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 ۲۴/11/۲۰1۸           اری رکځی یرحمت رب اکترډ
 

 + سیکولریزم = د اسالم پرمختیا پلورالیزم
 د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې

 (نهـمه بـرخـه)
 

 :یي( په سـعـودي عـربسـتان کېـټـنـګـټکــور)موسق
 

چې یـا ورته څـوک سیـخ کـړم یـایـې بـې الرې کـړم! زمـا پـه آنــد د  زه ځیرکیار پـه اســالم دومــره نه پـوهـېـږم
تــنـدي مـني، بــې له دې چې پـخـپله کـره  مسـلمـانـانـو یـو پـام وړ مـشکـل دا دی چې ډېـر ځـلـې یو څـه په ورین

ډکــون ته ورنـنـوځـې. زمـا پـه ټـکنـۍ تجـربـه، کله نا کله  اود موضوعفـکـر، ژور بــحث او تـحـقیق وکـړي 
 نـظـر نـه ډډه کــوي.مســلـمانـان له بل شـان یا مخالف 

 

ه په قـرآن مجــیـد کـې )چـې د اسـالم د دیـن اصلـی او بـنسـټــیـزه چـیـنـه ده( څـه نـه وي منـع شــوي، ولــې دې د ک
)حـدیث( کـې مـنـع شـي؟ ډاډه یـم چـې پــه دې مـوضـوع بحـث بـه زمـوږ ماغــزه  پـه ویـنــا مـبـراســالم د پـېـغا

سیاسـي اسـتبـداد او ټـولـنیزه نـاامـېـدي بېـوزلي رامـېـنځـته کوي چې دیـني افراط ګرۍ »سـتړي کـړي؟ یو بل مـثال: 
 ـیتا راتبزاد، َمـَدر تېرېسا، که بېـنظیر بوټُـو؟ دا نظر به کومې مېرمنې ورکړی وي؟ اناه« ته الر رانـیځي.

 

 ً پـه دې چې تـیـږه دې وربانـدې کېـښـودل شـي. اســالم  مشـکل پـه دې حـل کـېـږي چې بحث پرې وشـي، نـه عـمـومـا
عـِـلـم، او د عـِـلم د د مسـلمـانـانـو د شـمـېر لـه مـخــې په نــړۍ کــې دوهـم غـټ دیـن دی، خـو د بحــث، اسـتـدالل، 

اسـتعـمـال)تـخـنیک( پـه اړه ډېـر وروسـته پــاتـي شـوی دی! نـږدې دوه نـیم زره کالونه وړانـدې یوناني فـیـلسوف 
په تـېر  «یواځیـنی شـی چـې ثابت/پرلـپسې دی بـدلـون دی.»ق.م(داسې ویلي وو:۴۷۵ق.م. تر ۵۰۰هـیـراکلیتوس )
کالـونـه 1۴۰۰په ټـنـګـټـکـور)موسیقي( یوڅـه رڼـا واچـولـه. اســالم نـږدې «(  حـدیث دیقـرآن د هللا)»بحـث کې مې 

زمــکه کې پـه مــّحمد )ص( نازل شوی و. خــوموسیـقـي پکـې  وړانـدې د اوسني سعـودي عربـستان په
 اَنـدرګـَرونـډ( معـامـله وه.«)پــټه»
 

ـالم ټـنـګــټکـور یوې تیارې حـقــوقــي سمـڅـې ته ورټـیـله کــړی و، که څـه هـم په عربستان کې وهـابي سـني اس
د تماشه چـیانـو زړونه ټـکـور  ۳۰د جـنـوری په  ۲۰1۷سـعـودي هـنرمـنـد ربیـح سـاقــرد سـعـودي په جـده ښار کې د 

نـامــتو »ونـازول. د عـربـانو ( نـاریـنـه عـربـانـو په حمـاسـي عــشـقي تـرانـو خپل زړونه ۸۰۰۰) کــړل. آتـه زره
مـّحـمد عـبـدو په بهـرنۍ نـړۍ کې د عـربـانـو زړونـه د یـوې لـسـیـزې په اوږدو کـې خـوښ ساتـلي وو. « هـنـرمـنـد

تـنـو مـصري ارکـیـسـتـَر  ۶۰خو په خـپل هـېـواد سـعـودي عـربستان کې یـې خـپله هـنرمـندي نـشـوه ښــودلی! عـبدو د 
وه ســنــدرغـاړو له خـوا بـدرګـه شـوی و: یـو یـې سعودي ربـیـح ساغـر و او بـل یـې سـعـودي شـوی عـراقي او د د

 مجید المهـندس و. 
 

ښـار کې کانـسـرت د  کلـتوري اصـالحـاتـو ته الر هـواروي. پـه جـده-دغـه پېـښـه اقــتـصــادي او ټــولــنـیـزو
تـرتـیـب شـوی و. دغـه کـمـپـنـۍ پـه غـټـه کـچـه ســعـودي شـهـزاده الـولـیـد بـن تـالل کـمپـنـۍ لـه خـوا « روتـانـا»

جـنـَرل اِیـنـټـــرټــیـنـمـېـنـټ اَوتـاریـټـي( «)د عـامـه تـفـریــح مـوسسه»د ســعـودي عـربـسـتــان  تـه مـنـســوبـه ده.
 چـلـولـي وو. ولـولـَئ ( پـروګـرامــونه۷۰لـه تـېـر کال راهـیـسـې اَویـا)

 

Katie Paul, “Quietly at first, music comes back to Saudi Arabia”. 
www.reuters.com (January 31, 2017) [8 December 2017]. 
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 :أسامه بن الدن هم له ټـنـګـټـکــور نه خـونـد اخیست
 

م( د یـرغـل 1۹۹1تر 1۹1۷د پخواني شـوروي اتحاد ) عــرب نژاده مسلمان أسـامـه بن الدن چې په افغـانستان بانـدې
سره مـالــي او پـاڅـونــیـزه مرســته کــړې وه، د برهــان الدیـن ربــانـي د سـړک الـطوایـفۍ  په وړانـدې یـې د افـغـانـو

( ۲۰۰1تــر اکتوبر 1۹۹۶( افغانستان ته ستون شو، او د طالبانو د واکمنۍ )سپتمبر 1۹۹۶تـر 1۹۹۲ په مـهال)اپرېل
خونـدي کـولــو لپاره بــن الدن  دالل پاکستان مـشـرانـو د خپلو ملي ګټــو د« اسـالمـي»په مهال هم هلته پـاتي شو. د 

 زییز(. ۲۰11می ۲په امریکې خـرڅ کــړ)
ـل کـورس ته داخ ویل کېـږي چـې بن الدن د انګلســتان پـه اکســفورډ پـوهـنـتون کې د انګـرېــزي ژبې د زده کړې

ُمورالي لُوز( ګڼـلې وه. هـغه کله ناکله د «)اخـالقـي لحاظ بې بـنـدوباره»شـوی و. خو د انــګرېـزانو ټولنــه یــې په 
قیامت د ورځې صـحـنه تــرسـیموي او له انقالب]قیامت ورځ[ نه وروسـته بـه د اسالمي نــړۍ انــقالب رامـینـځته 

لـویـدیـز سره په سـوله راڅـرخي. یعنې تر څو چې اسالم برالسی شوی نه وي، د لـویـدیــز  کېــږي او ورپسې بــه د
 ونـکـړي. ولولـئ: سره بـه ســولـه

 

Jason Burke and Kareem Shaheen, “ Bin Ladens’s Disdain for the West Grew in 
Shakespeare’s Birthplace, Journal Shows,” (theguardian.com 1 November 2017)[11 
December 2017]. 

 

په یـو پټ نـوم]بـن الدن؟[ لیکل شـوی و. « هللا ابو عـبـد» یو سـند د عملیـاتـګر محمود له خــوا، د ۲۰1۰د جوالی 
د پاکستان د اسـتخـباراتـو د اړېکیـو یـوه نمـونه وي، که څه هم پاکستان په پرلپسې  ښـایـي دغه لیک به د القاعـدې او

لیـبـرال( و او د اسالمي نـړۍ «)آزاد فکره»مـقـتـدار خان پــه آنـد، سید قـطب  ډول دغه ډول اړیکې رد کړې وې. د
 م( و. ولولئ: 1۷۰۴تر 1۶۳۲ )انګریز سیایي مفکر:« جان الک»
 

Brookings.edu (28 July 2003) 
 

ویـنـا لــه مـخې یـې په  بن الدن د مّحمد قطب د ورور )سید قطب( سره پـېــژندګلوي لرله، او د مّحمد جمال خلیفه د
په کینګ عـبدالـعـزیـز پوهــنتـون کې د مّحمد قطب ویناګانـو تـه غوږ نـیـولی و. د االزهـر پوهنـتون له  منظم ډول

ټاپه یې پرې وهلې وه. « مـنـحرف»)فهرست( کې نیول شوی و او د  په لړلیک« ارتـداد/بـدعت»خوا سید قطب د 
 ولولئ:

 

Gilles Kepel, Jihad: The Trial of Political Islam. Translator: Anthony F. Roberts. 
Paperback. Belkan Press: An Imprint of of Harvard University Press, March 2003; 
John Calvert, Sayyid Qutb and the Orignins of Radical Islam. Collumbia University 
Press, 2010; Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Queda and the Road to 911. 
Vintage; Reprint edition (August 2007). 

 

اخوان المسلمین په وروسته په مصر کې د  زییز را1۹۵۴ لیک او له د سید قطب ژوند د لورینس رایټ په کتاب کې
 تاریخ رڼا اچول شوې ده.

 نومیده: « معالـم فی الــطریـق»کې ووژل شو؛ مشهور کتاب یـې 1۹۶۶سید قطب په 
 

Sayyid Qutb, Milestone. First published in 1964 
 

ـر ت 1۹۰۳هـیــند د ابـوعــلي مــودودي ) سـیــدقـطـب به خــپلـوانـو او دوستـانو تـه د بـرتـانــوي
اسي سـی»سپـتمبر:نیویارک، امریکا( د لیکنو سپارښــتنـه کـوله. نـدیم ف. پــراچـه لیـکـي چـې: مـودودی د 1۹۷۹
 لکه جرمن  لـپاره هـغــسې دی« اسـالم

 «د کمیونیـزم لپاره و.»مفکر کارل مارکس چې  
 

Nadeem F. Paracha, “Abdul Ala Maududi: An Existencialist History,” Dawn.com 
(updated Jnuary 1, 2015) [December 16, 2017]; Ian K. Smith, ”Sayyid Abu-A’la 
Maududi: The Islamic Politician and Leader of the Righteous Vanguard,” 
Newstatesman.com, July 2013[ Decmeber 16, 2017].  
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جوړ « جماعت اسالمي»زییز کې په الهــور کې 1۹۴1ـدې، په کالونه وړان ۶مودودي د دالل پاکستان له راتـوږلو نه 
کړ. سید قطب د مودودي په څـېر د رښتوني اسالمي ټولنې د رامینځته کولو خوبونه لیدل. دواړه په دې عقـیده وو چې 

 تمدن د اسالم او جاهلیه په مینځ کې یرغمل شــوی و، او اسالمي قوانین د عادلې ټولنې د جوړولو درمـل و. 
 

ر د روسي انقالبي لـیډر والدمـیخـو که نــوکې ژور فـکر وکــړو ویلی شـو چـې د سید قطب عـمـلیاتي تفــکر ښـایي 
( نه هـم الـهام اخیسـتلی وي؛ ځکه چې دغه 1۹۰۲، «*څه وکـړو»( له نامـتو لــیکنې)1۹۲۴تر 1۸۷۰اِیلیچ لیــنین )

و د عملـیاتي کولو ا سید قـطب هم د خپل فکر یـکونـو راڅرخېدله، اود انـقـالب په ټـکـټــ لیکنه په پـوښـتـنـو او
 بریالـیتوب لپاره ټکـټـیکونو او پــوښـتـنو ته اړتیا لرله. 

 

*) Vlademir Illich Lenin, What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement. 
March 1902; In German: Wlademir Illich Lenin, Was Tun? Brennende Fragen 
Unserer Bewegung? Maerz 1902. 

 

وې معـنوي هـېـوادوال لېو نیکوالیـویچ تولـسـت-ښـایـي لینین به د خپل کتاب سـرلیک )څـه وکــړو؟( د خپل نامتو اخالقي
في شــرا( له یو وتلي کتاب )نو مـوږ بایـد څه وکړو؟( نـه پـور کړی وي. تولـسـتـوې په معتبره ـ ا1۹1۰تر 1۸۲۸)

کلنۍ کې عـیسوي شوی و او د دین په سمـون پسې یې مال تـړلې وه. ټـولــټال ویلی  ۵۰کورنۍ کې زېـږېـدلی و، په 
چې تولستوی مساوات طلبه عیسوي او سوله غوښتونکی انارشیست و. د هغه کتاب)د خدای پاچاهي ستا په دننه  شو

م( او په 1۹۴۸تر1۸۶۹) هـیند په مهاتما ګاندي ه دوه اتـالنو دکې ده( پــه شـلمـه پېـړۍ کـې د بې تــاوه پاڅون پ
م( اغیز اچولی 1۹۶۸تر 1۹۲۹امریکا کې د محرومو تور پوټکو پـه مشر اوعیسوي مولوي ډاکترمارتین لوتر کینګ )

 و.
 

 .تولستوی په دې باور الره چې عیسویت به دولت له مینځـه وړي او له دغه امله پخپله عیسی)ع( په دار شوی و
د عـیسی)ع( په معجزو. خو تولـستوی دا  دې عـقیده لـرلــه چې عیسی)ع( د خـدای ځوی دی، نه یـې تولستوی نه په

عـقـیده ټینګه نیولې وه چې د عیسویت رښتونی او کــوټــلی اسـتـعـمال بـه داسې ټولنـې ته الرهـواروي چـې دولت 
ـه پ« څـه بـایـد وشـي؟»سوله نه راولي، بلکې جګړه راولي. د  اوکلیسا به نلري! د زور پــه مقابل کې زور ښودل

 م کې بشپـړ شوی و. 1۸۸۶په  سرلــیک د تولستوی کتاب
 

Leo N.Tolstoy, What Then Must We Do?(Create Space Independent Publishing 
Platform, Februar 2016). 

 

تـر څـنــګ یې د  درلـود او د هـنـدي رومـانـتـیــک سندرود موسـیقـي ذوق »په اسـالم کلک والړ أسامه بن الدن 
 ولولئ:« پـښـتو موسـیـقـي پـام وړ زېـرمـه درلـو ده.

 

Tolafghanistan.com (November 3, 2017)[ November 4 2017]. 
 

ـټـه هــمکارۍ، د د اسالمي پاکستان مشـرانـو أسامه بـن الدن په امـریکا خرڅ کــړ: د دواړو خـواو د مـشرانـو په پ
 نـېـټـه ووژل شو، او امریکایی عسکرو د بن الدن ۲م د مې په ۲۰11امریکې د خاص ټولي په برید سره بن الدن د 

زېـرمه تون( د ځان سره وېـوړ چې معلومات ترې راوبــاســي. د بن الدن د «)هـارډ ډراېـو»په کور کې د کمپیـوټر 
 مدغه زېـرمـه تون نـه راوېـستل شوي وو.موسیقي)ټنګـټکور( معلومات لــه هـ

 

ژورنلیسټ سیمور م. هـیرش نه  د بن الدن د وژنې په اړه د تکړه او دقـیق امریکایـي
 واورئ:

 

Seymour M. Hersh, “The Killing of Osama bin Laden,” 
London Review of Books’ Vol. 37, No. 10 (12 May 2015), pp. 3-12/10356 words 

 

د پاکستان د استخباراتو  کـې لمریـز[1۳۸۹په اګـسـت ] زمـری/وږی  ۲۰1۰د سـیمور هـیـرش د لیکـنې له مخې د 
باد کې د امریکې په سفارت کې د امریکې د مرکزي استخباراتو) د سي. آې. آیو لوړپوړي پخواني مامور، په اسالم 

ورته ښودلی شي په دې شـرط چې کـه په  استوګنځای/کالأې.( د څانګې مشر جانتان بینک ته وویل چې د بـن الدن 
د بـن الدن پـه سـر اعـالن شـوې جایـزه ورتـه ورکـړل شـي. د دغـه پاکستاني معلـوماتـګـر لپاره د دروغـو  کې ۲۰۰1

. لی راووتاو رښتیا د معلومولو ماشین او چارپوه راوغـوښتل شول. نوموړی د دروغـو د ماشیـن لـه ازموینې نه بـریـا
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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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یعـنې ادعا یـې روغـه راووتـله. امـریکې دغه معـلومات له پاکستان نه پــټ وساتل. ځکه که هـغـوی خبرشي، بــن 
 الدن به بل ځای ته ویــســي.

بـاد کې یـو کـور کـرایي کـړ چې وروسـته د آد امریکې مرکزي استخباراتو د خپلو مشاهدو لپاره د پاکستان په ابټ 
او د پاکـستان د استخـباراتـو د تمـاس پــه مـرکـز واوښـت. پخوانی پاکستانی جاسوس او کورنۍ یې په پـټ امـریکې 

د امریکې د مرکـزي استخباراتو  ډول له پـاکستان نـه د واشنګـټن سیمـې تـه ورسول شول، اونـومـوړی معـلـومـاتـګـر
لت د ادعا له مخې، د بن الدن د کـفـن او دفـن مراسم د امریکې د مـشـاور پـه څـیـر په کـار بوخت شو. د امریکې د دو

په عسکري بېـړۍ کې اجرا شوي وو او مړی یې بحر ته سپارل شوی و. خو لیکوال سیمور هیـرش دغه ادعا ردوي. 
 شنوموړی وایي چې د امریکې خاصو قواو له خپلې څرخکۍ )هلیکوپټر( نه د بـن الدن د جسم ځینې ټـوټـې د هـندوکـ

 په غرونو]ښایي د سپیـن غـر یـا وزیـرستان/پکـتیا په غـرونو[ کـې واچـولې. 
د پاکستان ستر درستیز جنرال اشفق پرویز کایاني او د پاکستان د استخباراتو  دا وو چې« خورا چیچونکی دروغ»

مهال هوایي الر  د امریکې دوه خاصو عسکري چورلکو)هلیکوپـټـرونو( ته د شپې په مشر جنرال احمد شجاع پاشا
پرانیستې وه چې بې د خطر له زنګ نه اِبټ ابـاد ته په توره تیاره کې ورسـیـږي. هلته یې بریښنا کوټـونه فـلج کړي 

باد کې د بن الدن په استـوګنـځای کې وسـله نـه وه مـوجـوده، ځکـه آوو او په ټوله سیمه توره تیاره خپـره وه! په اِبټ 
 ن د استخـباراتـو په ولکـه کـې وه. چې دغـه کـال د پاکستا

سعودي عربستان د بن الدن د پـټـې ساتنې لپاره پاکستان ته پیسې ورکولې. سعـودې له دې نه ویـره لـرلـه چې امـریکه 
 وغــږیـږي. له بـله د اړیکـو په اړه د سـعـودي او الـقـاعـدې دې امـریکې تـه به پاکستان دې ته اړکړي چې بـن الدن

واشنـګـټـن پـه غـوږ ووهي چې بـن الدن په پاکستان  اړخــه، پاکستان له دېـنه وېـره لــرله چې که سعـودي عـربستان
 کې ساتـل شوی دی.

تربیله »بـاد کې د بـن الدن د ساتنې کال، څه کـم دوه میله د پاکستان له عـسکري اکـاډیـمۍ نـه لــرې وه او له آپه اِبـټ 
د پاکستان د استخـباراتـو د پټـو عـملیاتـو مقـر دی( پـه څـرخکۍ )هلیکوپټـر( کې نـږدې پینځه لس چې نه )« غازي

باد کې پـټ سـاتـل شوی و . د بن الدن د وینې پـیژاند )ډي. اِن. أې.( هم د آدقیقې. له دې امله بن الدن په اِبټ ( 1۵)
تیـز راوړل شو. ستر درس ر جنرال پاشا په مرسته الستهاو د استخبارتو د مش پاکستان د ستر درستیز جنرال کیاني

بـن ( ۳قوه باید ډیره اغیزمنه وي، او )( ۲د امریکې[ غـټه قـوه بایـد رانـشي، )( ]1کیاني په دې ټـینګـار وکـړ چـې: )
سیز د جنورۍ په پای کې رامنځته شو. پاکستان یـو څلور ک ۲۰11الدن بـایـد ووژل شي. د دواړو خواو تړون د 

امریکایي ټیم ته اجازه ورکړه چې د بحریې یو عسکر، د مرکزي استخـباراتـو یـو تن، او دوه تنه د ارتباطاتو چارپوهان 
 ارتبـاطي دفـتر لري. پکې شامل وو. دغه ټـولګی به پـه تـربـیله غـازي کې

[ ته ما ]سیمور هیـرش»لـرلې، « اړیـکـینــږدې »ـستاني چې د پاکستان د استخـباراتـو د مشـرتابـه سـره یـې یـو پاک
ستاسې ]امریکې[ د غـټانو سره یـوه معامـله وه. موږ ډېـر میل نـه الره، خو بــاید دا شــوي وای: د »چې « وویل

 لیکوال هیرش ته زیاته کړه چې په ذکر شوي پاکستاني....« د غـوڅـولـو لـه کــبله  امریکایي مرستو د پروګرامونو
ازاد  ډېر» امریکې پاکستان ته د افـغانـستان په چـارو کېدا نتیجه هم ورکړه چې  ې د جنرال پاشا مالقاتامریکا ک

 ځکه چې هــلــته د امریکې د پــوځ کمیــدل پــالن شـوي وو ]تـوري د ځیرکیار له خوا پیـړ شوي دي[. ورکـړ «الس
امـریکایـي عـسکرو سره په څرخۍ )هلیکوپټر(  قـواو دد پاکستان د استخباراتو یو تن اړیکمن د امریکې د خاصو 

کې ناست و. هغوی یې په تیاره/تورتم کې د بـن الدن کـال او پاس د بن الدن استوګنځي ته ورسول. بن الدن په دریم 
پوړ کې اوسیده. په لومړي او دوهـم پوړ کې د اوسـپنو درنـې دړې د چاودونکو موادو په واسطه والـوزول شوې)دړې 
وړې شوې(. د بن الدن میرمن وهــم نیولې وه او چغې یې وهلې. زنګون یې په مرمۍ یا مـرمیو )مړدکي( وویشتل 
شو. په غیر له هغـو مړدکیو چې په بن الدن ولګیدل، نورې ډزې نه وې شوې. خو لیکوال سیمور هیـرش وایي چې 

 د ولسمشر اوباما قصه بل شان وه.
م پوړ کې، ښي الس ته په دوهمه دروازه کې نیغ الړل. بن الدن را غـوڼـډ شوی و دوه امریکایی ویشتونکي په دری

او د مالستې کوټې ته ننوت او هلته وویشتل شو، وسله یې نه لرله .څو ورځې وروسته، د امریکې د دفاع وزارت دا 
ه خپلو میرمنو نه، یوه د وژنې په مهال بن الدن وسله نـلـرله ، او)ب( بن الدن ل موضوع توضیـح کـړه چې:)الف(

 هم د ځان د ساتنې لپاره د ډال په څـېـر نه وه استعــمال کړې.  میرمن
 

 نور بیا
 

Dr. rer. pol. Rahmat Rabi Zirakyar, Califorina, USA 
zirakyar1234@yahoo.com 
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