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 ۲۷/۰۲/۲۰۱۸            ناهګ ېب لګافغان 
 

 سایکولوژي د تکفیري ډلو د جګړې
 

که تاسو لیدلي وي، کله چې د هېواد په کوم ګوټ کې د دولت مخالفانو له خوا ځانوژونکی برید کېږي، د طلوع 
کلنې جګړې له سایکولوژۍ ناخبره خبریاالن له خپلو پوښتونکو څخه په  ۴۰تلویزیون ځوان او د افغانستان د 

یا د برید د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شته او که آکوي، چې پوښتنو کې زیات تمرکز په دې خبره 
 . ...نه؟ څومره ملکي کسان په کې وژل شوي او
کلونو کې یې د تکفیري ډلو جګړه پخپلو سترګو لیدلې ده، نو د اوسني  ۴۰خو یو نسل مخکې خلکو ته چې په تېرو 

ې معنا او حیرانونکې ښکاري او په غیاب کې له نېشخندۍ ډکې خندا نسل دا راز خبرې او پوښتنې ورته ډېرې ب
سره ورته وایي چې یارو! چېرته یې او د کوم فیل په غوږ کې لوی شوې یې، چې د تکفیري ډلو له صله رحمه 

 پوښتنه کوې، دوی چېرته او کله له چا سره د انساني عاطفې او صله رحم د درلودلو ژمنه کړې ده. 
ې یوه اړخ ته وګورو، نو د نوموړي خبلایر عمر او یا هم د اړوند رسنیز بنسټ پالیسي به د دې که د دې مسال

غوښتنه کوي چې په داسې بې چلنده خبرو او یا هم ذهنیت ګرایۍ پسې وګرځي، خو که د مسالې بل اړخ ته وګورو 
ۍ نه پوهېږي او تراوسه د نو بیا خبره همده ته ورګرځي چې ولې تراوسه د تکفیري ډلو د جګړې پر سایکولوژ

کلونو د تکفیري ډلو ناتاړ په  ۴۰تکفیري ډلو په اړه مطالعه او معلومات نه لري، په داسې حال کې چې له تېرو 
   هېواد کې روان دی او دغه ډلو هېواد د بدبختې نیابتي جګړې په سېالب الهو کړی دی.

د یوشمېر داسې کسانو ټینګ مالتړ ته پښه ورټینګه کړې وي، تر ټولو بده بیا ال دا چې دغه تلویزیون کله ناکله بیا 
چې د همدغو تکفیري ډلو پرونۍ ډېرې بدنامې بېلګې دي او توپیر یې بیا له طالبانو، او داعشیانو سره یوازې 

 . ت په اډانه کې منزلت او مقام لريهمدومره دی چې نېکټایي یې تړلې او د افغان دول
ا راز توپیریز چلند د هېواد او ولس په ګټه نه دی، دا راز کړنه یوازې د تکفیري ډلو د تکفیري ډلو په وړاندې د

    ژوند اوږدوي چې د هېواد د بدمرغۍ اصلي عوامل دي. 
د دې لپاره چې نور د تکفیري ډلو د جګړې د خاصیت او تلفاتو په اړه د ځینو خبریاالنو د پوښتنو زحمت مو کم 

 ه کې دلته د تکفیري ډلو د جګړې د سایکولوژۍ په اړه یو څه ووایم. کړی وي، نو غواړم چې په ټول
 لومړی راځو دې ته چې تکفیریان څوک دي؟ 

که څه هم تکفیریان وروسته پیدا شول، خو د تیورۍ بنسټ یې په اتمه لېږدیزه پېړۍ کې د ابن تیمیه له خوا کېښودل 
 شو. 

ې جګړو ډېر کلونه اوښتل، خو جګړو نتیجه نه ورکوله. دغو دا مهال اسالمي نړۍ په صلیبي جګړو اخته وه، پر د
جګړو د ترکانو او عربو ځمکه او یوشمېر افریقایي هېوادونه الندې کړي وو چې مقابل لوری یې هم د لویدیزې او 
ر جنوبي اروپا یوشمېر پیاوړي صلیبي حکومتونه وو چې په ختیزه اروپا او افریقا کې د مسلمانانو په وړاندې په ډې

 قوت سره جنګېدل. 
د جګړو لیکو ته په بشپړ ډول فساد الر کړې وه، ډېری مسلمان جنګیالي مشران اروپایي پېغلو په زنا او شرابو 
روږدي کړي وو او د جګړې پرځای یې خپل وخت له دوی سره په عشرت تېراوه، د صلبیانو استخباراتي پیسو د 

ولي وو، لنډه دا چې د دغو جنګیالیو مشرانو هغه څه کول جګړې قوماندانان د حرص او هوس غېږ ته ورغورځ
چې صلبیانو به غوښتل، دین او خپلو حکومتونو ته یې شا اړولې وه، له مسلمانانو او اسالم سره په جفا لګیا وو او 
م له همدې کبله خلکو نور د جګړو پر بریالیتوب، سولې او سوکالۍ باور له السه ورکړی و، هوښیاران او پوهان ه

له بشپړې نهیلۍ سره مخامخ او د چارې په لټه کې وو. تر نورو د ابن تیمیه په نوم د یوه عربي عالم نظریات د 
 خلکو د پام وړ وګرځېدل. 

دغه شخص وویل چې د چارو د نه سمبلتیا او په جګړو کې د مسلمانانو د ماتې او ناکامۍ عوامل دا دي چې 
لی دی. ده وویل د دین اصلي الر همغه وه چې د اسالم په صدر کې مسلمانانو د دین له اصلي الرې مخ اړو

مسلمانان پرې روان وو. ده په فقه کې تجدد او اجتهاد ته په بشپړ ډول شاه کړه او د نوې زمانې فقهي معادالت یې 
خامخ شو: له یوه سره رد او بدعت وګڼل. له همدې کبله دی د نورو مسلمانو په منځ کې له دوه ډوله اختالف سره م
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یو د هغو جګړه مارانو له اختالف سره چې له صلبیانو سره په جګړه لګیا وو، نوي شرایط پرې تحمیل وو او بری 
 یې اصلي هدف ګاڼه او د بري لپاره یې هر ناروا عمل روا ګاڼه او جواز یې ورکاوه. 

ت او عرفان پلویان وو. د ابن تیمیه بل د هغو مسلمانانو له مخالفت سره مخامخ شو چې په اسالم کې د اخالقي دیان
دغو مخالفانو بیا د جګړې د ظاهري بري پرځای اخروي بري ته ترجیح ورکوله، دین یې تکتیک نه بلکې د ژوند 
اصلي تګالر ګڼله او ویل یې چې د حرامو او حاللو ټاکونکی یوازې هللا ج دی او هیڅوک نه شي کوالی دا بدل 

 کړي. 
که څه هم ابن تیمیه غوښتل چې پخپلو نیوکو او دوکتورینو سره د جګړې لیکي د مفسدو قوماندانانو له فساده پاکې 
کړي، خو هغه ونه کوالی شول د جګړې منحرف ادبیات او منحرفه سایکولوژي ورغوي او د دوی د جګړې چې د 

ي او هغه سره جال کړي. ابن تیمیه جګړه نه دوی له خوا ورته جهاد ویل کېدل او فساد ترمنځ ښکاره کرښه راکاږ
له صلبیانو سره رد کړه او نه یې د مسلمانانو ترمنځ خپل منځي جګړې رد کړې چې د صلبیانو په لمسه دوی د 
خپلو حکومتونو په وړاندې روانې کړې وې او هغه یې ورځ تر بلې له پښو غورځول. په دې توګه ابن تیمیه د 

 و ډلو د جګړې او جهادي دوکتورینو په لومو کې پاتې شو. جګړې پلوی او د جګړه مار
د دې لپاره چې د لوستونکو ذهن مو مغشوش کړی نه وي، دلته دا توضیح الزمه ګڼم، د سلفیت د پیروانو په ادبیاتو 
کې چې د جهادي دوکتورینو په نوم کومه اصطالح کارول کېږي، البته د اسالمي جهاد له فریضې سره کټ مټ 

ه نه ده او کوم تړاو ورسره نه لري او دا هغه تګالر ده چې جګړه مارو ډلو د خپلې جګړې د جواز لپاره د یوشانت
جګړې له یو ډول اصولو او تکتیکونو سره کاروله، چې ډېری موارد په کې د اسالمي جهاد له فریضې سره په ټکر 

 وو له مخالفت سره مخامخ ول. کې وو او له همدې کبله دغه دوکتورین د یوشمېر نورو مسلمانو علما
د دغو دوکتورینو مخالفانو له جګړه مارو ډلو او د دوی له دوکتورینو سره دوه ډوله مخالفت ښوده، یو یې د دوی په 
دوکتورینو نیوکه کوله چې د اسالمي جهاد له اصولو سره سر نه خوري او بل یې د دوی د جګړو پر څرنګوالي 

د مسلمانانو او مسلمانو حکومتونو په وړاندې ناروا ګڼله. دوی ویل چې د مسلمانانو  نیوکه کوله او د دوی جګړه یې
ترمنځ جګړه ولو که هغه د السپوڅو حکومتونو په وړاندې هم وي، مسلمانان کمزوري کوي، فساد زیاتوي، فقر 

وشي او د جګړې رامنځته کوي او په کار دا ده چې له دغو حکومتونو سره د جګړې پرځای د اصالح لپاره کار 
 لپاره تمرکز یوازې پر صلیبیانو وشي. 

باالخره له ابن تیمیه سره د نورو اسالمي پوهانو او علماوو دغه مخالفت د سولې او صالح پرځای د افراط الر 
ونیوله، جګړه مارې ډلې او ابن تیمیه سره نږدې شول، خلک یې په دوو ډلو ووېشل مسلمانان او کافران، هغوی 

یدول، د دوی له خوا مسلمانان او هغوی چې د دوی جګړه او نظریات یې نه ئی جګړه او نظریات تاچې د دو
یدول او یا یې نیوکه پرې کوله، هغوی کافران او واجب القتل وګڼل شول. له همدې کبله دغه ډله خلک د نورو ئتا

سلفیانو په نوم ځکه چې فقهي تکیه یې  مسلمانانو له خوا د سلفیانو او تکفیریانو له نومونو سره یاد کړای شول. د
ټوله د اسالفو پر کړنو وه، مدرنیت او اجتهاد یې ردواه او تکفیریان ځکه چې له ځان پرته نور مسلمانان یې کافران 

 او واجب القتل ګڼل. 
 دغه دور ته اوس د زوړ سلفیت پېر ویل کېږي. 

ر کرار تر دولسمې لېږدېزې پېړې ورسېده، په دا وخت د اسالمي پوهانو ترمنځ د بحث او اختالفونو دغه لړۍ کرا
 کې صلیبي لښکرو خپله ټوله خاوره قبضه کړې وه او د مسلمانانو حریم ته رااوښتي وو. 

دا وخت دوی دوه ډوله جګړه پرمخ بیوله، یو د فشار او ځواک د مرکز په توګه نېغه د جګړې په ډګر کې او بله د 
 یزو حکومتونو او لویو اسالمي دولتونو او امپراطوریو په وړاندې. ئشا د سیمه تکفیري ډلو د جګړې د لیکو تر 

د تکفیري ډلو انګېزه په دې جګړه کې دا وه چې د ولسونو د بدبختۍ او بدمرغۍ ټول عوامل دغه السپوڅي سیمه 
ته ورشي، نو  یز حکومتونه دي. د دوی باور دا و، که دغه حکومتونه د دوی په الس نسکور او واک د دوی السئ

 د مسلمانانو ټولې بدمرغۍ به ورسره ورکې، هر څه به ګل و ګلزار او ستونزې به هوارې شي. 
د دې لپاره چې د جګړې مخه له اصلي موخې یعنې اصلي ښکېالکګرو)انګرېزانو، فرانسویانو، ایټالویانو، روسانو 

و ډلو ته قومي احساسات او تعصبونه هم او جرمنیانو( بلې خوا ته وراوښتې وي، نو د ښکېالکګرو له خوا دغ
ورپېچکاري شول او دغه ډلې د عثماني ترکانو له امپراطورۍ سره پر جګړه وربرابر کړای شول، چې هغه مهال د 

 صلیبیانو د سترګو اغزی وه او د دوی د پراختیایي او ښکېالکي هدفونو په وړاندې لوی خنډ بلل کېده. 
ري عبدالوهاب نجدي ته رسېدلې وه چې د عربي سعودیانو د السعود کورنیو له په دې مهال د سلفیت د بهیر سرال

 زادۍ لپاره جنګېده. آجنګیالیو سره یوځای د ترکانو د امپراطورۍ په وړاندې د سعودي عربو د 
دا مهال سلفیت یا تکفیریت په بشپړ ډول د جګړې لیکو ته الر موندلې وه، یعنې هر هغه څوک چې له دوی سره و 

 جاهد او مسلمان او هر هغه څوک چې له دوی سره نه و، د دوی له خوا کافر او واجب القتل ګڼل کېده. م
د سلفیت په دې پېر کې د جګړې ادبیات، دوکتورین او سایکولوژي نور هم پسې د قهر، ترور، فساد، ابتذال او 

د صلیبیانو پرځای مسلمانو ته واوړي  تاوتریخوالي تل ته کېوتل او دا سبب شول چې د جګړې او تلفاتو اصلي مخه
      سانه و.آچې تر کافرانو د تکفیري ډلو السرسی ورته 
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د پخوا په څېر، د دوی له خوا په فقهي او علمي مسایلو کې اهل د سنت او جماعت د امامانو زورور مخالفت ته 
کې د دوی حریفان او اصلي مخالفان ګڼل کېدل، مذهب یې له یوه سره دوام ورکړ شو، شیعه ګان چې په جګړه 

 حرام او خپله کافران وګڼل شول. 
 په کتابونو کې دغه دور ته منځنی سلفیت وایي. 

د غیرمسلمانو ښکېالکګرو په لمسون او مالتړ، د سلفیانو اوږدو او څو لسیزو جګړو د ترکانو امپراطوري له پښو 
زادي ورکړي، خو آکې یې دې ته اړ کړه چې له کورنیو جګړو الس واخلي او عربو ته یې وغورځوله او په پای 

زادي عربو ته ځکه په برخه نه شوه، چې تکفیري ډلو د حکومتوالۍ لپاره هېڅ ډول برنامه او امکانات نه آدغه 
ورو اصلي ښکېالکګرو درلودل او د تکفیري ډلو تازه رامنځته شوو حکومتونو د دې کار لپاره د انګرېزانو او ن

غالمۍ ته پخپله سال غاړه کېښوده. د دې غالمۍ له کبله د عربو ټولې تېلي او معدني زېرمې له وړیا نه لږ په پورته 
 بیه د ښکېالکګرو السته پرېوتې او د شکران نعمت پرځای کفران نعمت ته غاړه غړۍ کېوتل. 

ه کبله، عربي نړۍ تر یوې نیمې پېړۍ د ښکېالکګرو په د تکفیریانو د دې جګړې او په اصطالح تورې او سوبې ل
 زاد شول. آکلونو کې له ښکېالکګرو  ۱۹۶۰الس کې پاتې شوه او وروستي حکومتونه یې په 

زادۍ وروستي کلونه د مدیترانې په شاوخوا کې په ګرانه بیه پرېوتل. ځکه دلته د ښکېالکګرو له آد عربو لپاره د 
د دولت رامنځته کېدو، د سویز کانال النجې او په شمالي افریقا هېوادونو کې د  یلوئخوا په زور سره د اسرا
یزو سیالیو په خلکو کې ژوره کرکه پیدا کړه او د ښکېالکګرو او یا هم د دوی د ئښکېالکګرو ترمنځ جګړه 

کفیري ډلو السپوڅو حکومتونو پر وړاندې بغاوت ته اړ کړای شول. په حقیقت کې په دغه جګړه کې د پخوانیو ت
 حکومتونه د نویو تکفیري ډلو له جګړې سره مخامخ شول. 

دا مهال د جګړې، تکتیک، وسایلو او شرایطو د تېرو پېړیو په پرتله ډېر بدلون موندلی و او د نویو تکفیري ډلو د 
سره ځان عیار جنګیالیو په وړاندې نابرابره جګړه روانه وه. دغو ډلو د دې لپاره چې د جګړې له نابرابرو شرایطو 

یزو کړنو، دوکتورینو او تکتیک ته ئکړی وي، نو یوشمېر نویو جنګي ادبیاتو، مذهبي فتواګانو، نظریاتو، جګړه 
مخه کړه. دغو ډلو چې خپله جګړه د پخوا په څېر جهاد بلله نو د جهادي ډلو په نوم یاد شول، که څه هم یوشمېر 

زه، سیاسي دوکتورین او د جګړې سایکولوژي)هغه څوک چې له نوي نظریات او مسایل یې لرل، خو د جګړې انګې
دوی سره دي مسلمان او هغه څوک چې له دوی سره نه دي، واجب القتل دي، که دوی واک ته رسېږي نو هر څه 

 ورسره سمېږي او دنیا ګل و ګلزارېږي( یې د سلفیانو یا تکفیریانو په څېر همغه زړه خبره وه. 
او سرداري حسن بنا او سیدقطب مصري ته رسېده چې سیدقطب مصري د نوي سلفیت  دا مهال د دې ډلو مخکښي

او جهادي دوکتورینو په ترتیبولو او چمتو کولو کې ځان تر نورو زیات ستړی کړ او په دې اړه یې ډېری کتابونه او 
 مقالې ولیکل. 

دغو نظریاتو زموږ هېواد ته هم د د مصر د االزهر پوهنتون د دغو نظریاتو تر ټولو لوی مارکېټ بلل کېده او 
 همدې پوهنتون د یوشمېر افغاني محصلینو له خوا الر ومونده چې هلته د تحصیل لپاره استول شوي وو. 

یلو په وړاندې د فلسطینیانو د داعیې ستر مالتړ کونکی و، د اسالمي ئد االزهر سلفیت چې هغه مهال د اسرا
په وجه د هند وچې ته هم ډېر ژر خپور شو او په هغه ځای کې یې هم ورورګلوۍ د مانفیست او انساني عواطفو 

ډېر پلویان وموندل، چې په هند کې یې پیاوړی مرکز د دیوبند مدرسه وه چې د هند د انګرېزي حکومت پرمهال 
 جوړه شوې وه او په پاکستان کې یې ستر مالتړی او تیوریسین د موالنافضل الرحمان پالر مولوي مودودي و، چې
د هللا ج د ربوبیت او الوهیت د وجوهاتو په تفکیکولو سره یې هڅه کړې تر څو وښیي یو څه یې نوي کشف کړي او 

 له دې الرې یې د اهل جماعت او سنت او نورو مذاهبو پر نظریاتو بې ځایه ګوزارونه کړي دي. 
ومت، په سیمه کې د شوروي پر افغانستان د شوروي تېري او د دې تېري په وړاندې د افغانانو سپېڅلي مقا

پروړاندې د امریکې نیابتي جګړې ته الر هواره کړه. د دې جګړې چارې پاکستانیو جنراالنو او مذهبي ډلو ته 
 وسپارل شوې، چې نږدې ټول یې له سلفي یا تکفیري افکارو اغېزمن او برخمن وو. 

له هر ګوټ نه ورته سلفي ډلې اشر شوې او په دغه جګړه له هماغه لومړي سره د افغانانو له واکه ووته او د نړۍ 
دې توګه د شوروي پرضد د جګړې په ترڅ کې د دې ډلو د جګړې دوکتورین، تکتیک او سایکولوژي د افغان 

 مقاومت پر لیکو تحمیل شول. 
 د دغه ناوړه تحمیل له کبله، له افغانانو یې د جګړې سنتي او ځاني دود او دستور واخیستل شول چې په کې د
جګړې پرمهال ټول انساني، دیني او بشري ارزښتونه او حقونه مراعتېدل او ځای یې یوشمېر مبتذلو سلفي جګړه 

 یزو تکتیکونو، ناروا وژنو، لوټنو، بې ځایه ورانونو او نورو دیني، افغاني، انساني او بشري ضد کړنو ونیوه. ئ
دونو نیابتي جګړه چې جهادي تنظیمونو به مفخرانه یعنې د شوروي امپراطورۍ پرضد د امریکا او لویدیزو هېوا

خپله جګړه ګڼله، په هغه کې هم هېڅکله حلوا نه ده وېشل شوې، په کې په عمدي توګه بې ګناه ماشومان، ملکي 
لونه، سړکونه، تاسیسات او زېربناوې ړنګې شوي او همدا راز بشري او کسان، ښځې او سپین ږیري وژل شوي، پ  

 پښو الندې شوي او په زرګونو جنګي جنایتونه ترسره شوي دي. انساني حقونه تر 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د جګړې سایکولوژي یې همغه وه چې نن د طالبانو او داعشیانو ده، یعنې هر هغه څوک چې له دوی سره وو، 
مسلمانان او هر هغه څوک چې له دوی سره نه وو، کافران او واجب القتل یاد شوي او وژل شوي دي. په داسې 

ې هغه مهال جګړه د دوو متخاصمو لورو یعنې د کابل حکومت او جهادي تنظیمونو ترمنځ د مجبوریت حال کې چ
او اراضي له مخې وېشل کېده، دا مهم نه وو چې څوک له چا سره جنګېږي که نه، جګړه ماران دي که ملکي 

دا وو چې د مقابلې خلک، ماشومان دي که لویان، ښځې دي که سړیان، ځوانان دي که سپین ږیري، بلکې مهم 
اراضۍ خلک او اوسېدونکي باید تباه، ووژل او له صحنې حذف شي، که څه هم پر هغوی دغه اراضي د مجبوریت 

 له مخې تحمیل شوې وه. 
د کابل د تنظیمي جګړو تاریخ خو ډېر لنډ دی، تاسو هلته هم سر وهلی او د تکفیري ډلو د جګړې ادبیاتو او 

زرو زیات ملکي او بې  ۶۰ی شئ. په دغه جګړو کې تر شل زره جګړه ماران؛ خو تر سایکولوژۍ ته متوجه کېدال
ګناه کابلیان ووژل شول. تاسو به په دغو جګړو کې د یوشمېر جهادي تنظیمونو د ظلمونو، نارواوو او جنایتونو په 

ډول سرونه پرې کېدل او اړه اورېدلي وي او تر دې به مو لیدلي او یا هم اورېدلي وي چې له خلکو به په وحشیانه 
    د مړو نڅا په نوم ناوړه نخرې به پرې کېدلې. 

تروریزم او ملکي تلفات له پیل نه د تکفیري ډلو د تکتیک او سایکولوژۍ یوه بڼه او برخه ده او روا عمل ورته 
په جګړه کې  ښکاري. په ټوله کې دغې سایکولوژۍ له نهیلۍ او نهیلیزم سرچینه اخیستې او هرڅومره چې دغه ډلې

له نهیلۍ سره مخامخ کېږي، نو قهر یې زیاتېږي او ال به ملکي تلفاتو ته مخه کوي، خو که دغو ډلو ته د هغوی د 
راتلونکې ډاډ ورکړل شي، واک، قدرت او مسوولیت ته راکاږل شي، ښکاره ده چې په سایکولوژۍ کې به یې یوڅه 

دا به ډېره ستونزمنه وي چې په لنډ مهال کې د دغو ډلو په بدلون راشي او مسوولیت مننې ته به مخه کړي، خو 
  افکارو، نظریاتو او سیاسي دوکتورینو کې بدلون راشي. 

دلته معلومه شوه چې د افغانستان د جګړې ستونزه یوازې ملکي تلفات نه بلکې، ټولې تکفیري ډلې او د دوی د 
یز او مذهبي نظریات، سیاستونه، تکتیکونه او حتی په افغان حکومت او ئجګړې دوکتورین، سایکولوژي، جګړه 

جګړې په لیکو کې د دوی دوه طرفه پراخ او ځواکمن شتون دی چې ټولنه یې یرغمل کړې او د پردیو له نیابتي 
 جګړې فنډ او خوند اخلي.

 
 پای
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