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 ۲7/1۰/۲۰1۸          اری رکځی یرحمت رب اکترډ
 

 پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســالم پــرمـخــتیـا
 د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې

 (برخه مهځپین)
 

 :د دین او سـیکولریزم ګیلې او نانـدرۍ
   مهـال: پـه وژنـو)هــولـوکاست( ټـول د هـیـټـلر د چې لـیکي څوکـرمن فـیل

 نجات ته یهـودانو النـدې تعقیب د چې الره احتمال هغــوی هغــومره ،ېو غـیردیني خلک چې هرڅـومـره»

 ورکړي.
ــالقي انسان اخیـو د»ـنــشتاین داسـې ویلي وو چې: یـوې نامتو علمي کوپــړۍ آلـبَـرت آیـ په شلمه پـیـړۍ کې د نـړۍ

ساس ته اړتـیـا نشـته. انسان ، او ټولـنــیزارتباط والړ وي؛ هــیڅ دینـي اهـمدردۍ، تعلیم هغه په د اً سـلوک باید واقعا
ً واقبه  وروسته د اجــر  نه ه امله مهار شوی وي او له مـړینېپه یو بدبخت حالت کې وي، که هـغه د جزا د وېـرې ل عا

 «په هـیله وي.
 خپل د  بلکې واهه، نه شخوند فلسفه په مفکر سیاسي او پوه اقتصاد جرمن (1۸۸۳ تر1۸1۸) مارکس کارل

 یواځې ونوولډ بیالبیلو په نړۍ فیلسوفـانو» وو: ویلي هغه و. کې لټه په کولو عملیاتي د فکر سیاسي -اقتصادي

 او کاوه، پام کلک ته وېش طبقې د او وېـش کار د مارکس «.ې.کړ یې بدله چې ده دا مهمه خو ده؛ کړې توضیح

 اِنـګلـز فریدریښ مفکر سیاسي او وال پانګه ملګری فکري غټ مارکس د لی.من نشو یی حالت)ستاتوسکو*( اوسنی

 د اِنګلز د و. بمنسو ته کورنۍ کالوینیست - ریــفورم او و عیسوي منتـقـد خو متدین چې (1۸۹۵ تر1۸۲۰و)
 یې دض په ړو)غني(خلکومَ  او قدرتمندانو د ځکه و مولوي انقالبي ډول یو چې و کرومـخـر** و. ف. نوم مولوي

 کوله. وینا
*) STATUS QUO  **) F.W. KRUMACHER 

 

Michael Loewe, Friedrich Engels on Religion and Class Struggle. Science & Society, 
Vo. 62, No. 1, Spring 1998, pp 79-87; Roland Boer,  “Revolutionary Christianity: 
Friedrich Engels and the Aufhebung of Religion,” (18 June 2014), in Political 
theology.com[22-06—2017]. Karl Marx and Friedrich Engels, On Religion. 
Paperback (Dover Publications Inc., May 2008); Joseph Martin, Marxism and 
Religion Yesterday and Today. Paperback, May 2009; Charles Taylor, A  Secular 
Age. The Belknap Press of Harvard University Press, 1st ed. (Sept. 20, 2007); 
Michael Loewe, Friedrich Engels on Religion and Class Struggle. Science & 
Society,Vol. 62,No. 1, Spring 1998, pp. 79-87 

 

 :چـغـه مېرمنې مسلمانې عالمې لوڅې اومخ سرپـټې یوې د کې کاناډا په
 

کې کاناډا ته کډواله شوه او هلته یې د ډاکترې علمي 1۹۹1مونیا مزیغ په ټونیس کې زېـږېـدلې او لویه شوې وه. په 
قوقـو بشر د ح لي وي، دیی په ټوکر تړ سـر ویښـتان مزیغ لیکواله ده، مسلمانه ده، د درجه السته راوړه. ډاکتر مونیا

پلوي ده، او د ټولنیزو او سیاسي چارو په اړه په عـربي، انګرېـزي او فـرانسوي ژبو لـیکنــې لري. ما د هغې النـدې 
 لیکنه رالڼډه کړې ده:

 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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Dr. Monia Mazigh 
MONIA MAZIGH, WHAT IT MEANS TO BE A MUSLIM WOMAN? (MONIA MAZIGH. 
WORDPRESS)(JULY 16, 2016) [JULY 21, 2017]. 

 
  «مـیرمنې» د لري، مـفهـوم ډول یو لپاره «مسلمان» د ډول منيض په پوښـتـنه مطرح کې سـرلیک په لیکـنې د

  لري. مفـهـوم یو لپاره دموکراســۍ( )سیکولـر « ولــسـواکۍ خاورینې» د او لري، مفــهوم ډول یو لپــاره
ـڼي. دغه ډول ګـ نـیسـي، خـو ځانونه مـسلمان نــه کوي، روژه ـي، لـمـونـځ نهچې الکهول څښ ځـینـې خلک دي

 په نوم تـېــرېــږي!« مـسـلـمان»هـم د  کـړي، نو بـیـا اجــرا یاتترهه ګرۍ )ټروریــزم( عــملچې د « مــسلــمان»
لـګـیا دي. کــومـې مـېـرمـنـې د ټـولــنـیـزاعـتـبـار حـقـوقـو په تـالش کې  د خـپـلو ن ســبـا ]مسلمانې[ مــېـرمنـــېنــ

 وي! کـې روانــه پـه بـوقــره )چادري( هـغـه چـې کـه ل یـې پـه  سـر راتــاو کـړی وي،وړ دي؟ هـغـه چـې دسما
یا د سـر دسـمـال؟   آیـا سـیـکـولـر ولــســواکــي د مـېـرمـنـو د سـرلــوڅۍ اسـتـازولـي  کـوي، کـه د  هـغــوی حجـاب

ُدسـمال/ د ســـر شـال* نــشـي  سـر ه سـترګه کـسـي، د مـسـلـمانـې دد اتـل پـ ــې ځـان تــه د سـیکــولـریــزمفـرانس چ
 زغـملی!

*)SCARF 
  اِې.* اِن. ډي. په اســالم د آیــا شي؟ وپـالـل څـیـر پـه دیـن نـوي یـو د سـیکـولـریــزم آیـا

*) DNA 
 اِن. کــولـی؟]ډي. نـشـي سـمـون سـره ولـسـواکــۍ د ېکــ پـه مـــسلـمـانان چـې دي يشـو دېـره ـشکــالتم کـې

 هـــیـوادونـو اسـالمـي په .رسوي[ معلومات جنیـټـیک او جوړوي کروموزوم چې ماده  تکثــیـرونکې پخپله : أی.

 شوه. پـنـچـر هـم هـــغــه وه، کـړې مــیــنـځـته را ــواکيولس ګـوډه ماتــه چــا چـې کـې
 راوګرځاوه: آیا دولت یو پوښتنې تهرنې لیکنې زما )ځیرکیار( پام دې د عالـمـې خور ډاکتر مونیا مزیغ پورتنۍ د

ز کې د خـدای 1۹۲۲په  چې دین پکې باید وچلېـږي؟ د دین او سیکولریزم موضوع نوره هــم پېچـلې ده! جومات دی
د ایټالیې صدراعظم( سره ټلـواله جـوړه  1۹۴۵تر1۹۲۲سړي)متقي یولسم پاپ( د فاشیست بنـیــتو موسولـیني)له 

 کړه**. 
**) David I. Kertzer, The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the 
Fascism in Europe. Random House Trade Paperback, Jan. 2015 

 

ز کې د جرمني صدر اعظم شو.هـیټـلر نازي 1۹۳۳د ملي سوشلیستي جرمن کارګرانو د ګوند مشر ادولف هـیټــلر په 
. د هـیټلـر کارونه، د تجربه کار فاشیست موسولیني نه خوښېدلني ته یې په درنه سترګه کتل. خو و او فاشیست موسولی

 شــلیـستـي شوروي اتــحاد،یې لـرل )سو ړو ګډ څه نه لـرل، خو ګـډ غلیماندوا دواړه د پارلماني ولسواکۍ په ضد وو،
په می  1۹1۶انګلیستان، او لیبرال فرانس(. عرب د هـیټلر پلویان وو، ځکه چې انګرېـزانو او فرانسویانو د  لیبرال
فوذ ېستلې ، د نښې وونوم د پټ تړون له الرې د عربو په خاوره کې د خپلې خوښې کر په« پیکت-سایکس»کې د 

ا لکه انګرېزانو چې د افغانستان په پاچ –کړه، نه د دین  او دعـرب نیشنلیزم شمزۍ یې ماته کړې ساحې یې رامینځته
 عبدالرحمن خان لعنتي ډیورند سرحد تحمیل کړاو ټول افغانستان یې له پرمختګ نه محروم کړ!

لیست سوشوست غل وکړ. یوخپلـسرې هــېواد دافغانستان یر حاد پهنېــټه، پخواني شوروي ات ۲۵ز د دسمبر په 1۹7۹د 
ته ورساوه. د دې سره جوخت، د عرب او  یــټـسری خبرلوڅ کمونیست یې قدرتحفیظ هللا امین یی وواژه، او یو ټـ

او  پیسو، عجم )د اسالم او عیسویت( ټلواله جوړه شوه، او د ټـول افغانستان د ژمي په پالزمېنه )پېښور( د وسـلو،
« اسالمي»کې، په کابل ښارکې ل(1۳71په اپرېل)غویی  1۹۹۲وروسته د  باران پېل شو. دولس نیم کالونه مدرسو

mailto:maqalat@afghan-german.de
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محیرالعـقـول دولت یوه  ډول او چورواکۍ نازولی و. دغه چې ما )ځیرکیار( په سرک الطوایفۍدولت رامیـنـځته شو 
زه ]ځیرکیار[چې ماشوم وم، سپین ږیري غالم  ؟«!مرکـزونه زنـا د مکتبونه ښځو د»فتوه راووېـستله:« شـرعي»

سید شېخ به را ته د قرآن مجید د لوستلو چل راښود. شېخ کاکا تکړه بزګرو او خپله تکه سپینه ږیره به یې ډېره پاکه 
کې په  م1۹۹۲ساتله. ماته یې ویلي وو چې د مسلمان د ږیـري په هـر ویښته کې یوه مالیکه زانګي! ما چې په 

، د ي او تخریبي اعمال ولیدلئ، جنا، سپکینو کرغـېـړنو ښارونو کې د مجاهدافغانستان کې په تېره په کابل او نور
 اسالمي بې نظمۍ او چورواکۍ نه مې زړه تور شو.  

پلی افغانستان، د زبرځواکې ځز کال په اکتوبر کې خوارکی او جنګ ۲۰۰1خو وخت او شرایط بـدلېـږي. د 
مان کا د وینا له مخې( د مسلکا شو. که پخوا به )د غالم سید شېخ یالیستي امریکې د یرغل او جنګي تجربو ډګرامپر

امریکې د بربــڼـډ یرغل راهیسې د جهادي   زانګل، نو په افغانستان باندې د د زیرې په هر ویښته کې یوې مالیکې
زانګـي. قـسمت د هغو جهـادي مشــرانـو ښه  ډالـرې ایيمشرانو د ږیرو په هر مبارک ویښـته کې یو میلون امریک

 ولـــري! رحمان بابا ویلي وو: ږیـرې« کــونـاټـورې»په اصطالح( دی چې )د لــوی کــندهار 
 

 چې څښتن یی په خپل فضل ږمنځ نکړي
 که دربـکې لـښې ښې ږیرې به شي سپ

 

کې پمقام او شان  وي، د میرمنـو پکې برالسی کاږي چې: په هغوټولنو کې چې دین ــنـپوه پوهاند فیل زوکرمنټول
بریالی وي، د مېـرمنـو شان او مقام جګېـږي.  وي. خو چـېـرې چې سیکولـریزم ټکنـی وي او وظیفې یې محدودې

 ی  وی.کوټـل وي او سیکولریزم پکې لـږخلک دینيوي،  ړیو غیرمساوات یا  بېعدالتي ټکنۍچېرې چې د ښځو او س
 

Phil Zuckerman, Secularism and the Status of Women (psychologytoday.com ( 21 
November 2014) [20 July 2017]. 

 

 :دوه مسلمان مېـرمـنو د سیکولر مسلمانانو په خوځښت پسې مال تړلې ده
 

وي چې جودایزم یواځې دین  دا ښایي عـلـت یې یـهـودان شـتــه دي.« سـیکــولــر»بردي چې ډېـرخـلـک په دې خــ
یهودان سیکولـردي. امریکایي یهـودان په ( ٪۲۵) ۴/1« تـقریباً »کې  امریکا دی بلکې قومیت او کلتورهم دی. پهنه 

 دین دومره ټیـنګار نه کوي لکه اسرائیلي یهودان یې چې کوي.
 سیکـولر د»نېـټه  ۵په  د اپرېـل ۲۰17 د م اسمعیل او لیلی یوسف()مری یرمنولیه کې دوه مسلمانو سومالي مپه ایټا

لیال د ذکر شوي خوځښت موسسه  وه، او انجینره مریم پخوا سیاستواله او کړی دی. رامـینځته« مسلمانانو خـوځـښت
کې د بیـن الملي سیکولر اسالم د کنفر انس لپاره تیاری په منــي ( ۲۰17دغه خوځښت غواړي چې د روان کال) ده.

 ونیسي.
په دې هـیله دي چې دین  دواړه نه د عـبادتي اسـالم سـره! کې دي، سره په ټکر دواړه د سیاسي اسالم مریم او لیلی

« مترقي»چې  ـرانس کېلکه په ف ولــر مسلمانان او امامان غواړي،یوسف سیک لیال بله جـال وي. دې له یو او دولـت
اسـالم په لټه کې « رېفـورم شـوي»اسالم او «مترقي»و او د  زېـږېـدلی کې امام په مراکش اُبـرو دی. دغه تارق امام

بوخت دی. ]سیکولــریزم د میرمنو «* وقایوي/احتیاطي الهیاتو»دی. امام اُوبرو د ترهه ګرۍ او افراط په ضد، په
 [.غټ ملګری معلومېـږي

 

*) preventive theology  
Anna Momigliano, “What does it mean to be a ‘Secular Muslim’?” (theathlantic.com 
:27/4/2017) [15/7/2017];Sigal Samuel,”Should France have its own version of 
Islam?”(theatlantic.com(25/04/2017) 

 

 «مـهربان او نوعه دوست زوزات:»د سیکولـریـزم نظــریه او تــمـایـل
 

وانه تګرۍ په الر رنوښ د پرمختګ او شته چې هرڅومره ټولنه لنپوهنه/سوسیالوجي کې داسې نظریهپه ټو اړه دغه په
دې باور وو چې پــوهـې او ذکاوت د روڼ آندتیــا)تنویر( د پـېـر  کـېـږي او تـشـېـــږي. پوهان په وي، دین په څټ

، ایمیل (م1۸۸۳تر 1۸1۸الره، خو د دیني عـقـیدې له نظره یې د کـفـر مقام ګـټلی و. کارل مارکس) سره تـړاو
( 1۸۴۲-1۹1۰ساپوه ویلیم جیمس) ،او امریکایی فیلسوف او(1۸۶۴-1۹۲۰، مکس ویبر)(1۸۵7-1۹17دورکهایم)

  امتوامریکایي ټولنـپوه س. رایټوه. د شلمې پــېـړۍ  ن شوي دیني زوال ته یی ګوته نیولې چې ذکر کوپـړۍ وې هغه
کې په دې فکــر و چې دیـن  به په  غـیـر لـه شخصي قـلمـرو نه،  ورک شــي. په  1۹۵۹په ( 1۹1۶-1۹۶۲میلز)

 خلک د دیـن سـره  هـېڅ ډول  تــماس نـلـري. ٪۶۶ویــلس کې  –انګلستان 
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Peter Clark (editor), Oxford Handbook of the Sociology of Religion. OUP Oxford; 
reprinted (3 Feb. 2011) 

 

پوهاند کالرک د اکسفورډ پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي غړی دی. نن انسانان)په کار،سیاست،  ټولنه،تعلیم، معلوماتو، 
په کورکې ژوند او ساعت  تېـرۍ کې( مصروف دي. هر څومره چې د انسان د ژوند غیردیني برخې کوټلې کېـږي، 

 دین برخه ټـکنۍ )ضعیفه( کېـږي. هغـومره د
 

Vexen Crabtree, ”Definitions  of Secularization Theory: Why is Religion Declining? 
(humanreligions.info 25 August 2016 [5 June 2017]. Phil Zuckerman,Religion 
declining, secularism surging (huffingtonpost.com 13 May 2017) [27 July 2017]. 

 

رتانوي عوامو ویلي ب ٪77له مخې،  «یوګو رای شمېـرنې»کې د  ۲۰1۴ څېړنې له مخې، په د کربــټـري د ویکسن
ور نـشي کولی ن« د انګلستان کلیسا»بلکل دیني نه وو. ویکس کربټـري په بله تبصره کې کاږي چې:  وو چې ډېـر یا

 طراري حالت په کچه پاملرنه وشي)دداچې نزولي وضعې ته د اض چې په اوسني ډول خپل فعالیت وغځوي، خو
یانو ، ځکه چې د اوسنیو مولوسترمولوي اخطار(! کلیسا به په  یوه لسیزه کې د مولویانو په  کمښت اخته شي یُـورک د

خامخ م قـراض سرهدیني ارادتمـندانو مخ په زوال شمېربه کلیسا د مالي ان ته رسـېـږي. د نیمایي برخه تقـاعد نږدې
شان: په برتانیه کې په   ده. دغه یرونو د ساتنې د مشکل سره مخامخمد تاریخي تع سره له دې چې اوس هم -کړي

لږ تر  ٪۲۶لږتــرلــږه پـه میاشت کې،  ٪1۵خلک په اونۍ )هفته( کې یو ځل کلیسا ته تللي وو،   ٪1۰ز کې: ۲۰۰۶
 هـېـڅکله کلیــسا ته نه و تللی.   ٪۵۹لږه په کال کې. خو بـشـپـړ اکـثـریت: 

 

“The British public, both adults and children, are almost wholly ignorant of the basic 
facts surrounding Christianity and other world religions.” – Vexen Crabtree, “Religion 
in the United Kingdom: Diversity, Trends and Decline” (vexen.co.uk 2012)  [27 July 
2017]. 

 

کالونه  وروسته په  7امریکایانو په خدای عــقـیده لرله. خو   ٪71ز  کې د امریکې په دیني منــظره  کې ۲۰۰7په 
ته راولـوېـده. هغه امریکایان چې  په کوم دین  پورې تړلي نـه وو،   ٪۶۳نـه   ٪71ز  کې، دغه شمـېره له  ۲۰1۴

زیاتښت  ٪7کالونو کې یې  7وه. یعنې په  ٪1۶ز کې یې شمیره ۲۰۰7وو.  خو په   ٪۲۳کې د بالغ  نفوس ۲۰1۴په 
 کړی و. 

 

“U.S. Public Becoming Less Religious”, (pewforum.org 3 November 2015) [27 July 
2017].  

ي وي دپه غیردیـنـي کورنیو کې لوی شماشومان چې  پوهـنتون د څـېـړنې له مخې، هغه کې د شیکـاګـو په امریکا
ً  «ډېـر مهربان او نوع دوست» کې  . په دغه تحقیقن سـره لوی شوي ديهـغو ماشومانو ته چې د دیـ دي نسبتا

شـپـږ هـېوادونو کې)کاناډا، چین، اُرُدن، ترکیه، د امریکې متحد ایالتونه، او  کلن ماشومان په 1۲تر  ۵تنــه، 117۰
 احساس»خوا د ماشوم  د کورنۍ دیانت او د والـدیـنو لهد تحقیق النــدې نیول شوي وو، او د هغوی  سهیلی افریقــا(

دغې تجربې  و ښودل چې د کورنۍ « او د عـدالت په اړه د هغوی زړه سوانـدتـیـا تر کتنې الندې نیول شوي وو.
هغه ماشومان چې د دیـن پـه غـیـاب کې لوی په بله وینا، « ټـیـټوي.»دیــني هـویت د ماشومانو ایـثـارمـند سلوک 

 شوي وي،  ډېــر سخي وي.
 

Patheos.com  (November 5, 2015) [22 July 2017]. 
 الندې کتابونه ولولئ: د زده کړې لپاره د سیکولر فعالګرتیا

Dan Arel, The Secular Activist: A How-to Manual for Protecting the Wall between 
Church and State. Pitchstone Publishing Oct. 2016; Dan Arel, Parenting Without 
God: How to Raise Moral, Ethical and Intelligent Children Free from Religious 
Dogma. Pichstone Publishing; Reprint (September 2015). 

 

 :ه نـظـرهســیکولـریـزم د خـراساني/افغـان شکور زردشـتـیـان ل
 

SHUKOOR ZARDUSHTIAN, SECULARISM IN AFGHANISTAN. IUNIVERSE, INC. 
BLOOMINGTON, IN :2011 
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اینـټرنېټ کې ولوستلې، نه ټول کتاب. په کتاب کې ځینې برخې په   کتاب ځینې برخې په ما د شکور زردشتیان د
ریل مریلنډ ایالت په الو ل لکه چې د امریکې دهافارسي هم لیکل شوي دي. زردشتیان د کتاب د لیکلو او خپرولو په م

ټولګی  1۲ښار کې استوګن و. په ګمان سره د افغانستان په شمالي سـیمو کې به زېږېـدلی وي او هلته به یې نهم یا 
بشپـړ کړی وي. د بـدخشان په کرهڼې مدیریت کې یې مصروفیت الره. ]د پخواني شوروي اتحاد[ د یوکراین ایالت  

نتون کې یې په کرهـڼه کې ماسټري السته راوړې وه. په بیروت پوهنتون کې یې هـم درس ویلی و]خود درس په پوه
 مخ. ۲۸۰څانګه یې نه ده ښودلې[، 

ز کې زېـږدلی 1۹۳۵کې لیکي چې د بغالن والیت په اندراب کې په [ ۲۰17جوالی 1۰فیسـبوک.کام]»زردشتیان په 
کابل ته »کې یا  کابل اړه لیکي چې په ندې چینې د هغه د زېـږېـد ځای پهو. خو د زردشتیان د کتاب نـورې اړو

چا لـپاره ګـټـور و؟ ښایي  ی بــدلـون بـــه د څـه او/یـا دزېـږېــدلی و. زه نه پوهـېـږم چې د زوکړې د ځا« نږدې
کتاب په اختفا]پټ ډول[ ولیکه ځکه د  ما دا»وي؟ لیکوال کاږي چې:  به یې پټ)مستعار( نوم« زردشتیان»

ل ته څه به  لیکوا« دیني]اسالمي[تلقین له امله زما زوزات او دوستان لعنتي شوي دي او فکر کوي چې نفرت انګیز
ه، انګریزي اړولې و شـتـیان د کتاب فارسي نسخه یې پهچې د زر« روڼ آنـدې میرمن»هغه « حتی»پیښ شي. 

 مخونه.۳1۹تر ۳1۸چې د زردشتـیـان په کتاب کې یې نوم ذکر شي.  « ډارېــدله»
 

barnesandnoble.com[ 10 June 2017]: “Shukoor Zardushtian was born in Kabul, 
Afghanistan….”; amazon.com[10 June 2017]:”Shukoor Zardushtian was born near 
Kabul,Afghanistan.”; books.google.com:”Shukoor Zardushtian was born near Kabul, 
Afghanistan.”; abebooks.com[Synopsis: 29 July 2017]: ”Zardaushtian was born near 
Kabul”.  

 ً ارام انسانان وي او له دولت  زما )ځیرکیار( د ټکنۍ مطالعې او مشاهدې له مخې، سیکولر)غیردیني( اشخاص عموما
ین په ضد نه وي. هغوی په دې کې د یو هېواد د وګړو ګټه ویني چې دین دې په دولت کې نه وي، نه بهر د چا د د

 خو له دولت نه بـهـر په ټولنه کې ولس حق لري چې دین یا دینونه ولري  یا یې ونـلـري.
ګڼلی « عربانو پادشاه»ویلی دی، او د اسالم پیغامبر یې د « عرب دین»ته  شکور زردشتـیـان څو ځلې اسالم

کارل مارس( تاریخي ماټـیریالیزم او  رمن مفکرینو )فریدریښ اینګلز او مخ(. لکه څنګه چې څوک د دوه ج۳۰1دی)
ډیالیکټیک مټـیـریلیزم تـه د جرمنیانو مفکوره نه وایي، دغه شان مناسبه نه برېښي چې یو څېړونکې دې  د نړۍ دوهم 

م د قاتل اسال»ته. زردشتیان « د عربانو پادشاه»اسالم پیغامبر  ته راټیټ کړي او د« عرب دین»غټ دین )اسالم( 
تر 1۰۹۵کلن تاریخ)۲۰۰مخ(. زردشتیان لکه چې د صلیبي جنګونو له نږدې ۳۲1ته ګوته نیسي)« شرموونکي تاریخ

 نراهیسې د لویدیز امپریالیزم له خوا د مینځني ختیز په وېش او په  خپل وط 1۹1۶ز( نه خبر نه دی، او له 1۲۹1
اتولیک تورداغ دی خاصتا دک»کې د فلسطینیانو له بې وطنۍ نه ناخبره برېښي. ټامس ف. میډن لیکي:صلیبي جګړې 

 ولولئ«  کلیسا او عموماَ د لویدیز تمدن په تاریخ باندې.
 

 T.M. Madden,The Real History of the Crusades” 
(Christianitytoday.com (May 6, 2005). Karen Armstrong*, Holy War: The Crusades 
and Their Impact on Today’s World. Anchor Books; 2nd edition (Nov. 2001). Karen 
Armstrong*, Muhammad: A Prophet for Our Time. HarperOne, Reprint edition 
August 2007.  Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle 
for Statehood. Beacon Press, Boston, 2006. Jimmy Carter, Palestine: Peace Not 
Apartheid. Simon & Shuster, September 2007. Peter Beinart, The Crisis of Zionism. 
Picador; Paperback (April 2013). Edward W. Said, The Question of Palestine. 
Vintage; Reissue edition (April 1992).  Edward W. Said (Author), Christopher 
Hitchens (Editor),  and 9 others,Blaming the Victims: Spurious Scholarship 
Palestinian Question. Verso; subsequent edition (Sept. 2001). Ilan Pappe, The 
Ethnic Cleansing of Palestine.Oneworld Publications;Reprinted edition (Sept. 2007).  
 

دینونو کې د ارتې مطالعې د خاوندې  ـبه وه. د دغې انسان دوستې او په( ]کیرېـن ارمسـټرانګ پخوا کاتولیک راه)*
 تسوله دوست شخصی دی بلکې بین المللي ، او نن نـه یواځې یو علمي شخصیتژبو کې ژباړل شوي دي ۴۵اثار په 

د اقتصادي فوروم) وزارت، په نیویارک کې د نړۍ کانګرس، د امریکې د بهرنیو چارو ی: ارمسټرانګ د امریکېهم د
 ملګروملتونو د تـمدنونوویناګانې کړې وې، او اوس د  مریکه کې د بهرنیو اړیکو جرګې تهتبادل نظر غوڼډه(، په ا

 کې سفـیره ده.[ـ ځیرکیار په اتحاد
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منحلوي یا منع کوي،خوپه سیاسي ډګر]دولت[کې د دین قدرت  یکولریزم دینـي خوځښت نهس»زردشتیـان لیکي چې:
کتاب ډکون په واقیعیتونو]فکټس[ او »مخ. خو لیکوال په عین مخ کې لږ وړاندې،لیکي چـې د ده د۳1۵«محدودوي.

وارد »قت اوخرافاتو]دې لپاره چې له دغه ډول حما له اعتباري چینو راوتلی دي....د قصو]فیکشنـز[ والړدی چې
نه ځان خالص کړو، موږ باید د منطق له الرې له بې منطقۍ او خرافاتو نه ځان خالص «[ شوي اسالمي دین

مخ. ۳1۵ـ«کړو....سیکولریزم دیني خوځښت نه منحلوي یا منع کوي، خو په سیاسي ډګر کې د دین قدرت محـدودوي.
یوې  دلیـته اشخاصو مسوتمدنه  او نالوستو، او بې  دین د بېاسالم)تنګ نظره او غال شوی( »زردشتیـان کاږي چې 

له هرڅه وړاندې، قران]مجید[ د ادبي غال یو کتاب دی...، او اصلي قرآن »مخ(. 1۶و)« جوړ شوی ډلې په واسطه
 کلکهته  دین د کوچیانو»مخ. اتا تُـرک 1۹« نه دی، او موږ باید په دې لټه کې شو چې په اصلي قـرآن څه وشول.

ۍ ایـډیالوج د واردې شوې عرب»بلنه ورکوي چې  ته« تلقین شوي دوست»مخ. زردشتیان خپل ۲1«  څـپـېـړه ورکړه.
اسالم تنګـنـظره او »زردشتیان زیاتوي چې: د« جهاد او د لمانځه اداب( د بـېـرته صادرولو لپاره غبرګ شو. )توره،

 مخ.1۶له خوا جوړشوی وـ « ولیته ګروپبې مس دین د یو بې تمدنه، بې سواده او شوی غال
دی او ځکه یې د خپل کتاب د اصلي موضوع )سیکولریزم( د چترۍ النـدې، د  شکور زردشتیان ستمی خراسانی

نګریزي زردشتیان کتاب له فارسي نه په ا ټاپه وهلې ده! د ستمي خراساني« نژادی ستم»افغانستان په اکثریت)پښتنو( د 
اړه مـهــم فارسي شعرونه یې په اصلي فارسي ژبه کې په کتاب کې خپاره کړي  کولریزم پهژباړل شوی دی. د سی

 دي، نه په انګریزي ژبه کې. 
هــېـواد  ی.... زما مورنافغانستان په تېـر وخت کې خراسان نومـېـده»مزاجه شکور زردشتیـان لیکي چې -خراسان

یز[پورې،  د بـهـرنیانو لمر1۳71ز/غویي 1۹۹۲اپـرېـل  ]1۹۹۳تر نه  ۹۹۸خراسان )اکامیک هـېـواد( له لسمې پېـړۍ 
د دموکراتیک حکومت د ړنګېـدلو پورې یو سیکولر]غیردیني[ دولـت و.... دین پوهـه نه ده....د مینځني  په واسطه

 خــتیــز د افـسانو الهـیـات
اوس د خراساني، ایـراني او پاکستاني »مخونه. زردشتیان بل ځای کاږي چې: 1۳تر1۲-«دي، یوه بې مـېـوې ونه ده.

مـېـرمنـو لپاره مناسبه موقع ده چې د انقالبي خوځښت د جوړولو لپاره غبرګې شي، د خپلې آزادۍ لپاره مبارزه  
وکړي،د دیني او وروسته پاتی بنیادګرایی ]بنسټولی[ له تسلط  نه ځانـونه خالص کړي او د دمـوکراتیک او سیکـولــر 

 مخ.  ۳۳۲ـ«ال زیـات زور ووهـي. وريټــولنې په لـ
پـرورش  تربیت و نابرابری بازار»کې خپره کړې ده: په فارسي ټاپــه« نژادي ستم»بانــدې د  وزردشتیان په پـښتـن

در عـفـغـانسستان]افغانستان[ بنا به زبردستی ایل پشتون درجامعه در دراز مــدت  که همه امتــیازات روانـي و تـنی 
ان  داده میــشد روشن که میـتوان آنــرا ســــتم نــژادی نامید چــرا که  دسته های دیګــر زیـر نــام ایـل کمترین به اوش

اصل موضوع )سیکـولـریـزم(   مـخ. په دې دلیل چې دا ادعا د۳۴۹-«از چــنان خـورد و نـوش کـــنار زده شـدنــد.
ــونکې کې رڼا واچوم، نه اوس! شکور زردشتیان ته د سلیمان الیق نــږدې راتل اړخ نه لګوي،زه به پرې په سـره

 الندې شعـر خوند ورکړی دی
 

 معصوم بودا شهید سوپه چاله د استکبار ـیـان وران سـو د پنجاب په افـتخاررغـونی بامل
 ـاتـارـو د نه سـوه د عـربکابل چړي خان فـیــصل زمـوږ امام سـو، اُسـامه زمـوږه پـالر

 مـخ ۲۹۸         
 

خراسانی  ځای خراسان کارولی وای او ځان یېد افغانستان په  خپل کتاب کې دا وای چې زردشتیان په به روغه
 معرفي کړی وای، نه افغان!

 

 :په اسـالم کې د دولت او جومات په میـنـځ کې لیـکه نـشـتـه
 

وګټل. په مقابل  ٪۵۲په جون کې انتخابات په ۲۰1۲ په مصر کې د اخوان المسلمین نوماند)کاندید( محمد ُمـرسي د
ولسمشر حسنی مبارک د مهال صدراعظم احمد شفـیـق انتخابات وبایلل. خو د مصر نوی ولسمشر  کې یې د مخلوع

ګټلي مقام نه د عسکرو په واسطه وتمبول شو. ُمـرسي د خپل  په جوالی کې له ۲۰1۳محمد مرسي یو کال وروسته د 
ولسمشر و چې د دموکراتیک انتخاباتو له الرې قـدرت ته رسېدلی و. خو عسکري مشر عبدالفتاح الیسي هېواد لومړی 

په  مصر کې پاڅون د ولس د بې (. ۲۰11تر 1۹۸1کالونه ولسمشر و)۳۰له قـدرته لرې کړ. حسنی مبارک نـږدې 
شکیالتی مشرتابه بې برخې و. روڼ ت -وزلۍ او په ولس باندې د فشار له امله پېـل شوی و! خو خوځښت له سازمانـي

آندانو په پاڅون کې مرسته کــوله، خو سازمان یې نـه الره چې د پاڅونواالنو مالتړ وکړي او الرښودنه ورته وکـــړي. 
د پېـښو له ډکــون نه سړی داسې پـوهـېـږي چې  د حسنی مبارک د استبدادي حاکمیت په وړاندې، د ولـس عکس 

 نظیمي!  العمل ناڅاپي و،نه ت
کې کلیسا د پېـړیو پـه اوږدو کې په اوج کې وه. دا هغه مهال و  تسلیمۍ چلـېـږي. په لویدیزه نړۍ دین په اطاعت او

چې سیاسي واګې د پاچاهانو، پاپانو،امـپـراتورانو، او قـدرتمــندوخپلوان پاالنو )نـیـپوټـیـزم( په ولکه کې وې، او د 
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 7تر 7 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

 

ې امله دغه ډول جوړښت د اڼـډولتیا په زرپ کې وه. له د اقـتصادي او سیاسي نا ولس او قـدرتمندانو په مینځ کې
تجدد( )نوښتګري/ «رینـسانس»سـره نـشو جوړېـدلی. خو دغه ډول دیني، سیاسي او اقـتصادي ټـلوالې ته د  ولسـواکۍ

 ، جان الک(1۶۵۰تر1۵۵۶رېنې دیسکارت) واچاوه. مفکرین لکه )تنویر( پېـرونو پاټک «روڼاانـدتـیا»او 
 ،(177۸تر1۶۹۴) ولټېـر ،(1۸۰۴تر17۲۴) ، کنټ(1۶77تر1۶۳۲) ، باروچ  سپیـنوزا(17۰۴تر1۶۳۲)

کارل  د دې ورشو برابره کړه چې( 1۸۳1تر177۰اوهـېګل ) ،(177۶ت1711) هـیوم ،(177۸تر171۲روسو)
ې اوپاول سرتر (1۹۶۵تر1۸7۸) ، مارتین بوبر(1۸۶۰تر17۸۸) ، ارترشوپینهاور(1۸۸۳تر1۸1۸مارکس)

 په نولسمې اوشلمې پېـړیوکې زړې عنعنوي پردې وشلوي. (1۹۸۰تر1۹۰۵)
اسالمي نړۍ هـم د خپل رنسانس)نوي ژونـد( زرینـې پــېـړۍ لرلې)له  اتمــې نیمایی پــېــړۍ تر دیارلسمــې نیمایي 

ېدله، بیا یې پــېـړۍ( چې د علومو، ریاضیاتو او ادبیاتو زړي پکې کرل شوي وو. خو دغه دوره چې پای ته ورس
ویـاړ او جالل تریـتـم شول. داسې برېـښي چې په اسالم  کې دیني انضـباط د دې  تـومنه نـلــري چې دنـیـوي)خاورینې( 

 اسالمي ولســواکۍ ته الر هواره کړي او د دولت)اداري ماشین( او جـومات په مینځ کې لیـکه ومـني.
ی وواهـه. خوله بدې مرغې هـغه هـم په لـږو، خـو ډېـر مطلق العنـان د دین او دولت په مینځ کې بېـلتون نوکې تـېـغ

( 1۹7۰تر 1۹۵۶رژیـمونو کې: د قــدافي  لیبیا، د حافظ اسد سوریه، د صدام حسین عـراق، د مصرجمال عبدالناصر)
بارک کالونو لپاره حسنی م ۳۰ووژل شو(،او بیا د  -1۹۸1تر1۹7۰او ورپسې د لسو کالونو لپاره انور سادات)

لګښتـه  لـوړ تعـمیرونه او قـیمـتي سـړکونه د موډرنـیـزم  نـنـدارتـون تمـثیـلولی شي، خــو  -جګ (. ۲۰11تر1۹۸1)
 د ولـسـواکۍ  اسـتازولي نـشي کولی.

دیـن په اطـاعـت او تـسـلیـمـۍ چـلــېــږي. خـو لیــبرالیـزم آزادۍ ته وایـي، په آزادۍ چلېــږي او د انسان آزادي 
-مسلمان (۵۰پـنـځــوس) ـلـواکـۍ کور( په)د خپ« ډم هـاوسفـریـ»ـښـتلې کــوي. په واشـېـنګـټــن)ډي. سي.( کې غ

ې هـېـوادونو په ډله ک« آزاد»اکـثـریـتـه هــېـوادونــو کـې، یـواځـې یـو اسالمي هــېـواد ته ګـوته نـیولې ده چې د 
 ولولئ  (. ۲۰1۶ـا آزاد)کوویټ قسمـت شـمـېـرل کېدلی شي: ټونېـس! او

 

Alon Ben-Mehr, Is Islam Compatible with Democracy? (huffingtonpost.com)[16-
06—2017]; straight.com(July 9, 2013) [16-06-2017] 
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