ېنړیوال حکومت اعالن وکړي او ځان د یهودیانو مسیحا وپد مسیحا په توګه 
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یلو له تشکیل وروسته د امریکا پاه مشارۍ يدس کې د اسرصهیونېستانو په بیت المق

مالتړ د دې نوي تشکیل شوي یهودي دولت د پیاوړي کولو پاه  پهد غربي عصري تمدن 

 استخباراتي مرسته نظامي او مالي مرستو پرته له اسراييلو سره لهفکر کې شول. امریکا، 

ې د نقاد او یاا ګاواښ النادې ټولن ېله چې اسراييل پکې د نړیوالئاو په هره مس پيل کړه

 امریکا په یو نه یو ډول د اسراييلو مالتړ کړی دی. ،ید یراغل

 يکانکیفیات لرو  HDپاه ناوم د  KH-111کاال د  زېږدیاز۵404کله چې امریکاا پاه  

س الیټ چې له سلګونه کیلومترو څخه انځور اخیستی شاي، د ځمکاې مادار  يپرمختلل

سااتان( ورتااه د خپلااو ېنړیااوال متحااد )انګلږه. پااه داسااې حااال کااې چااې سااتر ېااتااه ول

 .ترې کار نشو اخیستیپه توګه خو له پاره د انځور اخیستو و استخباراتي م

ره او د همادې اساتخباراتي اسراييلو په مستقیمه توګاه دې سا الیت تاه السرسای ال  

معلوماتو له مخې یاې د عاراق پاه اوسایرک کاې د دغاه هېاواد د نظاامي څېړناو مرکاز د 

 وکړ ، بمبارې وېخوا کمک شو ه تکو په مرسته چې له اسراییلو سره د امریکا لنظامي الو 

او سره له دې چې اسراييلو په دې حمله کې ټول نړیوال قوانین تر پښاو النادې کاړل او 

کااال پاه ټولاه نااړۍ کاې د اساراييلو د دې قااانون مااتونې پاه وړاناادې  زېږدیاز۵40۵پاه 

خپلاو غوږوناو کاې ه لو قوانینو ساتونکی ګڼي پاامریکا چې ځان د نړیوا .الریونونه وشول

 ښوده او هېڅ ډول غبرګون یې ونه ښوده.ېه کبپن

د نړیوال قادرت د عماده عنصار پاه توګاه ګڼال  وسله د ټکنالوژیو په زمانه کې اتومي

دو څو کاله وروساته د اتاومي وسالو د جوړولاو پاه ېتر جوړ  اسرائیل کېږي، نو له دې امله

اساتخباراتي او اکتشاافي  U-2چاې امریکاا د خپلاو کې حال  فکر کې شول او په داسې

د نظاامي تحرکااتو د څاارنې لاه پااره یاې  جماهير شوروي الوتکو په واسطه چې د اتحاد

 ې دي.جوړې کړ 

لاوري  او د اساراييلو لاه څارنې الندې ونيود اسراييلو اتومي څېړنو مرکز یې په پ ه تر  

 ، ساره لاه دې چاېهېڅ ډول غبرګون یې ونه ښاودخو دو خبر وو، ېاتومي وسلو له جوړ  د

اسالمي هېوادونه د اتومي وسلو د لرلو په تور تار نظاامي یرغال النادې راولاي، اساراييلو 

سره له  ؛دیه السلیک کړی نيې تړون  ېاتومي وسلو د پراختیا د منعهغه اتوم چې ان د 

خپاارو شااوو  دکااولن پاااول  ریااوز عد دفااا  کااایکااال د امر زیاادېږ ز  67۵۸پااه  هاام یااې ېد

 .  1لري ېوسل اتومي ېاتیز 677له  ېمخ له ناليکونوېښبر 

                                                           
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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، نيوکاه وناه کاړهرسنیو هم د هغې پاه اړه پاه اساراییلو  انکړ او ه هېڅ نقد یې پرې ون

اتاومي مرساتې ورساره رواناې  انبلکې د امریکا او غرب د عصري تمدن مالي، نظامي او 

 دي.

کې د پښې ځای پیدا بيت المقدس وروسته له دې چې صهیونېستانو په فلسطین او 

او په یاو اتاومي قادرت یاې بادل  جوړ کړکړ او د اسراييلو صهیونېستي یهودي دولت یې 

وژو د عملاي کېادو لاه پااره د پالنوناو او پار ترو ساکړ، دا صهیونېستي دولت د اساراييلي 

  رحو د ارمان په فکر کې شو.

او د امریکا په راس کې د غرب عصاري  ونکي شولو ل د نړیوال نظم چارو جوړ اسرايي 

عملاي کوونکاو ماامورینو پاه توګاه پاه ناړۍ کاې د د تمدن د اسراييلو د ساترې  رحاې 

 پیل وکړ. فعالیت هاسراييلو د ستر ارمان له پاره پ

بهرناي  هد اساراييلو پاخبریاال او  (Oden Yinon)کاال اودن یانن  زېږدیاز۵4۸6په 

چې د اسراييلو له بهرنیو چارو وزارت سره نږدې اړیکې لاري، یو نږدې کس یاست کې س

ستراتیژۍ تر عنوان الندې د صهیونېست نړیوال د په منځني ختیځ کې د صهیونېستانو 

خپاره کااړه چااې یاوه مقالااه پااه مجلاه کااې  (World Zionist Organization)ساازمان 

ه توګاه کاار واخیساتل شاو او د یانن د پاالن وروسته ترې د اسراييلو د بهرنۍ پالیسۍ پا
1(Yinon Plan) .په نامه هم پیژندل کېږي 

دا پالن د اسراييلو د پايښات لاه پااره دوه  رحاې او عماده ماوخې لرلاې. لاومړی دا  

ستي قدرت بادل شاي او ېپیاوړي امپریال هیو  هوړاندې کوي چې اسراييل باید د سیمې پ

هېوادونه تجزیه شي.  بيکړي او ټول عر  هولتونو بدلدویم دا چې ټوله سیمه په کوچنیو د

توګه هغه دولتونه چاې د ملاي منساجمو  ېد دې کار له پاره هر عربي دولت او په ځانګړ 

 .کړيالندې  هدفموخو لرونکي دي، تر  وواضح او

کاړي دي څاو پاه راتلاونکي کاې  ياادټاول ټکاي  ۍد کمازور  ودې پالن د مسالمانان 

د تشنجاتو او ګډوډیو د  په اسالمي نړۍ کې له دې کمزوریوږي چې ېصهیونېستان وتوان

چاې  ټکيهغه  ۍرامنځ ته کولو او د اسراییلو د پیاوړي کولو له پاره کار واخلي. د کمزور 

ره کاوي ماذهبي، قاومي، ناژادي او ېستانو له پاره رابرسايژيد اسراييلي ستراتیې دا پالن 

ی شاي عرباي دولتوناه کمازوري وال ملي اختالفونه دي چې د دې په مرساته اساراييل کا

 کړي او په داخلي جګړو او ګډوډیو یې اخته کړي. 

                                                           
 کتاب ولولئ. The Zionist Plan for the Middle East په واسطه Israel Shahakد  له پارهمطالعې  ډېرېد ال   .1
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د  عاراق پاه یاو شایعه، ساني او کُاردي دولات تجزیاه شاي.بايد د دې پالن له مخې 

مانځ پاه هساپانوي صاحراوو اختالفوناه بایاد ناور هام زور واخلاي او  مراکش او اجریا تار

ات نور هم پسې زیات شي. په سوډان کې همدارنګه په دې هېوادونو کې داخلي اختالف

او مسیحیانو یاې حکومات کااوه  الونکواکثریت افریقایانو، بت پ راو پاقلیت وو مسلمانان 

 ساده وو. وړلمنځ یې د اختالف را نو تر

و چاې پاه ساوریه کاې و جوړ  انواو سني همدارنګه سوریه او لبنان له علوي شیعه ګانو 

ریتو سنیانو واکمني کوله او لبنان هم ورته حالات لاري سلنه علوي شیعه ګانو په اکث ۵6

، ځکاه جوړوي د مصر ستره برخه دا  رحه ي.ښيدولتونو د متزلزل کېدو حالت  دې او د

لارې  ان لیبیاا، ساوډان او شاي، ناو که د دې پالن له مخې مصر سقو  وکړي او تجزیاه

 ي.ش لېډول حالت کې راښک ېهم په د ه بهاسالمي هېوادون هتاپر 

. د دې ې راولايجګاړ  کاورنۍتفرقاې او  په ټوله اسالمي ناړۍ کاېبه په همدې توګه 

 یېد مصار، ساور هیاد لبنان پوره تجز ېباند تونویوال وځپه پنپالن یوه برخه داسې وایي: 

او  يېاږک لګڼا زهیلاه پااره سار یاېد تجز ړۍعربي نا ېولټد  ونګډ په ېر یجز داو عربو 

برخو ته د قوم  وګړ انځنظر  هیوروسته عراق او سوردي.  ېاوس په هماغه لور په حرکت ک

 خهڅموخو  وینړ د اسراييلو له لوم ېبرخه ک هیځپه خت رڅېد لبنان په  ،ېاو مذهب له مخ

 وڅاپاه  رڅېاد اوساني لبناان پاه  ېلاه مخا تړښاهم د قومي او مذهبي جو هیدي. سور

دولت، پاه حلاب  عهیعلوي ش وی ېک دوږد ساحل په او ېد هغ ېچ يېږک هیدولتونو تجز

 وډیاوناګد خپلاو شامالي  ېبال ساني دولات چا ویا ېسني دولت، په دمشاق کا وی ېک

 دولات ویا( ید یل شاو ېاوو ب هیلیلاه اساماع ېمذهب چ هغه) انویوي او د دروز منښد

 ېکا مهی( پاه تپاه او حاوران سايګڼا ېخپلا ېد جوالن تپ لییاسرا ېعنی) جوالن د ږزمو

اوس دا  ېچا براباروي کااوټیسوله او  لویید اسرا ېموده ک دهږته شي. دا کار په او ځرامن

 هعاراق اتاه کلنا-رخالف د ایرانپ. د ینن د  رحې 1ید ېک رسيپه الس ږحالت زمو ولډ

ده ېاتلفات یې لرل، وناه توان ونهده او ميليونېکال پای ته ورس زېږدیز۵4۸۸جګړه چې په 

هېاواد پاه توګاه پاه  هبیاا د متحادچې عراق ټوټه ټوټه کړي او عراق تر دې وروسته یو وار 

 یز قدرت شو.يپیل وکړ او یو سیمه  ېبیارغون

پایله نه لرلاه او  غوښتونکېپه اړه صهیونېستانو ته  همدارنګه د ینن محاسباتو د مصر 

مشرۍ الندې په یو متحد ملت ي واقع ترحسن مبارک مصر د پخواني رییس مصر هم د 

یاې پلوماتیکو اړیکو په لرلو سره مصر ېد کوېره د ننړۍ له قدرتونو س دیز قدرت ياو سیمه 

                                                           
1.  Translated and Edited by: Israel Shahak; The Zionist Plan for the Middle East; p 11 
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یې د اساراییلو شاومه  رحاه ناکاماه  له تجزیې وژغوره او د سینا د دښتې د نیولو له پاره

ما  ی و ژغاورل شاو د اسراییلو د داخلي جګړو او اضغال نهن هم چې اکړه. همدارنګه لبن

 متحد کېدو وو. هپ

اتو او عاوروساته د اساراییلو د سیاساي مطالوالي تد ینن  رحې د قسمي بریا تار نشا

ښاکاره پاه ياوې  وټ د یانن تار  رحاې وروساتهيستراتیژیک پرمختګ د مطالعاتو انس ی 

 A Clean Break: A New)یاې د تګالره: د قلمرو سااتنې لاه پااره  ېنو سره يوه  ېقطع
1Stratey for Securing the Realm) ه جاوړ تګاالرې  رحاه  ېناو  ېیاو د  تر نامه الندې

یاې د  تر نامه تګالرې ېکاوه او د نو  ټينګارکېدو یې  پرېناکامو تګالرو په  وکړه د پخواني

 .کړې دهاسراییلو اوږدمهالو او لنډمهالو پنځو مهمو او ګ ورو ټکو ته پکې اشاره 

له اسراییلو څخه د امریکاا د کاانګرېس ډېار مالتاړ او د اساراییلو هغاه  .۵

کاا د کاانګرس د مهماو غاړو د مالتاړ تګالرې چې په عماده ډول پکاې د امری

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 

یساتل او د امریکاا خلکاو تاه د اساراییلو د وضاعبت راوړي مالتړ څخه ګ ه اخ

 وړاندې کولو لپاره د سړې جګړې د لفاظیو  بیا ژوندي کول پکې شامل دي.

 پااره لاه ېساول)د د سولې له پاره د سولې د حل الرې لاه منځاه وړل  .6

. يېاږک ژنادلېپ هام ناماه پاه ېالر  حل د ېسول د وادونوېه دوو د ېچ سوله

 ولنهټ والهړین په پاره له ېالر  حل د جنجال د لوییاسرا او نیفلسط د هم اوس

 پاه ېچا ده ېشاو  منال ځمن تر نانویفلسط او یېاتحاد يیاروپا کا،یامر د ېک

 44۸ او 646 شاورا د تیاامن د ملتوناو روګامل د دیابا لییاسارا ېک ونړ ت ېد

کاال د  زیادېږ ز ۵451 د ېچا ېمیسا هغاه او يړ وکا یدرناو  ته ليکونو هړ کېپر 

وي او پاه  ېولیاد نظامي قواوو پاه واساطه ن یې ېک هګړ په ج ېاشتیجون د م

 رتاهیالمقادس شاامل دي، ب تیاب یځاو ختا هګانړ ت ېباختري کرانه، د غز  ېک

 (.1يړ ته ورک نیفلسط

                                                           
 ښکاره کړئ:  الندې کتابونو ته سر ور له پارهد ال زیاتې مطالعې  . 1

Institute for Research: Middle Eastern Policy, Inc.; Middle East Foreign Policy; Policy Brief; March 27 

2003 او همدارنګه    Grand F. Smith; Big Israel: How Israel’s Lobby Moves America 

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 

مشروعیت، فلساطین تاه د پاکول، د فلسطیني مبارزینو د نظامي څار له پاره 

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.

ل چې پکې د سیمه يیزو سياالنو محاصره، بې ثباته کول او له منځه وړ  .4

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 

لې لپاره ځمکې نظریې محاصره، په سوریې حمله، د جوالن په لوړو کې د سو 

پاه عاراق  کاې د  ردول، له صهیونېستانو سره د عراقي دوسته رژیم په واسطه

شاه هاشمي نصبول او د دې رژیم له خوا د سوریې محاصره، په لبنان کاې د 

او د عراق پر ځای د لبنان شایعه ګاان پار اردن  ګډولسوریې، ایران او عراق 

 پورې تړل.

ییلو د اقتصااد عماومي اصاالحات، د اقتصادي اصالحات چاې د اسارا .3

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.

د صهیونېزم بیا را ژوندي کول چې په کې د ملاي احساسااتو زیاتېادل  .۵

 الرې جوړول شامل دي.او د بقا لپاره د ملي تګ

یهودیانو په تورات کې داسې السوهنه وکړه چې بین النهارین هېاواد چاې د فارات او 

منځ پروت دی د اسراييلو خدایي حاق ګڼاي او د صهیونېساتانو هیلاه  نیل د سیندونو تر

هم د نیل له سیند څخه تر فارات سایند پاورې د اساراييلو د قلمارو پراخاوالی دی چاې 

وایي او د یانن  (The Greater Israel Project)اسراييلو پروژه  ود ستر  صهیونېستان ورته

 ې او یوه ښکاره قطع، همدا هدف څاري. صهیونېستي تګالر  ه ګډونپد پالن 

په داسې حال کې چې یهودیان خپل ځانونه د ارتودکس یهودیان بولي، په دې باور  

الس وهال شاوي  لاهصهیونېساتان  .لاريه دي چې یهودیان د دولات د تشاکیل حاق نا

له ابرام )اباراهیم( ساره   هغې ورځ، خدای هوایي: پسره ې اخیستو  تورات څخه په ګ

 ندیسا یلاو  تار خاهڅ( ندیسا لیا)ن ندیس له مصر د ېم مکهځدا تړون وکړ او ویې ویل: 
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هار ډول ظلام، چال او دوکاې څخاه پاه کاار  لاه.1لهښوب ته نسل ستا ېپور ( ندیس)فرات 

اخیستو د یهودي دولت د رامنځ ته کولو په هڅه کې دي او د غرب عصري تمدن چې د 

د دې ساتر اسراییلو ساره  جوړ کړی دی.مسیحي اتحاد  –لومړي ځل له پاره یې یهودي 

 کوي. ارمان د پوره کېدو له پاره مرسته

ه کااار اخیساتو، یهودیااان او صهیونېساات صهیونېساتانو د تااورات لاه ایاااتونو څخااه پا 

د موعاود کېادل مسیحیان دې ته متقاعد کاړل چاې د دې یهاودي حکومات رامانځ تاه 

او  مسیح د راتلو له پاره سریزه ده چې له بیت المقدس څخه به په ټوله نړۍ د داود 

هغاه  ،ږيېپه څېر حکومت وکړي، په داسې حال کې چې مسالمانان پاوه سلیمان 

مسایح )دجاال(  دروغايمسیح چې یهودیان او صهیونېست مسیحیان ورتاه کاار کاوي، 

 دی.

ره، پاه دې اړه تئاودور هارزل د پاروژې بااور ال پر د اسراييلو  ومشران وست ټولنېد صهو 

دولات قلمارو د  هاوديید  ب کې داساې لیکاي:صهیونېستانو پالر د خپلو خا رو په کتا

او یهودي خاخام د فیشمن په ناوم چاې د  1ادامه لري ېفرات پور  تره خڅ ندیمصر له س

فلسطین ته د رسیدګۍ په ځانګړې کمې ه کاې د فلساطین لپااره د آژاناس ملګرو ملتونو 

د مصر لاه  وادېد موعود هداسې وویل: یې  مه4کال د جوالی په  زېږدیز۵430د غړی و 

 . 1دي ېک ههم پ ېنځیاو لبنان  یېادامه ولري او د سور ېپور  فرات تر خهڅ ندیس

                                                           
 هیا ۵۸لسم باب؛ له ابرام سره د خدای عهد؛ ه د پیدایښت کتاب؛ پنځ . 1

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 

يپه نقشه کې هغه سیمې په ګوته شوې چې اسراییل یې د نیولو پالن لر   
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 دکاال  زېږدیاز 677۵ دد عملاي کولاو لاه پااره یهودیاانو  ژېد اسراييلو د سترې پرو

ې ملاه پاه امریکاا کاې ترساره کاړه او د هغاحیوولسامه یاوه دروغجناه ساتره پاه سپ مبر 

او پاه پاای کاې پار ټولاو  په پخواني مشر اسامه بان الدنمسوولیت او پړه یې د القاعدې 

ړۍ تاار ټولااو دوکااه ېاایشااتمې پومبر د یوولساامې حملااه د یو  د سااپ مساالمانانو واچولااه.

کوونکې او ناسمه حملاه وه، ځکاه ال تار اوساه د امریکاا دولات لاه دې حملاې څخاه پاه 

دې اړه دا افغانستان او منځني ختیځ کې له اسالم ساره پاه جګاړه کاې کاار اخلاي، پاه 

تنو مسلمانو عربو څلاور ځلاه پاه یاوه ورځ د ناړۍ تار ټولاو ساتر  ۵4پوښتنې چې: څنګه 

دو ېاستم خراب کړ؟ څنګه یې د اسمانڅکو د ازاد سقو  په راغورځېامنیتي پرمختللی س

چوکاټونو د غلیانو په  واوسپنیز د سره د فزیک قوانین مات کړل؟ څنګه یې د هغه ودانۍ 

وړاندې  رو درجو نفتو پېډسانتي ګر  ۸77سره یې د الوتکو د یډ ګر درجې سانتي ۵۵۵7

 ؟د کیمیا قوانین مات کړل

؟ ېوداناۍ ړنګاې کاړ  ېدو لاه املاه در ېاساره د الوتکاو د لګ ودانياودوو له څنګه یې  

هغاې النادې بموناه  تارڅنګه یې د ودانیو په ځای پر ځای سقو  سره پرته له دې چاې 

پاه پاای  انجنیرۍ قانون غلط ثابت کړ؟ او ېاتیکستمېځای پر ځای کړي د تخریب د س

ژناد ېپ ياسمانڅکې ودانۍ ورانوی شي، د حمله کاوونک ه، څنګه هغه حرارت چې یو کې

ښااه د اسااراييلو د پااروژې او ېپ ېیوولساامد پاڼااه نشااي سااوځولی؟ د امریکااا د سااپ مبر 

 ېیاو د اره مهاالو او لناډ مهاالو تګاالرو د عملاي کولاو لاه پا همدارنګه د اساراييلو د اوږد

د له منځه وړلو لاه پااره د ناړۍ د  سياالنوده او امریکا د اسراييلو د ېسریزې په توګه وکار 

تګالرو سره سم یې د منځناي ختایځ  لهشو او د اسراييلو  کېپیاوړي قدرت په توګه رامخ

ی شاو چاې امریکاا پاه رسامي توګاه تار اوساه د په بې ثباته کولو الس پورې کاړ او ویاال 

 جګړې مخته وړي.اسراييلو 

ډېمکراساي ناو کاالرک د  يپه دې اړه د څاوارلس ساتوریز امریکاایي جنارال، ونسال 

((Democracy Now او مړ ال  ته ونګا پن ېکله چوویل:  کې لویزیون سره په اعترافټه ل 

 لاري پاالن لوړ و هځمن له د وادنوېه مسلمانو اوو د کایامر ېچ شوم خبر همکارنو خپلو له

درساره وي ناو هاره  کټساو  ې: کله چالیوو ېهمکارانو م ت،ښوپو  لیدل ېم ېچ کله او

املاه د  ې، ناو لاه دید ځپاو هام د هغاه  کټساو  کایاو د امر کاريښ  ېستونزه به درته م

 ا،یابی، لبناان، لهیعاراق، ساور ېچ دي لړ و هځمن له وادونوېه اوو ېد د هم پالن کایامر

 .1دي وادونهېه رانیاو ا ایسومال

                                                           
1.  Milena Rampoldi; The Tragedy of Palestine and its Children; p 133 
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مشرۍ د سپ مبر له یوولسې حملې څخه چې پاه مسالمانانو پاورې  هامریکا د ناټو پ 

سریزې په توګه کاار واخیسات.  د جګړې ديې ره، له اسالمي نړۍ سره ال ه یې هېڅ تړاو ن

پاه  لاووسالو لر د یزو وژونکاو يد ډله او د د جګړې سره لومړی افغانستان او بیا له ترورېزم 

 پلمه یې عراق هم اشغال کړ.

، ید په منځني ختیځ کې په جګاړه بوخات يرونه لر سمندیکا دومره امر ېدا چې ول 

څخه ترټولو مهم  هغو چې له شتهصادي او سیاسي نظریې او تیورۍ تاق ېپه دې اړه ډېر 

، د سااتل انحصاارد ډالارو پطرو له ترورېزم سره جګړه، د نفتي ذخیرو السته راوړل، د یې 

 ،رول دي اکنقادرتونو یازو ياو د سایمه خپرول او ږدول ېلاو جیوپولی يکي ګ و  ولسواکۍ

دی او هېڅ کلاه باه امریکاا تاه جادي ګاواښ  ېختیځ له امریکا څخه ډېر لر  یخو منځن

نو له دې امله هغه نظریه چې امریکاا د خپال امنیات سااتنې لاه پااره پاه  ،کړيه ښ نېپ

 ماشومانه ښکاري. یل دېمنځني ختیځ کې ښک

ی وارداتاي نفات لاه جناوبي ډېار او د ی دی امریکا د نړۍ د سترو نفتي ذخیرو لرونک

ږي، نو له دې امله د منځني ختیځ نفتي ذخیرې پاه داساې ېامریکا او افریقا څخه تمویل

له پاره یوه کوچنۍ محرکه قاوه  السوهنېحال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا د 

ل ناه شاي د مالي او نظامي درنو لګښتونو، او د نظامیانو د وینو اصلي عامادای شي، ېک

پاه . ډالارو انحصاار ويپطرو د کېادای شاي ياو عامال سې حاال کاې چاې اده پ کېدی، 

ډالار د پطرو ې د يمنځني ختیځ کې د امریکا د جګړې عماده عامال ناه دی، ځکاه ساور

 ټينګاارکړی. یو دلیال چاې ډېاری کارپوهاان پارې  جوړانحصار له پاره هېڅ ګواښ نه و 

ږدول او خپارول دي، خاو ېاۍ لولسواکسطه د کوي، په منځني ختیځ کې د امریکا په وا

هېوادوناو متحاد کېادو تاه  ولساواکوپاه ناړۍ کاې د غیار  ېامریکا له اوږده مهال راهیس

که څوک فکر کوي چې امریکا د ولسواکۍ د خپاراوي  ،، نو دا به احمقانه ويیوفادار د

او  بالخره ځینې کسان د چایناو  جنګ بوخت شوی دی له پاره په منځني ختیځ کې په

پاه سایالي روسیې په شاان د ښاکاره کېادو پاه حاال کاې ځواکوناو ساره جیوپاولیتیکي 

کولاو  کالبنادې د يي، خو د چین او روسڼګمنځني ختیځ کې د امریکا د مداخلې عامل 

نام، مرکازي اسایا او بالکاان ې پین، و يرول له پاره ښې سیمې د فل له پاره امریکا ته د کن

 په څېر هېوادونه دي.

او نړیوالاو د دوکاه  پوهانو، د امریکا د سیاست يانویورۍ، د امریکايادې شوې تپورته  

ي ختیځ کې جګاړه نپه داسې حال کې چې په منځ .دای شيېکولو له پاره ښه وسیله ک

موخااه عملااي کااوي څااو د منځنااي ختاایځ د اسااالمي  هسااتراتیژیک ۍد اسااراييلو یااوازین

او  پلاېږي چې خپلاه ساتره پاروژه ېکمزوري کېدو سره اسراییل په دې وتوان لههېوادونو 
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امپراتاوري  يصهیونېسات-پاه ناماه د یهاود (Pax-Judaica)عملي کړي او د پکاس یهاود 

 .جوړه کړي

 

 (ARMAGEDDON)رماګډون آ ستره جګړه، ملحمه یا 
 

زره کلن خوب ه ي چې د یهودیانو دو ر ږي یوه امپراتو ېد دې له پاره چې اسراييل وتوان

دی، د بین النهرین په ستره سیمه کې چې د سوریې لویه برخه، تقریبا  نیم عاراق، ټاول 

ناې برخاې پکاې شااملې دي د يټ، فلسطین او د مصر او عربساتان ځېاردن، لبنان، کو

هم  یا توګه لوی شي او يکړي یا باید اسراييل په ناڅاپ جوړېخپل موعود مسیح له پاره 

او ې ته اړتیا لري معجز  ېیو  لدېدا چې د اسراييلو په ناڅاپي توګه لونړۍ کوچنۍ شي! 

ده، ناو لاه دې  ېسترو قدرتونو په موجودیت کاې ناشاون دد صعود په حال کې د لویو او 

یزو قدرتونو د له منځاه تلاو پاه يد سترو او سیمه  اوامله اسراييل د نړۍ د راکوچني کولو 

ساترو قادرتونو لاه منځاه وړل یاوازې د اتاومې فکر کې دي. د نړۍ راکاوچني کاول او د 

ر و کاې د جګاړې هاېڅ لاوری ناه وي او ناه جګړې په واسطه شوني دي چاې اساراييل پا

 ناړۍ دی شاي د ه یوسي او اسراييل وکوال ځد اتومي وسلو په واسطه یو بل له من هقدرتون

دې پړاووناو تاه د  چاې ناساتی شاي د امریکا ځایپه توګه  هېواد (Hegemonهجمون )

 شوی دی. ېاوسنی وخت ډېر نږد لېږد له پاره

رمګاډون او مسالمانان ورتاه مالحام آ ته یهودیان او مسیحیان  ېراتلونکې جګړ  ېستر 

کېدو هڅاه کاوي پاه  پيلوایي، خو د نورو دینونو پر خالف صهیونېستان د دې جګړې د 

نوناه واړه ابراهیماي دیې در  .نه غواړيد دې جګړې پيل داسې حال کې چې نور دینونه 

لبنان، فلساطین او شام کې چې  پهجګړې آخرالزمان په دې باور دي چې په شام کې د 

ښو دقیقه لړۍ داسې بیاان ېراځي، خو اسالم د دې پیې سوریه ده د سوریې ستره برخه 

اقتصاادي او سیاساي  يواوساند کړی ده چې د وروستۍ زمانې د علم له مطاالعې پرتاه، 

د وروستۍ زمانې د جګاړو او فتناو پاه اړه باید درک ناشونی ښکاري او هر مسلمان  وښېپ

شاي او پاه دې ګاډوډ ه ل ناېڅو په دې فتنو کې ښاکرجوع وکړي نو ته ېيد اسالم وړاندو 

 سمه الره وټاکي. د ځان له پاره وخت کې

چاې د  یکې فرمایي: هغاه وخات ناږدی د شريف حدیث هپه یو  حضرت محمد 

)خوراک( او یو درهم هم رانشي، وپوښتل شاول لاه کاوم  قفیزله پاره به یو  عراق د خلکو

مخاه جیارې وفرمایل: د عجمو )غیر عرباو( لاه خاوا، هغاوی د دې  ځایه؟ انحضرت 

نار او یاو يله پاره به یو د خلکودی چې د شام د  ېنیسي. بیا یې وفرمایل: هغه وخت نږد
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بیاا یاوه  .ه لاوريد رومیاانو لافرمایل: يې و ځایه؟ هومو ویل: له کوم .ُمد )ډوډۍ( رانشي

 یمالوناه ماوټزما امت هغه خلیفه وي چې فرمایل: په پای کې به و یې او بيا به غلی و ېش

د عاراق  ېباناد ېاټپه کو .ي(نبښیې ري )په سخاوت سره ېشي او نه به یې شمېموټی و 

 روګاد مل ماهیپه دو ېاشتیم ټسګکال د ا زیدېږ ز ۵447 د وروسته ځېور  لورڅ ېتر حمل

 ېوه. داګاول زیبناد جاامع ۍر ګد ساودا یاېعاراق  ر، پهړ کېپر  ۸۸۵شورا  تیملتونو د امن

واردات او  دات،یاتول ولډ هار عاراق د واساطه پاه وړ غا د ساازمان د ملتونو روګمل د زیبند

 .1و ړیمنع ک الوڅخر  مالونو ولډهر  دعراق  پر هګهمدارن

له دې چاې امریکاا ساوریې تاه د  وروستهکې کال  زېږدیز۵404په  ههمدارنګه سوری

له. ساره لاه دې غمالتړي هېواد خطاب وکړ، تر اقتصادي بندیزونو الندې را هترورېزم د یو 

 هپاه دې بنادیز پا چاې وروسته زور واخیست څخه کل زېږدیز۵404 د وبندیزون ېچې د

ولګاول  ه لاوريکا لياتحادیې او امر ييکال ډېر نور محدویتونه هم د اروپا زېږدیز 67۵۵

 شول.

ه ټاولې ناړۍ لا ېد غیار عرباو، یعنا کې حضارت محماد  شريف په پورته حدیث 

عراق بنادیز د  رچې پ ده دا خبره اټکل کړي دي او د حیرانتیا وړ تحریمولد عراق  لوري

کې ده وضع شول، او له دې هم د ه ټوله نړۍ پ ریبا  ملګرو ملتونو د غړو په واسطه چې تق

ه بندیزوناه د اروپاایې اتحااد او امریکایاانو )رومیاانو( لا ېساوری ده چې پاه حیرانۍ وړ دا

 شول. هوضع لوري

حضرت سخاوتمند خلیفه )شرایط یې د بندیزونو وروسته دې  له  حضرت محمد 

جګاړې  ېیمې نړیاوالېچې د در  يوړاندې کړ ، وړاندوینه کړې امام مهدي( په راتګ سره

 انحضارت ږي.ېظلم کې وي، راڅرګناد وا ېوروسته او هغه مهال چې ټول امت به په فتن

 سیند، د سرو زرو غار راڅرګناد د شي چې د فرات ه وفرمایل: قیامت به تر هغې ران

کېاږي وژل به  44ږي او له هرو سلو تنو څخه ېشي او خلک د هغې له پاره سره وجنګه ن

او پاه یاو بال روایات کاې راغلاي دي:  1شام ېزه پاات شاي یداېاک ایاي:به و او هر څوک 

د فارات سایند چاې لاه ترکیاې څخاه یاې سارچینه  .1وانخلاي ېتار  هڅا دیاانان باسلمم

ږي د ساوریې او عاراق د فارات د سایند پاه ېار ېده، له سوریې او عاراق څخاه ت ېاخیست

 لرونکو ړۍ د ارزښتېاو اوسنۍ پ ېر ېډېری ذخیرې پرتې دي. نفت د ت واوږدو کې د نفت

                                                           
1.  Spencer C. Tucker; The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, 

Afghanistan and Iraq Conflicts; p 598 
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دي پراختیا او د صنعت کچاه انو اقتصچې د صنعتي هېوادو  یسوداګریزو مالونو څخه د

 هم وایي.  ال هورته تور  پوهان ټاکي او اقتصاد

وروسته نفات د امریکاا څخه ډالرو( پطرو له سعودي عربستان سره د امریکا تر تړون ) 

په توګه یې د سرو زرو ځاای ونیاو. ناو  مالتړپه توګه کار وکړ او د اسعاري مالتړ پیسو د د 

کاې ات د سایند پاه اوږدو ر باندې ستره جګړه چې د ف ې  التور ی شو ووایو چې په کوال 

 .ه او پيلېږيده راڅرګند

سرو زرو کېاږي دوماره ساخته  پهسیند  د هغه جګړه چې د فرات  حضرت محمد

تنه وژل کېږي. بشري تاری  د ساختو  44کې به له هرو سلو تنو جنګیالیو ه چې پ ېګڼل

ناه دی چاې لاه هارو سالو تناو یاو تان  جګړو شاهد دی خو تاری  د داسې جګړو شااهد

لو قادرتونو تاه پاه کېتنه ترې ووژل شي، نو په شاام کاې ښا 44ژوندی پاتې شي او پاتې 

جګاړه ناه وي،  شاوې رسمدا جګړه يوه  هبد وینا له مخې  د رسول   کتو او د الله

یزو وژناو لاه وسالو کاار اخیساتل يکاې باه د ډلاهه جګاړه بلکې داسې جګړه به وي چې پ

اتومي وساله ده او ناړۍ پاه  وسله، وژنو تر ټولو خطرناکه ویز يي او زموږ د وخت د ډلهکېږ

کاې پاه شاام کاې د ساترو قادرتونو چاې نااټو، ه یوه داسې پړاو کې ده چې هره لحظه پا

 ره شته ده.ېچین دي د جګړې و  انروسیه، ایران، سعودي عربستان او 

چاې الوتاونکي باه پاه اسامان  کړی د جګړې شدت داسې بیان حضرت محمد  

وړانګو په واسطه دا کار  (Radio Active)یف  د راډیو اک کېدای شيي چې ځو ېکې راپر 

اټکال ته د خلکاو راګرځېادل پخوانیو وسلو او سواریو  وشي او همدارنګه رسول الله 

چې د ټکنالوژۍ له منځاه تاګ پاه کاې شاامل دی او دا کاار یاوازې د اتاومي کړي دي 

 ېهغا تار به امتیق فرمایي:  په دې اړه حضرت محمد سطه شونی دی.جګړې په وا

شاي او  هش خوشااله ناېاپاه و  ماتیشال شاي او خلاک د غنېو  وناه راثیم ېشي چ رانه

 کرښال ویا ېانادړ و ر: د مسالمانانو پالیاوو ېاشار  په الس د ته شام حضرت محمد 

  :لیا: ماا وويیاراوي وا. يړ ک اریت انونهځ ېاندړ و رپ یهغو  د هم به مسلمانان او يېږار یت

برخاه  ورپاه ېکاافرانو تاه ماات هلالج لج ی: هو... خادالیفرما یېدي؟ و انیستاسو موخه روم

الوتاونکي  ېچ ېد، تر ېشو  دلیل دهنه  یې هګلېب ېچ يېږک ته ځوژنه رامن هیلوکوي او 

 ېساتر  ېو یاله  ېند کوي چو ژ  ېک تیوضع ېبه په همد یشي. هغو  ړېم ېبه په هوا ک

پاه کاور او اهال  ی: دجال د هغو کوي اواز ورته به یکوونک ادیفر وی او يېږخبر  به ګړېج

هغه مالوناه  یبه هغو  ېوخت ک ېاراده لري. په د ۍد ازاد یاو د هغو  ړېحمله ک ېباند

 داو لاس ساپاره باه  غلايځور  باهورسره دي، اچوي او د دجال په لاوري  ېچ متونهیاو غن
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او د پلروناو پاه  یزه د هغاو   :لیاوفرما . حضارت محماد يېاږل هګاش قراول پاه تو ېپ

 .1مېږ پوه یې ونوګپه رن سونواو د ا یېنومونو 

 هلالج لجلوی څښتن قران ته هغه کتاب ویلی دی چې هر څه پکې روښانه دي،  الله  

او موږ دغه کتاب چې د هر څه روښانوونکی دی او د مسلمانانو لپااره  په دې اړه فرمايي:

ناو اتاومي جګاړې چاې د  1.دی، پر تاا نازل کاړالرښوونکی او رحمت او زیری ورکوونکی 

 اللاه څرګنادې کاړې دي. کریم  ، قرانېبشریت په تاری  کې تر ټولو مهمې پیښې و 
 اثااروناورو  او ندیسا وان،یاح نباات، ،ې)ونا له ېچ هڅ هغه ږمو هګتو  ندهګر څ په فرمايي:

د عمال  ېو ازمايو چا یهغو  وڅ وليځر ګمو  کالښ ېمکځ د دي،پر م   ېمکځ د( خهڅ

 يټباو  ېبا دي، مکهځ پر ېچ هڅ هغو له ږمواو له شک پرته  ید کېکوم يو ن ېله پلوه ي

 1.وړ ک هړ جو ېتر  بهخاوره 

 دد اغېزو په مطالعو کاې د نوبال جاایزې  ود اتومي جګړ  (Carl Sagan)کارل سګان 

رنګاه کاارل د ناساا ااو همد همکاار و (Joshna Lederberg)ګ اونکي جوشانا لیاډربرګ 

(NASA)  ې ړ کاالساته تر ساینسي استثنایي السته راوړنې جایزه هم د څخه  سازمانله

 پرتاه، انویونېله احمقانو او لوایي: بولي  نه ېپرته له دې چې اتومي جګړه لر نوموړی ده، 

 لاه بام اتماي معماولي وی. وي فاجعه انساني نادره وهی به هګړ ج اتومي ېچ يېږپوه ولټ

ساره معاادل  (TNT) نییتلاوروی ناایراټا ناهټله دوه ميليونه  سره، تیمثمر نوټ اېګم دوه

و ساره کاو تدونکو ېاکارول شاوو چاود ولوټ لهمهال  پر ګړېج ېوالړین ېمید دو ېچ ،ید

 .یبرابر د

 ېنیخااور ېولټا داو  يېاږک المالتلو  هځله قسمي من ې بقد اوزون د  هګړ اتومي ج 

 باه لدېرسا وګاانړ تاه د لمار د و ېمکاځاو  يړ کا م  سره لویله جدي پا به ولوژيیب ېکُر 

 يوایو چې د اتاومو ی شو . نو کوال 1يړ ژوند ستونزمن ک بهله پاره  نباتاتود  ېراکم شي چ

پاه دې اړه  چاې اللاه  وي لدېادښاتې د ځمکاې بدل بوټاوباې  رپبه جګړې یوه اغېزه 

 کارهښا ګیلاو  نادګر څ ویا ېپاه اسامان کا ېچاپه تمه اوساه  ته ځېور  ېهغنو،  فرمایي:

پاه دا ده چاې پایلاه  هجګاړې یاو  ياو نورو پوهانو د څېړنو له مخې، د اتوم لد کار  1.شي
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ى َورَْحَمة  َوبُْشَرى لِلُْمْسِلِميَن ا ۸4سوره؛  النحل . 1   ﴾23﴿یت؛ َونَزَّلْنَا َعلَْيَك الِْكتَاَب تِْبيَان ا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهد 

َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها  ﴾3﴿یتونه؛ إِنَّا َجَعلْنَا َما َعلَى اْْلَرِْض ِزينَة  لََّها لِنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمال  ا ۸او  0سوره؛  الکهف . 1

ا ُجُرز ا    ﴾2﴿َصِعيد 

4.  Carl Sagan; The Nuclear Winter: The World after Nuclear War; p 1-5 

ِبيٍن ا ۵7سوره؛  الدخان . 1 َماء ِبُدَخاٍن مُّ   ﴾10﴿یت؛ فَارْتَِقْب يَْوَم تَأْتِي السَّ
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دی او د دود پاه واساطه دا دود مساتقر  هټن نلیو يم ۵۵7ځو څخه لوړ ېور  لهاسمان کې 

دود د قیامات  ههمدرانګ تیاره حتا کېدی شي د ځمکې د ی  بندان کېدو المل هم شي،

او هېڅ داسې سایمه ناه شاته پرتاه لاه دې فرمایي:   لله. ایله سترو نښو څخه هم د

چې موږ د قیامت له ښکارېدو وړاندې، د هغه ښار خلک یا هالکاوو او یاا هام پاه ساخت 

یمه نړیواله ېدر  1عذاب یې خته کوو. دا حکم په کتاب )حق عزلي علم( کې مسطور دي.

هغاه ښاارونه چاې د اتاومي یا اتومي جګړه د زیاتو ښارونو د له منځه تلو المل ګرځاي او 

باه دو څخه امن پاتې کېږي، سخت عذاب به یاې ونیساي، ځکاه ښاارونه ېبمونو له چاود

دا اولیااه  ی نشااي اوو تمویلاا وېنۍ اړتیااامړ دونکو لااو ېچااې د خپلااو اوسااوي هغااه ساایمې 

د واقع کېادو جګړې  ېږدول کېږي او د نړیوالېاو نور ښارونو ته ل ه، اوبخواړه اړتیاوې لکه

 .اړیکې پرې کېږي به مهال پر

 پرېکې هم يخپل اعتبار له السه ورکوي او سوداګریزې اړ ېپیس ېشو رواا کاغذي  

 ددونکي یاې ېالمال ګرځاي او اوسا يکېږي چې په ښارونو کې د غذایي ماوادو د کماول

کاې د الکتارو  فضااساره ما  کېاږي. همدارنګاه د ځمکاې پاه عذابدردنااک لاه  ۍقحط

باو د و الکترونیکاي الاې لاه منځاه ځاي او د ا اهتزاز په رامنځ ته کېدو ساره، مقنا یسي 

له منځه ځي چې په ښاارونو  هر ښاري خدمتونېپه څ نوبو د خدمتو و اه پاکوالي او د فاضل

نااروغيو منځ د اغتشاشاتو د رامنځ تاه کېادو او  ژوند ډېر ستونزمنوي او د خلکو تربه کې 

 مل ګرځي.د زیاتوالي او نورو عذابونو ال 

د سترې جګړې له پاره نړیواله صحنه چې اسراييلو یې کلونه کلونه هیله پاه سار کاې 

او لاه بلاې  یاره ده، ځکه له یوې خوا غرب او د غرب عصري تمدن په زوال کې دتیلرله، 

شارۍ مخوا د ظهور په حال کې قدرتونه، نړۍ د څو قطبي لور ته بیاایي او د امریکاا پاه 

 شریک سیاالن وزغمي.کې ی په واک کبرجن غرب نشي کوال 
 

 د غرب زوال
 

وداناۍ، ساتر او ښایساته ښاارونه،  ېستر کارونه، لوړې او اسامانڅک نود عامه خدمتو 

د ې د غرب ناو نورې ځانګړ  نهوسلې، بروکراتیک قوي سازمانو  ېنظامي پرمختللځواک او 

ې د روم پاه پخاواني تااریخي او پیااوړي نعصري تمدن د نه زوال وړ ښیي، خو دا ځاانګړ 

                                                           
ا كَاَن َذلِك فِ یت؛ ا ۵۸: سوره االسراء . 1 بُوَها َعَذاب ا َشِديد  ن قَْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهِلُكوَها قَبَْل يَْوِم الِْقيَاَمِة أَْو ُمَعذِّ ي الِْكتَاِب َوإِن مَّ

 ﴾12﴿َمْسطُور ا 
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مهاال یاې  د امپراتاورۍ پارخو د هغو غلطیو لاه املاه چاې ، ېموجودې و هم تمدن کې 

 ړې.ترسره ک

ړۍ ېاړۍ پېړنګه شوه چې کثافاتو یې په اروپا کې پي داسې د قیصرانو ستره امپراتور  

امریکا امپراتوري هم ۍ( په څېر به د ر او د پخواني سیال )روم امپراتو ې وه کړ  جوړهتیاره 

خبارداری ورکاړ  (Seneca)سنیکا  يچارواک هیو  یو دد هغې په پل قدم ږدي. کله چې د 

یاې  هچې روم د زوال خواتاه روان دی، خلکاو )د روم د زوال؟( پاه حیرانتیاا ساره پاه هغا

ږي ناو ورپاورې ېاد امریکاا د امپراتاورۍ پاه زوال غږ  ءپورې خندل او اوس هم چې علماا

 ي.نداخ

اقتصاادي ، انکار نه منونکی حقیقت دی ځکه چې د غرب متکبراناه سیاساتونه دا یو

نااه او د ټولنااو د بنسااټ ماتااه د غاارب د عصااري تماادن کښااتۍ د داسااې ساارابي کړکېچو 

ږي چاې پاه خپلاه یاې جاوړ ېداسې جهیل کې ډوب هپای کې پ هپ اولور بیایي  رساحل پ

 ېپاه روم کا ېله پااره چا ېد دکړی دی. په دې اړه د رومیانو د تاری  څېړندوی لیکي: 

 وونکوړ ويجاا  ېخاو د د وه ایتړ ا ته ېر ډې ایاو  ېړۍپ وهیوي،  زمنېاغ واکونهځ وونکيړ ويجا 

 وځاور  ویوروسات د ۍامپراتاور  د روم د. ده ۍنادګړ ره ډېاکچاه  ایاکت چد عصري  واکونوځ

 .1لري یخبردار  وی سره انهځ له پاره له صرانویق ځېور  نن د ات،یحکا خيیتار

اړیکې، همجنس پالنه او نور  رواتوکي، شراب، زنا او نانشه يي په غرب کې فرد پالنه، 

انحطا ونه د دې المل شول څو خلک پکې ناخوښاه شاي، پاه ډول ډول رواناي نااروغیو 

کاورنۍ  اسااساخته شي او ټولنیز بنس ونه له منځه الړ شي. د ټولنې یو بنس یز او مهم 

ل کېږي د فاردي شخصایت، ارزښاتونو، ڼده چې په ملي هویت کې تر ټولو مهم عنصر ګ

 بنسټ ږدي. ۍوفادار د یز ارزښت ته ياخالقو او ډله 

په غرب کې د کورنۍ بنسټ د زوال په حال کې دی چې د کاورنۍ زوال باه د روم د  

کاه چاې کاورنۍ ر، د غرب د عصري تمدن او فرهنګ زوال هم ولري، ځېامپراتورۍ په څ

ږي. ېاو ارزښتونه پکې جوړ  ونهاو بد چلند هچې ښدی  یټولنه او ښوونځ ۍلومړنۍ کوچن

 .ه جوړويکورنۍ ټولن

ږي، لومړی کاورنۍ تاه او بیاا ټاولنې او پاه پاای ېماشومان لویپه کورنۍ کې کله چې 

 .لاريه ارزښتونه ونکورني زده کوي، خو هغه څوک چې  لرل وفادته کې فرهنګ او ملت 

وړاندې هېڅ ډول مسولیت نه احساساوي او  رخپلې کورنۍ، ټولنې، فرهنګ او تمدن پ د

د دې المل ګرځي څو فرد د خپلو شخصي ګ و د السته راوړلو يې حس  ۍد بې مسوولیت

                                                           
1.  H. J. Haskell; The New Deal in Old Rome; p 232 
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زیاان  هپا واړیک ویز يسې کارونو الس پورې کړي چې د ټولنې او یا هم د ډله اله پاره په د

 وي.

ي او ڼاکورنۍ اړیکې ګ ېدو یو ستر المل پیاوړ ېاتورۍ د لوړ تاری  پوهان د روم د امپر  

ګڼاي، پاه دې اړه فیلیاپ  لد کورنۍ د بنسټ له منځه تلایې دو یو ستر المل ېد د راپرځ

 ۍد، کاورنځېار ګالمل و  ګتد را ېولنټ رومي د ېچ واحد ینړ هغه لوممایرز داسې لیکي: 

د  ې. دا باه ساتونزمه وي چایمهم عنصر د پاالر واک د ولوټتر  دوړېد جو ۍکورن دوه او 

عفتوناو  ې. د همادروېشام ناه و زې( اغۍ)کورن ېولنټ ېد د ېک  یاو تار برخليکروم په 

 یاېتاه  ۍاو د روم امپراتاور  هړ مرسته وک یېاو قدرت سره  يد روم له ستروال ېوه چ وګزان

 .1هښاواک ور وب والړین

 الديېما ېمیدو د ېپه روم ککارکوپینو د دې امپراتورۍ د زوال د المل په اړه لیکي: 

 ېکا ویاکورن پاه رهڅېا ېوونکیاختنیسساته وه. د پلروناو  پلاه تیپر مهال د شخصا ېړۍپ

 ېنازداناه او با ېولنټشوه او د  بدله رهڅې انوید هر کور د بچ یې ېاندړ و رشوه او پ ېاو ړ م

 خاواره خواتاه ېهار و،  ړیله الساه ورکا یېمعتاد وو او ادب  ۍاشیپه ع ېچ انیبچ هیترب

د روم  يېاږک لګڼاستره ساتونزه  ولوټد اوسني غرب تر  ې الق چ ه،ګ. هغه همدارنشول

 ېوروسااته روم د  ااالق د پراخاا ې: لااه داتويیااي او زګڼااالماال  ویااد زوال  ۍد امپراتااور 

واده  یاېاو د  الق له پااره  ستهید بل واده له پاره  الق اخ انویشاهد شو او روم ۍناروغ

و کاې د روم يساتو غرب د زوال سبب شوی او همدارنګه په ور . هغه بل المل چې د 1کاوه

 مادي علم او په اصطالح رسمي علم دی. ،دهېپه امپراتورۍ کې لیدل ک

توګه مادي شوی دی او خلک علام یاوازې د ماالي ګ او د بشپړه په کې علم په غرب  

وي کوي، په حقیقت کاې خلاک، علام د دې لاه پااره زده کاکړې السته راوړو له پاره زده 

 کاې ي او هغه بیا د خپلو بچیانو په زده کړه لګوي چې په دې منځړ السته راو ېچې پیس

 یمعنویت او د ژوند موخه چې له هغې پرته هر انساان نیمګاړ  يانساني ارزښتونه، انسان

 .يد ير شو ېوي، ه

 لاههغه کسان چې علم د پیسو په واسطه او د پیسو د السته راوړلو له پاره زده کوي،  

او ګ ه پاالونکی  ې په پام کې نه نيسيد ټولنې ګ  و پرمهالکار اخیستد خپل علم څخه 

ی چاې اځا ، ملي او دیني موخې لاه منځاه ځاي او کارار کارار د دې پارټولیزېوي چې 

ګ و له پاره کار وکړي، ټولنې ته د خپلو شخصي او مادي موخو لاه پااره د  ټولیزوخلک د 

کاې لاه منځاه ځاي او ه او وفااداري پا هارزښاتون لیزټاو  په سترګه ګوري چې وسيلې یوې

                                                           
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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یس دوکتاور ياپه دې اړه په اتالنتیا کې د موهوز پوهنتاون ر .ټولنه د فالکت لور ته کاږي

 کاوونکي زده رډېا ېکا دوږاو پاه  ید تار ږمووایي:  (Morehouse Colledge)بنجامین 

 ایتړ ا ته ېپوه ږمو. یناروغ د مو تیخو انسان دي يړ فارغ ک مو يګړ سانس و ېل رډېلرل، 

 .1لري ایتړ ا ته تیمعنو ت،یانسان ږزمو ېبلک لرو، پوهه کهځ لرو نه

المل له دیني  رپه غرب کې معنویت له منځه تللی او د معنویت د له منځه تلو یو ست 

د  تشهارزښتونو او دین سره د غربي عصري تمدن علني او دایمي مبارزه ده چې معنوي 

د روم امپراتاوري د  ۍټولنیزو ګډوډیو، پو  پالنې او د ټولنې د زوال المل ګرځاي. عیاشا

څناګ  عیاشۍ ،ده چې د غرب عصري تمدن هم ته یوړه او د حیرانتیا وړ هم دالور زوال 

 .ته کړی دی

مشاهور  (Alfred Eisenstaedt)جګړې وروساته افارد ایسنساتید  لېتر دویمې نړیوا 

یو عکس چې د ټاایمز پاه  ،ونکيو و کښتۍ چلو قوا سمندريامریکا د عکاس د  يامریکاي

جاپان د بریا د  رکې په سپین لباس سره یوه ښځه چې اوس پ (Times Square)میدان 

انځور چې د جنساي ازادۍ  غهږي ښکلوي، چاپ کړ او غربي رسنیو دېورځې په نامه یاد

ژنادلو یاو عنصار ېد پ، دومره خپور کړ چاې اوس د غرباي عصاري تمادن یښکارندوی د

 ه دی.جنسي عملون جنسي ازادي او په عام محضر همدا 

او دا عیاش ځوانان د ګډا د شپو، شرابو بوتلوناو او  يد يغربي ځوانان یې عیاش کړ  

نامشروعو جنسي اړیکو له لرلو پرته له ژونده بال څاه ناه غاواړي او ټولاه دنیاا یاې همادا 

چې کارل ویلسان د څرنګه لري ه ل وفاداري نارزښتونو ته هېڅ ډو  ټولیزوشیان دي چې 

 .1نڅا په مرګ بدله کړه هخپل کتاب عنوان ټاکلی دی، غربیانو خپل

اقتصاادي زوال کاې قارار لاري، پاه دې اړه د  يدونکېارته ناه راګرځېد غرب نړۍ په ب

 يړ رد کادا  يړ عاالم ناه غاوا ېڅه لندن د اقتصاد د پوهنتون انګلیس اقتصاد پوه لیکي:

 بدلونوناه ړو کولاو انادازه د ېکا هڼاب اقتصاادي پاه ړۍن د ېک کلونو ویوروست وڅپه  ېچ

 .1دي راغلي

پلمه پاه اساالمي ناړۍ  هامریکا د ناټو په مشرۍ خپل ځان له ترورېزم سره د جګړې پ

 يمشارۍ د غربا هستراتیژیکو جګړو بوخت کړ او دې جګړو د امریکا پا پریلو ايکې د اسر 

                                                           
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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، دا ېلاه اساالم ساره د امریکاا جګاړ  رامنځته کړ.امپراتورۍ د پای ته رسېدو له پاره پیل 

 .ورکول ناشوني دي بېرته چې د پور یهېواد دومره پوروړی کړ 

 خاهڅکال  زیدېږ ز  6777له  د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه د امریکا د خزانې وزارت 

 تاه الاروډ وناهیلېر ټ۵۸ خاهڅ الروډ ونهیلېر ټ۵پور له  کاید امر ېکال پور  زیدېږ ز  67۵۵تر 

او د منځني ختیځ، افغانستان او نورو ستراتیژیکو سیمو د جګړو د ترسره کولاو  1یدلېرس

څرنګاه چاې  د پوروړي کېدلو د لوړوالي کچه ال هم ما  پاه لاوړوالي ده،له پاره د امریکا 

اقتصاادي زوال نکي کاوو  مقاومت نه وهی له االتیا متحده کاید امرمایکل کاکس لیکي: 

ناور  خاهڅ ۍکمازور  ېد لاه کاایامر د ایا يړ ادامه وکا ېکه داس ې، چید یسره م  شو 

و ساياالن. د امریکا 1يړ ورک السه له قدرت ۍمشر  ېخپل د کایامر به ایاخلي او  هګ خلک 

 رګ ه واخیسته او په داسې حال کاې چاې امریکاا د جګاړې پا ۍد امریکا له دې کمزور 

او د  ییې په ځانګړې توګه چین پاه ساوداګرۍ بوخات د سياالن ،یسوداګرۍ بوخت د

 اقتصادي مشرۍ له پاره تیاری نیسي. لېنړیوا

رول تار ټولاو د قاوت مولفاه، د امریکاا تار  اد امریکا په واسطه د نړیوال اقتصاد د کن 

پیساو نړیاوال صاندوق او نړیاوال باناک دی. پاه د مشرۍ الندې نړیوال ساازمانونه لکاه 

ې، يلسیزو کې لومړی د ناړۍ پنځاو ساترو اقتصاادي هېوادوناو د برازیال، روساوروستیو 

او بیاا چاین د  (BRICS)نوی نړیاوال باناک  ګډونهندوستان، چین او جنوبي افریقا په 

پااه نامااه د مااالي او اقتصااادي  (AIIB)د پااانګونې د بانااک  (ربناااووېز بنساا ونو )اساسااي 

ۍ الندې جوړ کړ. یو بال مهام عنصار چاې د بدیل په توګه د واشنګ ن تر مشر  وسازمانون

ډالارو نړیاوال پطرو ، د امریکاا د ډالار او هښااقادرت ور وبقتصاادي امریکا ته یې نړیاوال ا

هېوادونه یې د امریکا پاه کمازوري کولاو  سيالپه څېر  يېروساو دي چې د چین  لدېک

اقتصاادي  ياېډالارو ساره  هتوګا ېجوړولو له غرب او پاه ځاانګړ  راو د غربي بدیلو ټولنو پ

جګړه پیل کړې ده، ځکه دا هېوادونه پرته له دې چې خپلې ډالري ذخیرې یې باازار تاه 

 ومانځ د ډالار  له سرحد ور اخوا سوداګریو کې په خپل او د متحدانو ترې دي.وړاندې کړ 

دا کار د دې المل ګرځي چاې  ،پر ځای له سرو زرو او یا خپلو ملي پیسو څخه کار اخلي

غوښتنه راټی ه شي او چاپ شوي ډالر یاو وار بیاا پاه امریکاا کاې ښاکته ډالرو ته نړیواله 

پورته شي چې په دې هېوادونو کې به د پیسو تورم او د ډالرو سقو  له ځانه سره ولاري، 

صاحنه  ۍوروست لد غرب د پولي نظام د تکامپه دې اړه شی  عمران نظر حسین لیکي: 

                                                           
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) 

http://www.treasurydirect.gov/


209 ❐راتلونکې :پنځم فصل     

 

شااهده وي  دوېاتاه ک ځد رامان ېسایپ کايیالکترون ېوالړین ېد بد خهڅ ځېنن ور  لهبه 

 ۍوروسات ،ېکا قاتی. پاه حقسايین یاځا ېله ننناي چال ساره د د ېسیکاغذي پ ېچ

لاري  ایتړ ته ا  ېکړ ک والړین ویاوس  ن،یمجرم والړین ولټ سویده او د پ ېشو  لیصحنه پ

 او الرډ يیکایامر وڅ( ېشو  پيلده  هتر اوسه ن ېچ رڅېپه  ېد اتومي حمل رانیا ر)لکه پ

د  ېساره پاه پرتلا یاېب لاهد سرو زرو  او يړ وک سقو  ېسیپ کاغذي ېولټ ړۍن د ېورپس

 ېدو پاه حاال کاېااتید ز ېتر بلا ځور  ېاندړ و پر سویپ ېد د ېشو چ یسقو  کوال  الروډ

 .1وروګو 

ې پاه ناړۍ کاې د غرباي سالطې پاالنې او اغېاز ېښد وروستیو کلونو سیاسي سترې پ

کاال اوکاراین  زېږدیز67۵3یې د  ه بېلګهټولو ستر . تر يښکارندوی د يې د کموالنښند

د  1معاملاه وهیا پااره لاه انتقاال د قدرت د کایامر ،ېمخ له ناید بارک اوباما د وچې  ید

کاړه، خاو و و،  غرب د پلوي دولت د نصب له پاره له هغه دولت څخه چې د روسې متحاد

چې ناړۍ هېواد دی  سیالمهال د امریکا یو ستر  ساو روسیه د ظهور په حال کې ده او 

 .یې دوه قطبه کړې ده

 الوبه په خپلې ګ ې کړه او د یوې ټولپوښتنې په ترسره کولو ساره یاې کریمیا روسيې 

وه، یو وار بیا یې روسیې ته ورکاړي او  ېمهال په اوکراین پلورل شو  ستانو پرېچې د کمون

کاې نړۍ يې په جګړې وروسته د واک په نشه کې وو او ځان  ېامریکا ته چې تر سړ  ههغ

 وښوده. یې وره خپکۍ ستر  تر نورو بېل ګاڼه،

لاه پااره  ځواکونود سمندري  ا، ځکه چې کریمیهې دا حرکت ونه زغميغربیانو د روس 

 يدونکېانیول په نه باور  ایوه مهم او ستراتیژیک بندر دی او د روسیې په واسطه د کریمی

اقتصادي تحریمونو د وضعه کولو و د ې نظامي قدرت زیاتوي، نو ځکه غربیانيډول د روس

و کاړ ېڅخه په کار اخیستو، د روسایې پر  نودې بندیزو  لهاو ویې غوښتل چې هڅې وکړی 

ناه شاوه او ناه  ېجګړې وروسته کمزور  ېخو روسیه تر سړ  ي؛په خپله ګ ه بدلون ورکړ  ته

ې پاه دې ډول شارایطو ساره يهم غرب تر سړې جګړې وروسته خپل قدرت وساته او روس

 ضربه ورکړه. ۍلومړن ېیوه هالکوونکته جګړې وروسته غربیانو  تر سړې

په سوریه کې هم چې امریکا د اوو اسالمي هېوادونو په ړنګولو اخته وه او غوښتل یې 

يااې پاالن  ید ساوریې دولات ړنااګ کاړي، روساایې الساوهنه وکااړه او د امریکاا اوږدمهااال

وړانادې یاې د غربیاانو  رلاه بلاې خاوا چاین چاې د روسایې پا ،او ناکام یاې کاړ وننګاوه

                                                           
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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د ياې نام د ځمکاو پاه اړوناد اوباو کاې ې ایوان، فلیپین او و ټوه، د چین،  ېلیدل يکمزور 

خبرداریو سره سره یاې، د  تشوجوړولو پیل وکړ او د غربیانو د  رمصنوعي نظامي جزیرو پ

 پراختیا ته ادامه ورکوي. ۍو کې د خپل هېواد ځمکنبچین د جنوب په سمندري او 

غرب امپراتاوري د زوال پاه حاال کاې ويناي، کارار د د غرب اوږدمهاله متحدان چې  

لاور لکاه چاین او  رقدرتونو پا ودونکېکرار د غرب له اتحاده الس اخلي او د نوي راڅرګند

. همدارنګه په غارب کاې یپین ديلګه یې فلېروسیې ته الس اوږدوي چې تر ټولو ستره ب

، ټولنو او تشکیالتو له امله بې اعتباره او وسازمانونعام خلک د نظامي او سیاسي حاکمو 

 االق وتلاو /لګې په توګه له اروپایي اتحادیې څخاه د برتاانیې لاه ېد ب ؛دي يبدبین شو 
1(Brexit)وړانادې الریونوناه او پاه غرباي  ر، په ناورو هېوادوناو کاې د نااټو د الساوهنو پا

 ه یادونه وکړو.شهرت څخله  (Populists)1ستانو ېد پاپول نو کېو هېواد

ری ېاکاې د غارب او د غارب پاه څېار ټولناو د زوال ز  کاريم هم په خپل قران الله  

د پخاواني تااری  او قوموناو لاه  چاې خپل بشریت ته نصیحت کوي ورکړی دی. الله 

 مکاهځ پاه: هیاووا ورتاه فرمایي: الله  داستانونو څخه د عبرت درس واخلي، په دې اړه

اللاه  1څاه ډول و.عاقبات  ګنهکااانود  ېچا ورئګو  نو له تأمل سره ئځر ګراو  ئځر ګو  ېک

 :او کله چې وغواړو کوم ښار هالک کړو، نو خوشګذره خلک یې دې ته هڅوو  فرمایي

چې پکې انحراف )او فساد( ته لمنه ووهي او په پایله کې پر هغاه )ښاار( عاذاب حتماي 

 .1کېږي نو هغه له یوه مخه زیر او زبروو

                                                           
سیاسي موخه ده  هږي، یو ېسره رالنډ (Brexit)ر مهال په برګزیت ېتانیې وتل چې ډېاروپایي اتحادیې څخه د بر  له . 1

دو ېځای ک د اروپا له اتحادیې سره د یو کال ۵404خوا له ه تانیه کې د سیاسي حزبونو، مدافعینو او خلکو لېچې په بر 

له حقونو څخه دي.  ووادونېپا له اتحادیې وتل د هغې د غړو ه. د اروپا د اتحادیې د تړون له مخې د اروهو له مهال پیل 

لیونو زیاتو وګړو يم ۵0تانیه کې ترسره شوه، تر ېه په بر  نېمه  64م کال د جون په 67۵۸په هغې ټولپوښتنه کې چې د 

 ۵۸تر  له پارهدو ېپه اروپایي اتحادیه کې د پاتې ک وړاندې یې رله پاره رایه ورکړه )پاروپایي اتحادیه کې د نشتون په 

تانیې ېد. ځینې کارپوهان له اروپايي اتحادیې څخه د بر ېټ ګوند بریا ته ورسېوه( او د برګز ې وګړو رایه ورکړ  ميليونو ډېرو

ي او دا د دې ڼله امله ګ پراختیا د (Neo-Nationalism)م ېز د نیوناسیونالواد کې ېښې په دغه هېر پېوتلو په څد 

 دو پیل ګڼي.ېاتحادیې د تیت

وړاندې د عامه خلکو له حقونو او  رډلې پد  پوهانوسیاسي  ریقه او اموزه ده چې د  هیو  (Populism)عوام پالنه یا  . 1

امریکا او هند په  ېری حرکتونه د التینډېپالنې  هد عامړۍ کې ېله پاره فعالیت کوي. په شلمه پعالیقو د پلویتوب 

نا او متحده ایاالتو اویانډونه په کاناډا، ای الیا، هالنډ، سکرا وروسته دا حرکتم ۵4۸7دل خو له ېژندل کېحرکتونو سره پ

 .ېهم د بریا یو څه درجې ترالسه کړ  وادونو کېېه

  ﴾53﴿، قُْل ِسيُروا ِفي اْْلَرِْض فَانظُُروا كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الُْمْجرِِميَن 53سوره؛ ایه  النمل . 1

رْنَا15سوره، ایه  االسراء . 1   ﴾15﴿ر ا َها تَْدِمي، َوإَِذا أَرَْدنَا أَن نُّْهِلَك قَْريَة  أََمرْنَا ُمتْرَِفيَها فََفَسُقواْ ِفيَها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
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غربیان له فساد او فحشا سره سره د هالک شوو قومونو ټاول صافات چاې مهال  اوس

قران ترې یادونه کړې ده په ځان کې لري چې شرک، زنا، لوا ت، باې عادالتي، فسااد، 

ذاب عو په څېر الهي نماده پالنه او نور عمده یې پکې شامل دي، نو باید د پخوانیو قومو 

 ته هم په تمه وي.

 رپا  رساول لاهاو د هغاه  اللاه  لاهساره  ولونړیوال هپ همدارنګه غربیانو د سود 

ناو فرماايي: اللاه  پاه دې اړه وړاندې جګړه اعالن کړه چې دا به هغوی هالک کړي،

ساره  او د هغاه لاه پیغمبار که مو )ربا( پرېنه ښوده نو خبر اوسئ چې لاه اللاه 

نړۍ د سقو  په حال کاې ده او زماوږ زماناه یاو وار  يغرب 1،جنګ کولو ته پاڅېدلي یئ.

شل کېدو شاهده ېڅو نورو د و  رۍ څخه بلې ته د واک د انتقال او یا پر بیا له یوې امپراتو 

دو ېښاېد ټکار لاه پ لېاږدده. تجربوي تاری  ښیي چې د تاری  په اوږدو کې د واک هېڅ 

د  ړۍنتقاال باه هام د ناد واک دا اچې اوګانساکي لیکاي:  څرنګهشوی  پیلدی ه پرته ن

جګاړې پاه  ېستان فکار کاوي چاې د اتاومي نړیاوالېصهیون .1يځر ګو  المل وګړ سختو ج

ن یادو ساره باه د هغاوی زرېاقدرتونو او د نړۍ د ډېار نفاوس پاه راکم واو د نړیوال پیلېدو

او )یهاود او د مسایح دښامنانو، د  فرمایي:  الله چې ورسېږي، خو لکه څنګه وخت را

)د هغاه او  هغه او د الرې او  ریقې لمنځه وړلو لپاره یې( نقشه جوړه کړه، او خادای 

تار ټولاو ښاه نقشاه  د الرې او  ریقې د ساتنې لپااره یاې( نقشاه جاوړه کاړه، او اللاه 

یهااودي  –د مساایحي  دا وار بااه بیااا تاااری  تکاارار شااي او اللااه  1جااوړوونکی دی.

څو هغوی بریا ته په ناږدې کېادو ساره ناکاام،  )صهیونېستانو( د اتحاد له پاره نقشه لري

 تورمخي او تعذیب کړي، نو مسلمانان باید یقاین ولاري چاې تار اتاومي جګاړې وروساته

 عصر له ځانه سره راوړي.زرین ، د اسالم نړۍ
 

 تر اتومي جګړې وروسته نړۍ
 

او په اسماني کتاب )تورات( کې ماو بناي په قران عظیم الشان کې فرمايي:  الله  

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 اللِّه َورَُسولِِه یت؛ ا 604، سوره البقره . 1  ﴾133﴿فَِإن لَّْم تَْفَعلُواْ فَأَْذنُواْ ِبَحرٍْب مِّ

2.  International Relations; 26 (4); p 371 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the 

West?; Michael Cox 

  ﴾11﴿؛ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اللُّه َواللُّه َخيُْر الَْماكِِريَن ایه ۵3سوره؛  ل عمرانا . 1
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ر تاسو یې ګماروو تر څو )تحقق( وعده راورسېږي، خپل هغه بندګان چې ډېر قوي دي پ

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 

رنګه چې لومړی ځل دننه شول )په زور( دننه شي او هر څه ته یې چې معبد کې )مو( څ

  1الس ورسېږي )هغه( له مخې له منځه یوسي.

له  پوځ مشرۍ رد نبوکد نصر پ ،مخکې کاله ۵۸0له میالد څخه د لومړي ځل له پاره 

دونکي یاې قتال عاام کاړل، د ېبابل څخه بیت المقدس فتح کړ، ښار یې وسوځاوه، اوسا

 .په واسطه جوړ شوی مسجد یې وران کړ او پاتې یهودیان یې غالمان کړل سلیمان 

تر هغې وروسته، کله چې هغوی یو وار بیا په بیت المقدس کاې ژوناد اختیاار کاړ ناو پاه 

ژه او پاه خپال زعام یاې حضارت اجد کاې وو سافساد یې پیل وکړ، حضرت ذکریا یې په م

د دویام ځال لاه ساره سام ې وعدله   اللهد هم  ځلهم په صلیب کړ، دا   عیسی

تار مشارۍ النادې پاوځ بیات المقادس تاه نناوت،  (TITUS)پاره د رومي جنرال تیتوس 

 او دویم مسجد یې وران کړ. په عام ډول ووژلدونکي یې ېاوس

پروردګاار  چاې کېادای شايبني اسراييلو ته خبرداری ورکوي او فرمايي:  بیا الله  

ته( وګرځئ )موږ به مو هام ستاساو د سازا لپااره( مو پر تاسو رحم وکړي خو که بیا )ګناه 

ځال هام وعده ترسره شوه، دا   لکه څنګه چې په لومړي او دویم ځل د الله 1درګرځو.

د فساد او د اسراییلو د غوروالي غوښتنو له امله په ځمکه او مقدسه ځمکاه کاې، د اللاه 

اساراييلو  ررغوناو پابی هاو دا وار باه مسالمانان د حاق پا جل جالله وعده به رښاتیا شاي 

ق لاه ر فرمایي: تار هغاې وروساته باه د مشا محمد  څرنګه چې حضرتبریالي شي، 

داساې وژناي چاې هاېڅ قاوم تار اوساه ناه وي باه  ېلوري تور بیرغونه راپورته شي او تاس

. کلاه ماو چاې هغاوی ..دي پااتېه وژلي، بیا یې څه یاد کړل چې زما په حافظاه کاې نا

                                                           
یتونه؛ َوقََضيْنَا إِلَى بَِني إِْسرَائِيَل ِفي الِْكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ ِفي اْلَرِْض َمرَّتَيِْن َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّا ا 0ه تر څخ 3 له سوره؛ االسراء . 1

يَاِر َوكَ﴾ 1﴿كَِبير ا  ا لَّنَا أُْولِي بَأٍْس َشِديٍد فََجاُسواْ ِخالََل الدِّ ْفُعوال  فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالُهَما بََعثْنَا َعلَيُْكْم ِعبَاد  ا مَّ ثُمَّ  ﴾1﴿اَن َوْعد 

إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِْلَنُفِسُكْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها ﴾ 5﴿ثََر نَِفير ا رََدْدنَا لَُكُم الَْكرََّة َعلَيِْهْم َوأَْمَدْدنَاكُم ِبأَْمَواٍل َوبَِنيَن َوَجَعلْنَاكُْم أَكْ

  ﴾3﴿ُرواْ َما َعلَْواْ تَتِْبير ا فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة لَِيُسوُؤواْ ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخلُواْ الَْمْسِجَد كََما َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُتَبِّ 

  ﴾2﴿؛ َعَسى َربُُّكْم أَن يَرَْحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعلْنَا َجَهنََّم لِلَْكاِفِريَن َحِصير ا یهمه ا۸سوره؛  االسراء . 1
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 هام وي، پاه تحقیاق ساره ګواورې پاه ساینه تا رپڅه هم  ولیدل ورسره بیعت وکړئ، که

 .  1لښکر( کې شته.دې ه پ) دالله خلیفه مهدي

کله ماو چاې د خراساان لاه هر  په یو بل حدیث کې فرمایي: همدارنګه انحضرت 

هم وي، پاه  ګم  په سینه ت که د واورې پر ئلوري تور بیرغونه ولیدل، ورسره یو ځای ش

 .1شته( يخلیفه )مهد  اللهپه دوی کې د سره تحقیق 

په یو بل روایت کې راغلي چې له دې لښکر سره به د بیت المقدس تر فتحاې پاورې 

وعاده د درېایم  ه اړه د اللاهبني اسراييلو د تعاذیب پاد څوک مقاومت ونشي کړای او 

 ځل لپاره د امام مهدي په مشرۍ حقیقت مومي. 

انو د یهودو د زرین عصر په توګه نړیوال حکومت خوب چې صهیونېست ېد هغه تلپات 

 او د ستر اسراييل د پروژې د تطبیق خوب ویني د حضرت امام مهدي او حضرت عیسای

  زرین عصر  پهبه ه بشریت او اسالم له پار خوب او د بد د يهودو له پاره يو له لوري به

که د دنیا له عمره یوه ورځ هام پااتې فرمایي:  چې حضرت محمد څرنګه بدل شي، 

زما له اهال بیتاو یې وفرمایل: چې یو سړی )یا څو  يبه هغه ورځ لویه کړ  هلالج لجوي خدای 

څېر او د هغه د پالر ناوم باه زماا د پاالر پاه څېار په نوم بهزما د هغه ، راپورته کړيڅخه( 

 ېه شاو نړۍ له عدالته ډکه کړي لکه څنګه چې لاه ظلام او ساتم څخاه ډکابه وي، هغه 

زماا د امات پاه اخار کاې باه مهادي  وفرمایال: . په یو بل حدیث کې انحضرت 1وي

شانه کاړي،  باوټيبه د هغه په وخت کې باران وکړي، ځمکه به  راښکاره شي، خدای 

، امات  باه مهام شاي ډېاربه  څارويشي، ېوو  توګههغه به د خلکو ترمنځ مال په مساوي 

مهال دجال پاه  . د حضرت امام مهدي پر1ژوند کوياووه یا اته کاله به هغه ګڼل کېږي، 

                                                           
م  کې وایي: د دې  673ټوک؛  3ابن کثیر وایي د دې حدیث اسناد قوي او صحیح دي، او بوصیری په المصیاح؛  . 1

مخونو کې ذکر  3۸3-3۸4ټوک،  3دي او صحیح حدیث دی، حاکم په المستدرک،  يې ثقه سړ حدیث په اسنادو ک

او همدارنګه ذهبي هم تایید  یو )بخاري او مسلم( په شر  صحیح دکړي دي او ویلي یې دي چې دا حدیث د شیخین

 دی. کړی

ري او مسلم( په م  کې ویلي دي چې دا حدیث د شیخینو )بخا ۵30، ټوک 3حاکم په المستدرک علی الصحیحین  . 1

 شر  صحیح دی.

او صحیح ابن حبان؛  ۵7663، حدیث ۵4۵ م  ،۵7 ټوک،  ربانيګ معجم الکبیر؛ 36۸6سنن ابو داود؛ حدیث  . 1

 کې صحیح ګڼلی دی. 4۸7۵په صحیح ابو داود حدیث  مدارنګه شی  الباني هم دا حدیثه ۸۸63حدیث 

ي، ذهبی هم د حاکم وینا تایید دې حدیث اسناد صحیح د م  کې ویلي دي: د۵33، ټوک 3حاکم په المستدرک، .  1

حدیث کې ویلي دي: د دې حدیث اسناد صحیح  0۵۵سلسله االحادیث الصحیحه کې په  پهده او شی  الباني ې کړ 

 دي. هم ثقهدي او سړي یې 
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پاه جګاړه الس باه فزیکي توګه زموږ مادي نړۍ ته راځي او له حضرت اماام مهادي ساره 

 جګړه ګڼل کېږي. ۍمنځ وروست پورې کړي چې د حق او با ل تر

په کعبه کې د ابراهیم د مقام او حجراالسود ترمنځ خلاک اماام  به له مخې نود رویتو  

یعت منلو ته مجبور کړي او د خلیفه په توګه به یې وګماري او په همدې وخت مهدي د ب

هغه امت چې پاه پیال کاې فرمايي:  حضرت محمد  .هغه وایي: زه مهدي یمبه کې 

یې مهدي وي، هېڅکلاه باه هاالک  کې یې زه، په پای کې یې حضرت عیسی او په منځ

دجال په دمشق کې حضرت امام مهدي او د هغه ملګري محاصاره کاوي او کلاه . 1نشي

دجال او د هغه پیروان فکر کوي چې حضرت امام مهدي یې محاصاره کاړی دی او چې 

یاې  په جګړه کې بریالي شول سم لکه د فرعون په څېر چاې فکار یاې کااوه موسای

ه چاې پاه خپال الهاي لکاه څنګا محاصره کړی دی او په هغه به بریالی کېږي، اللاه 

ته د اوبو په څيرلاو ساره نجاات ورکاړ، حضارت عیسای د  ی قدرت سره حضرت موس

دجاال وژناي چاې پاه ادحاادیثو  ږي او حضرت عیسای لېمهدی مرستې ته رالامام ا

ي چې د خلکو په زړونو کې کیناه او بغاض ځدجال هغه مهال راو  کې داسې راغلي دي:

پاه که نو  ؛وي ېد خلکو ترمنځ اړیکې خرابې شو  شوی وي او ښتهرز دین بې ا .حاکم وي

ږي، تر دې چې مدینې ته ېراټول څېر هره الره راننوځي، ځمکه ورته د پسه د پوستکي په

نناه کېادو مناع لاه د  کېږي، له مدینې په بهر خلکو مسلط کېږي خاو مادینې تاه ېنږد

کېږي او بیا د ایلیاء غره ته ځي او د مسلمانانو یوه ډله محاصره کوي، د مسلمانانو مشار 

؟ لاه د دغې محاصرې پر وړاندې د څه شاي انتظاار کاوئهغوی ته په خطاب کې وایي: 

ږئ یا دا چې د هغاه ېته ورس هلالج لجشئ او خدای  انشهیدچې تر دې  ئږېهغه سره وجنګ

مهاال لاه هغاه ساره جګاړه کاوي، د  نو د امر له مخې د سهار پر وړاندې بریالي شئ، رپ

دجاال وژناي او د هغاه ملګاري ماتاه  ،رساېږي ورته را  مهال حضرت عیسی سهار پر

والونه مسلمانانو ته غږ کوي او وایاي: اې مخمناه! زماا ېخوري تر دې چې ونې، ډبرې او د

یو بل حدیث کې راغلاي  په . د رسول الله 1تر شاه یهودي پټ شوی دی، هغه ووژنه

 موږ ته خطبه وویله او په دې خطبه کاې پیغمبر   وویل: دي: ابو امامه باهلي 

د هغاه لاه شار څخاه ياې او ماوږ  ېیې د دجال په اړه خبارې وکاړ  د تېر نه په زیاته کچه

هغه مهاال باه عرباان ای د الله پیغمبره پوښتل: وام الشریک بنت البی العکر  وګواښولو.

                                                           
خو  ید لیدو وړ د ې کمزورتیا او غرابتم . که څه هم د دې حدیث په اړه د ځینو په سند ک ۵۵6المنار المنیف؛  . 1

 مخونو( 47۸نه تر  474 له ،ټوک 6کوي )اتحاف الجماعه،  ېځیني نور بیا ځینې برخې پیاوړ 

دی او ویلي یې دي: دا حدیث د شیخینو د  م  کې دا حدیث روایت کړی ۵۵4، ټوک 3حاکم به المستدرک،  . 1

 ذهبي له حاکم سره ورته دی.دی روایت کړی او ه شر ونو له مخې صحیح دی او هغو دواړه دا حدیث ن
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باه یاې پاه بیات  یهغاه مهاال لاږ وي، ډېار  ی باهوفرمایل: هغو  رته وي؟ پیغمبر ېچ

یوه ورځ به یې امام م  ته المقدس کې استوګن وي او امام به یې صالح او وړ سړی وي، 

د مریم زوی راځي، هغاه اماام   چې ناڅاپه عیسیکېږي څو د سهار لمونځ ادا کړي 

خپال   حضارت عیسای شاي،ماام یې ا  حضرت عیسی څو خپله شاته راځي به 

او وایي: مخکې الړ شه او لمونځ وکاړه ځکاه چاې د  يالسونه د هغه د دوو اوږو ترمنځ ږد

کاوي کلاه چاې لماونځ  ءیاې لماونځ ادا ناو اماام  ،هد ېتاته نیاول شاو  هاقام هنځادې لم

کړئ، دروازه خالصاوي، ناڅاپاه  هفرمايي: دروازه خالص خالص کړي حضرت عیسی 

،  پاه الس لاريیو توره او سپر هر ا زره یهودو سره د دروازې تر شا والړ وي او دجال له اوی

کېږي همدغسې هغاه  ېورته ګوري لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلدجال کله چې 

تاا داساې پاه ضاربه وهام فرمایي:  ښته کوي او حضرت عیسی ېکېږي او ت يهم ویل

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 

 ېیاې پاه خبارو راولاي او چیغا هلالج لج دا چې خادای ، خووي يیهودیان یې تر شا پټ شو 

 دی کړیپټ یې ځان  چې زما تر شا ید ین بنده دا یهودد خدای مسلماای وهي چې 

د ماریم زوی باه زماا د امات   عیسای وفرمایال: . پیغمبر ..راشه او هغه ووژنه نو

 رپا ،لاه منځاه وړيخنځیاران صلیب ماتوي  ی حاکم او رهبر وي،عدالت کوونکبه ترمنځ 

بغض او کیناه لاه منځاه  ه له منځه نه وړي.صدقخو  له منځه وړيون نځمکه د جزیې قا

تار دې چاې ماشاوم هام د ماار پاه یستل کېږي ش اخېش لرونکي څخه نېنهر وړي، له 

ورتاه هاېڅ زماري پساې ځاي خاو باسي، زیان ورته نه رسوي، ماشاوم ه خوله کې الس نن

 يزیان نه رسېږي، ځمکه له سولې او ارامۍ ډکېږي لکه څنګه چاې لاه اوباو څخاه لوښا

 ډکېږي.

ږي ېپه څېر زرغوند وخت ، واښه هم د ادم ي...رونه په ځمکه ږدو باجګړه خپل درانه  

. په 1ږيېږي او ټول پرې مړ ېراټولخوشې  به د انګورو په یوې و یوه ډلهخلکد تر دې چې 

لمانځه لاه پااره د ساوریې د امام مهدي د سهار  تکې راغلي دي چې حضر  نونورو رویتو 

د  ساپینې مناارې لاري د دجاال اوپه اوسني مرکز دمشق کې په هغه مسجد کاې چاې 

هم په همدې مسجد کې   په واسطه محاصره کېږي او حضرت عیسی وپیرواند  هغه

هماغلتاه ياې اسراييلو کې د لُد تر سایمې څااري او بیاا  وپه اوسني چې دجال ږيېراکوز 
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تاه ویال کېاږي  له لوري حضارت عیسای  وژني، د دجال تر وژنې وروسته د الله 

دو توان ېورسره د جنګڅوک  ه یې یې پیدا کړي دي چې پرته له خپل داسې بندګانچې 

تر اوسه په هماغه حال دی چاې د په حدیث شریف کې راغلي دي: څرنګه چې لري، ه ن

رسېږي چې ما داسې بندګان پیدا کړي دي چاې  خوا فرمان ورته راجل جالله له خدای 

یااجوا او  ه یوساه بیاا اللاه دو توان نه لري، نو بندګان مې غره تاېڅوک ورسره د جنګ

لاومړنۍ قافلاه یاې لاه  پاه عجلاې ساره تیتېاږي. ې لاوړېږي او هغوی له هر ېماجوا رال

ږدي چاې کلاه دویماه ېااو ټولې اوبه څښي او هغه داساې پر ېږي، ر ې بریه سیند څخه ت

  . حضارت عیسایېوایي: یو وخت دلته اوبه و د سیند ځای و  ویني او قافله راشي 

. او د غوا سر ورته په هغه ورځ تاساو تاه د دې ته پناه وړي ريله ملګرو سره د  ور غره لو 

 خپلاو ملګارو ساره د دې لاه  حضارت عیسایوخت له سلو دینارو څخه به غوره وي. 

و مااجوجو د ایااجوا  ردرګاه ته دعا کوي او پا هلالج لج مصیبت د لرې کېدو له پاره د خدای

ټاول یااجوا او مااجوا ماري، بیاا حضارت کاې لږه ماوده  وبا په توګه ناروغي نازلوي. په

له خپلو ملګرو سره له  ور غره څخه راښکته کېږي او ویناي چاې د ځمکاې   عیسی

 خپور شوی دی. یدی او د جسدونو سخت بو ه م  د یو وجب په اندازه خالي ن

پاه څېار  اوښامرغهدعاا کاوي او اللاه تعاالی د  ياو د هغه ملګار  حضرت عیسی  

ږي، هغوی دا جسدونه پورته کوي او هغه ځای ته چې خادای یاې ېره مرغان رالڅ ونو س

 1غواړي وړي.

( پاه فلساطین کاې د Sea of Galileeریااس بحیاره یاا بد جلیل یا  بریه سیند )د تی

ره  کیلاوم ۵4ره اوږدوالای او  کیلاوم 6۵خوږو اوبو تر ټولو ستر سیند دی چاې شااوخوا 

ر مربع ته رساېږي چاې تار ټولاو زیاات  کیلوم ۵۸۸ سور لري او د هغې تقریبي مساحت

 .یمتره د ازاد سیند تر سطحې الندې د 3۵6متره او  34ژوروالی یې 

ځمکو الندې چینو په واسطه تغذیاه کېاږي او  د تغاذیې  یاده بحیره تر یوه حده د تر 

په اوږدو کې له شمال څخه جنوب لاور  هند دی چې د هغيد اردن سیې اصلي سرچینه 

د اوبو تار ټولاو مهماه سارچینه ده  کاسراييلو د څښا ووان دی. جلیل سیند د اوسنيته ر 

 ت لري.رزښواړو ابراهیمي دینونو کې اې دل په در ېوچیې چې په وروستۍ زمانه کې 

چاې د  ادو ساره د یهودیات مسایحېد دې سیند په وچیهودیان په دې باور دي چې  

ناړۍ  رراځي او له بیات المقادس څخاه پااوالده ده،  د ویناوو له مخې د داود  دوی
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دو ساره سام عیسای ېاحکومت کوي او عیسویان په دې باور دي چې د دې سیند له وچ

 1د دویم ځل له پاره راځي. 

 د اباو دورته اشاره کوي د یاجوجو او ماجوجو په واسطه حدیثونه چې  ټکي هغه مهم 

 دهمدارنګاه د دې بحیارې ده دي او ېله امله د جلیل د سیند وچنې ګ ې اخیستې زیات

 راتګ وي. حضرت عیسی د پایله به دو ېوچ

اسراييل د خپل هېواد د شینوالي او د اوبو څښلو له پاره له دې بحیرې ګ ه اخلي او  

دې وکوالی شي هغه بېرته پوره کاړې  بیعت دې زیاته ده چې تر ګ ه اخیستل  واسراييل

دې بحیرې اوبه د ښکته کېدو پاه حاال  نو له دې امله داو له وچېدو یې مخنیوی وشي، 

سره سم ډېار  ودېخبرداری ورکړی چې اسراييل به د دې بحیرې له وچ واو پوهان يکې د

لساتر بارون ونکی ژنادېریال پېپه دې اړه امریکایي چاپ .سره م  شي کړکې ر د اوبو له ژ 

پاه  چې هغه جهیلونه چې د ورکېدو په حال کې د نړۍ تر ټولو غوره جهیلونه ديلیکي: 

د همدارنګاه مرکزي افریقا کې چاد جهیل، په مرکزي اسیا کاې ارال بحیاره او د جلیال )

 ه. همدارنګاه د اساراييلو خباري شابک1کاې شاامل ديه تیریاس په ناوم مشاهور دی( پا

(Breaking Israel news)  ه د دې بحیرې پاه ېن مه0کال د سپ مبر په  زېږدیز67۵۸د 

ری ېالیانو ته د مسیحا د راتګ ز یکېدو خبر ورکړ او اسرایمنځ کې د کوچنیو جزیرو د پیدا

 .ورکوي

 سرې کرښې لهدي چې  ېانچه ټی ې شو  37خبر له مخې د دې بحیرې اوبه د دې  

المل به ګرځاي،  چاپېریالي کړکې انچه ټی ې دي او په داسې حال کې چې د  ۵۵ه خڅ

 .  1د مسیحا راتګ به له ځانه سره ولري

په دې باور دي چې د اسراييلو او اروپایي یهودیانو پاه واساطه  نلمااد اسالم ځینې ع

د یاجوجو او ماجوجو په واساطه د دې همغه  استفادهچې د خزر له قوم څخه د دې اوبو 

 بحیرې د اوبو څښل دي.

دي بلکاې ه په دې نظر دي چې خزران یاجوا او مااجوا نا ءخو د اسالم ځیني علما

ږي او پاه ېراښکته کېدو وروسته له بنده خالص تر یاجوا او ماجوا د حضرت عیسی 

 افسانوي توګه د یوې بحیرې اوبه د څښلو په واسطه وچوي )والله اعلم(. 
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ناد کاوي و په هر صورت مسلمانان باید درک کړي چې د دجال د فتنو په وخت کې ژ 

او د زیاتېدو په حال کې دي او د دې فتنو د چل ښکار نه شي ځکه دا فتنې ورځ تر بلې 

و د دښمناند توګه اتومي جګړه به  ېښې او په ځانګړ ېپراتلونکې په داسې حال کې چې 

ډکې، ستونزمنې او له فتنو څخه ډکې ورځاې  ۍ)ان شاء الله( له سخت ختمېدو پیل وي 

سلمانانو د زرینې دورې تر راتګه له ځان سره ولري همدارنګه مسلمان بایاد یقاین مبه د 

ې صهیونېساتانو او د اساالم دښامنانو پاه ټولاو اساالمي چاپاای  وجګاړ چې د دې  ولري

باه د خپلو ځاانونو پاه برباادۍ  وید مسلمانانو په ګ ه او د د يل کړې ديهېوادونو کې پ

یاې چاې ایماان  تاه ستاسې هغاو کساانو الله  فرمایي: پای ته ورسېږي ځکه الله 

)د ناورو( کاې  کړې ده چې هغاوی پاه ځمکاهور ، وعده یې کړي دياو ښه عملونه  یراوړ 

و هغاوی یاې د )ناورو( ځاای خلک وچې له هغوی څخه تېر شو  ځای ناستي کړي، څرنګه

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 

 1خه وروسته کافر کېږي نو همغوی فاسقان دي.نیسئ او څوک چې له دې څ

 

 ږي!ېښه پوه الله
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