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 ۳۰/۰۷/۲۰۱۶       سراج الحق ببرک زی ځدراڼ
 

 دوه ګوني متضاد چلند د اسالمي غورځنګونو د کړکیچ سلوک،
 

 نهېزه څېړپرتل تر منځ یوهخدایي خدمتګار او د حماس د 
 

برخه ۍاو ورست مهپینځ  
 

 جرمني توبینګن پوهنتون د سیاستپوهنې انیستیتوتد 

 د توبینګن پوهنتون د نړیوال سیاست او د سولي پلټنې څېړنپاڼه

 د جرمني د حبهارډ کارل پوهنتون د نړیوال سیاست، د سولې او کړکېچ څیړنې د نړیوالو اړیکو د مرکز څانګه 

  څېړنوال : ښاغلی میشایل هورترر

 اس غوشد تحریر هیات : ښاغلی توم

 : ښاغلی اندریاس حزنکلیور او ښاغلی فولکر غټبرګر  د څېړنې خپروونکی

 ژباړن : سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

 
 

 . د څېړنې پایلو ته ورستي کتنه   ۶
 د دواړو قضیو د څېړنو او پلټنو پایلې ۱. ۶

خدایي خدمتګارانو غورځنګ د دواړو علمي څېړل او تحلیل شوي قضیو پایلې په الندې ډول خالصه کیدای شي. د 
کې پر نړیوال کچ په لوړه درجه جهان شمولیت موندل شوي او ثابت شوې دی، همدا ډول د دوی د کړکیچ په 
موضوع کې او هم د دوی د کړکیچ د مخالفینو د محتویانو په درکولو او په پای کې همداراز د خدایي خدمتګارانو 

 په لوړه درجه جهان شمولیت جوت لیدل کیږي. غورځنګ د مقاومت د توکو په غوراوي کې هم
بهیر کې د دوی کړنې په نړیوال کچ د جهان شمولیت د په پردې برسیره د کړکیچ حلولو کې او د عدم تشدد مبارزې 

 لوړې درجې له غوښتنو سره اوډون او سمون لري.
ګ نړۍ په دوو برخو او یا برعکس د حماس قضیه کې په روښانه او څرګنده توګه داسي جوتیږي، چې دغه غورځن

دوو فرقو د مؤمن مسلمان او د کرغیړن دښمن کافر تر منځ ویشي. په دې توګه د دوی په بنسټ کې یو ستر ښندیزه 
کې او د کړکیچ مخالفینو د محتویاتو  موضوع دا وضیعت بیا د دوی د کړکیچ په )افراطي( انحصاریت شتون لري.

په پای کې د دښمن په وړاندې دا ډول مفکوره یا فکري بڼه یوې اعالن شوي  په اړه ځان د پاموړ راښکاره کوي. او
وسله والې مبارزې ته وربهیږي. د حماس د کړکیچ هوارۍ او یا د کړکیچ حلولو الر په څرګنده توګه ځښته ډیره د 

 زور زیاتیو او تشدد ډکه الر ثابته شوي ده.
قعات تر السه شول. دا تمې او پایلې د ښاغلی فن حورا لخوا په په دې ډول د دواړو قضیو پایلو کې تمه کیدونکي تو

 (vgl Van Evera 1997: 51f) مطرح شویو قضیو کې د ځانګړي مانا په د ننه کې په پام کې نیول کیږي.
د خدایي خدمتګار غورځنګ پر نړیوال کچ په ډیره لوړ درجه کې جهان شمولیت او په همدې مفکوره او تګالره 

دا د دوی د ډیر عالي، پیاوړي او ښندیزه )افراطي( ډول د عدم تشدد د مبارزې له  ډیر ټینګار کول،باندې ځښټ 
 تګالرې سره سمون لري. 
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انحصاري  په داسي حال کې چې د حماس غورځنګ کې په ډیره لوړه کچه او تر ورستي بریده له حده ځښت ډیر
یت د کړکیچ په حلولو کې په ډیره لوړ کچه بلکل له افراطي ذهنیت له لري جوت لیدل کیږي. همدغه افراطي ذهن

 حده زیات ښندیزه یا افراطي تشدد د تاوتریخوالي سره مل په دوی کې لیدالی شوي دی.
 

 د درېیم متحول اړوند د ممکنه اړیکو شونتیا  ۲. ۶
الي له کبله فوق ها خوا وکتلي شي، دواړه مطالعه او تحلیل شوي قضیې د ورتو لږ که د نیواک ریښتنې حالت څخه

العالده په زړه پوري د پا موړ او په ستره کچه ګډې ځانګړي ځانګړنې هم ښیې: که دواړه پلټل شوي اړیکې په ځیر 
سره وکتل شي، په عجیبه توګه په دواړو قضیو کې په لوړه کچه د پاموړ ګڼ شمېر ګډ مشترکات لیدل کیږي. د 

یا پښتونخوا نیولي شوي او کالبندي شوي سیمې جبراً  NWFPاراز د اسراییلو لخوا د فلسطیني اشغالي سیمې او همد
په وچ زور سره د بهرنۍ نړۍ څخه په انزوا کې ګوښه ساتلي شوي دي. د نیواک دا ډول حالت په لوی الس د دوی 

او  د خپلواکۍ برحقه حقونو باندې محدویتونه لګولي دي. په دواړو قضیو او حاالتو کې د نیواک د مستقیمو اغېزو
پایلو له امله ډیر بد ویجاړونکي اقتصادي حاالت رامنځ ته شوي دي او ال هم شتون لري. دې حالت خلک په یوه ډیر 
بد او ناوړه ټولنیز بیړنې وضعیت کې را ایسار کړي دي. همدارنګه د نیواکګرو ظالمانه او ځپونکي سیاسي پالیسو 

 نګړتیاوې پېژندل کیږي.په سبکونو او بڼو کې هم ورتوالي او ګډې ځانګړي ځا
په سیاسي توګه پښتانه لکه د فلسطینیانو په شان مخکې تر دې چې دوی د یرغلګرو ځواکونو سره د یو تړون له 

غال او لوټ  Participation right حقونه یا مخي یو تفاهم ته سره ورسیږي، د دوی څخه ټول د ولسواکۍ بنستیز
پل وار سره د دوی د خود مختارۍ حقونه پایمال کړي یا د خپلواکۍ کړلي شوي دي. هر یوه نیواکګر ځواک په خ

ادارې اختیارات یې ورمحدود کړي دي. د دې ټولو ګډو شباهتونو یا ورتوالي سره سره بیا هم په باوري توګه د 
نکار نشي کېدای، دا توپیرونه د مذهبي شعور او د جګړې یا د کړکیچ سلوک ادواړو قضیو تر منځ د توپیرونو 

 ترمنځ احتمالي اړیکې کمزوري کولي شي. 
د دې شرایطو اړوند په دې کانټکس کې دا پوښتنه راپورته کیږي، چې تر کومه حده دلته دا پېژندل شوي او په ګوته 
کړل شوي توپیرونه په ټولیزه توګه د مذهبي غورځنګونو د کړکیچ سلوک له اړوندو ستونزو سره تړاو لري. په دې 

کیچ په سلوک کې د پېژندل شوې ستر انحراف ستونزې ته د منلو وړ او قناعت بښوونکي تشرېح مانا چې آیا د کړ
تر سره کوالی شي.  ٬٬عامه پوهاوی  ٬٬شي، کوم چې دلته د قضیې په تړاو څېړل شوي متحولونه  یوړاندې کیدال

 دا پوښتنه باید په الندې ډول تر څېړنې الندې ونیول شي.
ضیو کې د کډوالو اړوند ستونزو کې یو لوی شدت تر سترګو کیږي او د اشغالي سیمو سره لومړني توپیر په دواړو ق

تړاو لرونکې دموګرافیک وضعیت یا وګړشمېر حالت باید سم وپېژندل شي: د کډوالو او د موګرافیک وضعیت 
څه هم د اسراییل  دواړه ستونزې د فلسطین په کړکیچ کې ځښت ډیر بې رحمه، ظالمانه او حیرانونکي ابعاد لري. که

لخوا د فلسطین په نیول شوي خاوره کې د غزې تړانګه د نورو سیمو په پرتله د دې ستونزې په پراخ ډګر کې پرته 
له اړنګ برنګه تر ټولو ډیره اغیزمنه شوي سیمه ده. که اسراییلي احصاییې او شمېرې سمې وي، نو له مخې یې تر 

رخه د فلسطین د شمال لویدیځ غاړې یا ویسټ بانک څخه راپورته شوي اوسه د فلسطیني ځانمرګي بریدګرو ستره ب
. له دې سره د دموګرافیک وضعیت او د کړکیچ حلولو کې د خشونت یا زور زیاتي کاراونک ترمنځ نیغ 1.  ۶۰ده

رځنګ چې د خدایي خدمتګار غو په نیغه یو سیده تړاو نه لیدل کیږي.سربیره پردې دا هم باید په پام کې ونیول شي،
تر پیدایښت مخکي پښتنه ټولنه او د پښتنو په سیمه کې د تشدد کچه په ښکاره توګه د پاموړ ځښته ډیره جګه ښودلي 
شوي ده. که څه هم له دې څخه انکار نشي کیدای، چې په ځینو مواردو او اړخونو کې د کډوالي ستونزې او 

کې مهم رول لوبولي دی. په دې  لوکارواوتریخوالي دموګرافیک وضعیت د حماس الرویانو او پلویانو د تشدد او ت
نو یا عواملو پر بنسټ په څرګنده او مناسبه وتوګه د کړکیچ چلند کې د انحراف لوړه درجه د پریکنده بهرني فکتور

 توګه نشي تشرېح کیدای .

                                                           

 ( کال داسراییل سفارت ۲۰۰۵. ) دا مالوماتي ارقام او شمېرې د ښاغلی شین بت لخوا د اسراییلو د ملي امینت له شبک څخه ترالسه شوي دي .۶۰
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فورم او ډول کې  دویم ځانګړي د پاموړ پېژندل شوي توپیر د دواړو خوځښتونو په سازمانې یا تنظیمې جوړښت،
سلسله په جدي او کلکه توګه د پوځي  پروت دی: په داسي حال کې چې د خدایي خدمتګارغورځنګ د مراتبو

مخبیلګه یا موډل په بڼه کې تنظیم شوي. د حماس په غورځنګ کې پریکړې د اوامرو یا امرونو له الرې نه، بلکې د 
ډول په دې برخه کې په ښکاره توګه د هراړخیز څرنګوالي  بحثونو او خبرواترو په بهیر کې تر سره کیږي. په دې

له امله د کړکیچ حل یا هواري نشي تشرېح کیدای: حماس د خپل تنظیم جوړښت فورم د اخوان المسلمین څخه 
اخیستلي دی. اخوان المسلمین تر دې دمه د اسراییل په وړاندې د زور زیاتي او تشدده کار نه دی اخیستلي. په داسي 

ې چې د پښتون ځلمې خوځښت تاوتریخوالي ته د چمتووالي له امله د خدایي خدمتګار غورځنګه رابېل شو. د حال ک
پښتون ځلمي تنظیمي جوړښت د خدایي خدمتګار غورځنګ سره تړاو در لود. د خدایي خدمتګار غورځنګ په 

و او هممهاله یې په کلکه سره خپله د په ډیر ټینګار او په زغرده بې له شکه تشدد یا تاوتریخوالی ردول ښکاره توګه،
سلسلې مراتبو جدي الره هم تعقیبوله. دوی به سمالسې په فورې او جدي توګه د تاوتریخوالي له مدافعینو یا د تشدد 

په یوه اندازه وچ کلک جوړښت کې لکه د خدایي  پالونکو سره پریکون کاولو. په داسي حال کې چې دا ډول چلند
یره ډتر ښت کې په یوه ستونزمنه بڼه کې پلي کیده. د ډیرو کتنو او ازمایښتونو پر بنسټ خدمتګار غورځنګ جوړ

توګه په  ياو ظاهر بریده دا یوه ناشونې کړنالره وه. د دې سره سره داسي ښکاریده، چې دغه کړنالره په ازمایښتي
هغه غورځنګونه چې پوځي ډیره سختي سره د باور منتیا، منلتیا او د قناعت وړ ګرځیدله. په عمومي توګه 

جوړښتونه لري، د هغو غورځنګونو څخه چې د بحث او مشراکت له الرې رامنځ ته شوي، یوه اندازه عدم تشدد ته 
هیلمن بریښي: نو په دې اساس کیدای د متشددو مذهبي غورځنګونو په اړه چې د سلسله مراتب په اساس تنظیم شوي 

( په   Lord´s Resistance Army)لبنانۍ حزب هللا، په یوګانډا کې د  دي، یو څو بیلګې هم وړاندې کړل شي لکه
پرتلیزه توګه د عدم تشدد، د مشارکت او ګډون په اساس رامنځته شوي غورځنګونه لکه )په هند کې د کانګرس 

 ا( د مذهبونو نړیوال کنفرانس، د نړۍ د مذهبونو تر منځ د ډیالوګ شور (WCRP)ګوند، د سیرلیون په هیواد کې 
پرته له دې توپیره د بل هر ډول مانا لټون انکار کیدای شي، ځکه په ډاډمنه توګه د مذهبي غورځنګونو دوه ګونې 
متضاد چلند د دوی د اورګانیزیشن په فورم کې نه دی پروت، څو د دوی د مهمو متحولونو مرکز ټکی د دوه ګونې 

 متضاد چلند په اړه په ریښتیني توګه تشرېح کړل شي.
په وجه د کړکیچ مخالف لوري یو د بله  غړیتوبیا  سره اړیکې د مذهبواړو قضیو د څېړلو په لومړي قدم کې د د

سره توپیر لري. د حضرت محمد )ص( د ژوند پر مهال په مدینې منوره کې د یهودیانو د سترې ټولنې په اړه بې له 
الفاظ شتون لري. حماس دې بیانونو یا آیاتونو ته  شکه پاک قران کې د یهویانو په وړاندې یو شمېر واضع بیانونه یا
اسالم دین ته نسبتاً یوه اندازه نږدي ښوولي شوي  مراجعه کوي. دا په داسي حال کې چې په قرانکریم کې عیسویان

 (،( vgl. Khoury 1991 :69 ff دي .
په دوویشتمه ماده کې نړۍ د حماس السوندونو ته په ځیر سره کتل داسي ترې څرګندیږي، چې حماس د خپل منشور 

دا مطلب حماس د یووالي په توګه „ nation of unbelievera„ د مؤمنو مسلمانانو او د کافرانو ملت ترمنځ ویشي.
درک وي. پردې سربیره حماس په خپل منشور کې د شک و شوپیان ځای هم نه پیږدي، حماس د عیسویانو په 

 (vgl. Art. 13,25 ChH )ړي دی .وړاندې هم یو نامناسب چلند او دریځ غوره ک
له بله لوري باچاخان داسي اعالنوي، چې د ده د خدایي خدمتګارانو غورځنګ خپلې ټولې چارې او کړنې د څښتن 
تعالی د ټولو مخلوقاتو لپاره ترسره کوي. که څه هم خان په خپلو ویناوو کې په ښکاره، واضع الفاظو د یهودیانو او 

 څپرکی لوستلي شئ(.  ۱. ۴رویان یادونه هم کړي ده )په دې اړه نور په د نورو لږکیو مذهبونو ال
منځه کوم تړاو نه  دلته هم د اسالمي غورځنګونو د کړکیچ سلوک او د کړکیچ د مخالف لوري د مذهبي اړیکو تر

مریکایانو لیدل کیږي.د دې سربیره د ځینو اسالمي غورځنګونو له لوري د عیسویانو په وړاندې په ځانګړي ډول د ا
 په وړاندې په پراخه توګه تاوتریخوالی تر سره کیږي. لکه )په افغانستان او عراق کې( 

د کړکیچ د مخالف لوري بېال بېل مذهبي تړاونه یا اړیکې نشي کوالی، چې د کړکیچ په سلوک کې پېژندل شوي 
منځه زماني واټن دی او دا ټکی  توپیرونه تشرېح کړي. پردې سربیره غوره او مانالرونکي ټکی د دواړو قضیو تر

ښایي دلته په ځانګړي توګه په اسالمي فقه کې د نویو پرمختګونو له امله تر پوښتنې الندې راشي. په ځانګړي ډول 
دا باید په پام کې ونیول شي او پرې ډده ولګول شي، چې د سید قطب اندونو او اثارو پر اسالمي غورځنګونو باندې 

کال کې په واضع او ښکاره توګه دا خبره روښانوي، چې سید قطب  ۱۹۹۸ښاغلي نوسه پر  ستر اغېز درلودلي دی.
د اسالمي نړۍ لومړنۍ ستر عالم په اند، د خپرولو یا پراختیا ورکولو جهاد د هر مسلمان خپل انفرادي مسوولیت 

 اره کوي. دی. دا په داسي حال کې چې حماس دفاعي جهاد ته د ځان د دفاع مکلفیت په مفهوم کې اش
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دا مفهوم یا کانسپټ د اسالم د مبین دین د پیل راهیسې د اسالمي قوانینو یوه برخه جوړوي.
(Nüsse 1998:71f )  په دې توګه حماس خپل وسله وال مقاومت ته په ښکاره ډول دلیل د سید قطب په دودیزه

 جهادي تګالره کې نه راوړي او نه د هغه د مفکوري الره تعقیبوي. 
ي خدمتګار غورځنګ په اړه داسي انګیرل کیږي، چې د خان یو شمېر الهامونه د هغه هندي سیال مهاتما د خدای

ً یو څه د خپلي فکري پولې  ګاندي ته ورتوالي لري. د خان له لوري دا ډول یو مخکښ دریځ ته تمایل ښودل طبعا
ندو( په یځنګ ګاندي جي د یو کافر )هورهاخوا وتلو ته شرایط برابر وي. که د خدایي خدمتګارانو غور وېوړتیاو

د دې احتمال ځښت ډیر وو، چې دا ډول یو دریځ یا  نامه یاد کړي هم وای او یا په دې سترګه یې ورته کتلي وای،
باندې هیڅ ډول اغېز نه وای اچولي او د ده پر کړنو او  واو مفکور تګالرې به د باچاخان پر چال چلند، نظریاتو

 ل اغیز نه وای پریښودلي او باچاخان به همداغسي په خپله الره ټینګ والړ پاتي وای.تګالرو باندې هیڅ ډو
ی. دا شک شتون که څه هم د روحي او رواني فکري تاریخ پرمختګ پیښې اغېزې هیڅکله په بشپړه توګه نشي پټوال

پرته له  کړل شي، چې څنګه د دواړو غورځنګونو ترمنځ د کړکیچ هوارۍ د افراطي انحراف په اساس تشریح لري،
  2. ۶۱.فکر په لور ور ونه ګرځیدل شي منحصردې چې د جهان شمولیت یا د انحصاریت مفکورو یا یو فرد ته 

اخیستنه کې د پاموړ جوت توپیرونه شتون لري. د هبي  مذهمدارنګه د هره یوې جغرافیایي سیمې په مذهبي مانا یا 
څرګندیږي. د حماس منشور د یوولسمې او دیارلسمې مادې په دې څېړنپاڼې پر بنسټ د حماس دریځ په دې ډول 

اساس، د فلسطیني خاورې د یوې برخې څخه تیریدل، حماس ته د خپل مذهب د یوې حصې یا برخې څخه د تیریدلو 
په دې ټوګه دا ډول فکر د یوې پایلې په حیث د انحصایت سره په اړیکه کې   ( vgl. Art.11,13 ChH)مانا لري.
په پام کې نیول کیږي؛ چې دا ډول فکر د انحصاري مفکوري تولید دې هیواد په ځانګړي اهمیت  دا هم بایدپریوځي، 

 توګه خالصهپه کې نغښتي دی. د حماس د قضیي په تړاو دا ډول یوه مفکوره تر ډیره بریده ډیره ښه پرېوتي ده. او 
که څه هم داسي ښکاري او کیدای شي له دې په پای کې دغه ستونزه حل نه کیدونکي او نه تفکیک کیدونکی ده. 

کې  الرې په نورو هیوادو کې د اسالمي غورځنګونو تشدد یا تاوتریخوالۍ هم تشرېح کړل شي، چې په هغو هیوادو
 تاوتریخوالي د انګیزې په توګه ترینه یادونه وشي لکه )په افغانستان کې( هیڅ ډول سپیڅلې ځایونه شتون نلري، څو د 

س نورو مسلمانانو ته د فلسطین د ځمکنې بشپړتیا ساتلو او د خاورې پر اهمیت باندې په ډیرشدت که څه هم حما
نوله همدې امله د اسالمي غورځنګونو  سره ټینګار کوي، د قضیي دا اړخ په بشپړه توګه له پامه نشي غورځیدلي.

 دوه ګونې متضاد چلند توپیرونه سم نشي تشرېح کیدالي.
کې یو بل خورا مهم توپیر ښایي د کړکیچ د مخالفینو اړوند حالت، جنسیت او ماهیت سره  په دواړو ښکېلو قضیو

مهال، د مقاومتګرو ډلو لخوا داسي  تړاو ولري: د لوی بریتانیا د ښکیالکګري امپراتوري په وړاندې د مقاومت پر
ې ډول د حماس غوښتنه هم همداسي استدالل وړاندې کیده، چې برتانویان باید خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. په همد

ده، چې اسراییلیان باید په بشپړ توګه د فلسطیني خاورې څخه ووځي او باید د خپلو ټولو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي 
حاکمیت ادعاوې څخه تیر شي.د ملګروملتونو لخوا د فلسطیني سیمو په اړه د ورسپارل شوي حقوقي وکالتلیک څخه 

سیمو )خپلو لږکیو سیمو   Diasporaس دا غوښتنه هم کوي، چې یهودیان باید خپلو هم تیرشي. برسیره پردې حما
ته ډله ډله ( بیرته ستانه شي، په کومه چې راغلي دي، بیرته دې په هماغه الر والړل شي. دا چې اسراییلیان یا 
یهودیان د فلسطیني تاریخي خاوري څخه بهر هیچ کوم بل هیواد په واک کې نلري. دغه ستونزه پرته له شکه تر 

ستونزه ده او په دې کړکیچ کې د یو مهم توپیر په توګه راجوتیږي. توپیر په دې ډیره بریده په ښکاره توګه د پاموړ 
ډول دی، چې په ډیرو نورو مواردو او قضیو کې د نیواک حالت او د اشغالګرو په وړاندې د اسالمي غورځنګونو د 

شویو خاورې برسیره  سي موندلي شو، چې د دوی )یرغلګرو ( لخوا په ادعا شویو یا نیولداتاوتریخوالي اعمالو کې 
یرغلګر خپل هیواد په اختیار کې لري.د بیلګې په ډول دلته د افغانستان او عراق څخه یادونه کیدای شي. د دې 
توپیره پرته د بل هر ډول تړاو په رسمیت پیژندنه به یوه نا مناسبه او ناشوني شوني چار وي. څو د اشغال په حالت 

 د جګړې خصوصیات په سمه قناعت بښونکي توګه تشرېح کړل شي. ند کې د اسالمي غورځنګونو د کړکیچ چل

                                                           

.  فکرونه بایدله پیله د یو بل په څنګ کې په پام کې نیول شيدلته هم د ښاغلي کوشل تیوري ته مراجعه کیږي،چې جهان شموله او انحصاري  ۶۱   

.
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 9تر 5 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 دواړو قضیو اړوند دلته په مطرح شوي را ټولې شوي موندنې او السته راوړنې تر منځ توپیرونو سره یوه دوه 
ګونې پایله رانږدې کیږي: له یوې خوا دا ثابته شوه، چې ګڼ شمېر اړوند توپیرونه شتون لري، دا توپیرونه د 
دریېمګړي متحولونو له لوري په بشپړه توګه نشي کنټرولیدلي. نو په دې توګه تر ډیره بریده دا روا یا منلي کیدای 

په بهیر کې د تشدد یا تاوتریخوالي ډک اعمالو او د عدم تشدد تر منځ توپیرونه یواځې  هم نشي. څو د کړکیچ د حلولو
سي انګیرل له بل پلوه دا نسبتیت ورته ورموندلي کیدای شي. کېبڼو او په ځانګړي توګه د عامه پوهاوې په بېال بېلو 

چې د اشغال په حالت کې د اسالمي غورځنګونو د کړکیچ  چې آن غټ او د پاموړ توپیرونه په دې ونتوانیدل، کیږي،
ولونو سلوک، دوګونې متضاد چلند په سمه توګه د منلو وړ تشرېح کړي. په دې څېړل او پلټل شویو قضیو کې د محت

چې متحول عامه پوهاوي یوه مهمه مانا  ډیر لوړ بیان کیدای شي دې احتمالي پایلو ته د برائت وسایل برابر کاندي،
 او ونډه د دې څېړنې په ډګر کې درلودلي ده.

 

 د شعور ممکنه بدلون د اړیکو شونتیا ۳. ۶
چې یو ) جهان شموله او یا تر اوسه یو کمزورۍ ټکی په دې غوره شوي کړنالره کې داسي ښوول کیږي، 

د کړکیچ سلوک ټول ورستۍ بهیر  انحصاري( پوهاوي په یوه معینه زماني مقطه کې مطرح کیږي او په هغه کې باید
رانغښتل شي، پرته له دې چې پکې ممکنه شعور په پام کې ونیول شي په دې اساس وسمهال دا پوښتنه رامنځته 

شوي غورځنګونو کې د شعور ممکنه بدلون تر سره شوي دی. که څه هم چې آیا په دې پلټل شوي او څیړل  کیږي،
 د دې پوښتنې کتنه او ارزونه یوازې د یوه نمونوي چوکاټ په دننه کې شونې بریښي. 

د باچاخان مفکوري ته په پام سره د هغه ورستي ویناووې، څرګندونې او د ادعاوې محتویات هیڅ شک و شوپیان ته 
فکر بنسټ ګرځولي وو او هغه به له دې ټول خپل  ټول بشریتانو خان په پرله پسي توګه ځای نه پریږدي، د خان

کال د خان له خولي دا خبره ثابتوي او روښانوي:  ۱۹۴۰الرې د عدم تشدد کټګوریو ته ژمنې تر السه کولي. پر 
 The Khudai Khidmatgars must (…) be what our name imples : Servants of God دی وایي،

and humanity by laying down our own lives and never taking any life   رپخوا ) د ښاغلی رامو له 
  .یاده ونه شوي ده (تیرنه پاڼه کې مه  ۶۲ په:کال  ۱۹۹۱

چې د دوی د سیاسي دفتر د السوندونو پر بنسټ مذهبي استداللونه د  که څه هم د حماس په اړه داسي ښوول کیږي،
  3. ۶۲استداللونو په پرتله په زیاتیدونکي توګه شا ته غورځول کیږي  سیاسي

د حماس په اړه سر چینې دا ښې چې دوی په بنستیز ډول، په دوامدار او پرله پسې توګه انحصاریت ته تمایل ښوولي 
 ۲۰۰۱. په همدې توګه د حماس د ( vgl.Abu-Shanab 1999:169 Hamed1999:180;Freund 2002: 45 ffدی. ) 

کال شپې پاڼو یا شبنامو کې په څرګنده توګه لیدل کیږي، چې حماس تر اوسه نړۍ د مؤمن او کفار تر منځ ویشي او 
کې شمېري او په دې توګه دوی ځانونه کفارو ته په  همدارنګه دوی ځانونه د هللا تعالی له خوا په غوره شوي کسانو

   ۶۳.4سزا ورکولو کې مکلف بولي 
دواړو غورځنګونو کې د پوهاوي بدلون هیڅ نښې نښانې نشي ثابتیدلي. د کړکیچ د سلوک په اړه یو په دې توګه په 

ثبوت دا دی، چې د کړکیچ سلوک په مستقیمه یا غیرمستقیمه توګه د عامه یا انحصاري پوهاوي په پایله کې رامنځ ته 
عامه پوهاوي مفکوره د تشدد کارونې کیږي. له دې سره خبره نه تمامیږي، دا هم شونې ده چې د انحصاري یا د 

                                                           

.د ښاغلي هوریب د یاددښتونو په ضمیمه کې دغه بدلون په ښکاره توګه  لیدل کیږي   ۶۲  

.
3
  

 نیټه د حماس په یوه شبنامه کې داسي لیکلي شوي وو،  ۲۸کال د سپتمبر په  ۲۰۰۱د  ۶۳
 .  „O ye who believe. If you obey the Unbelievers, they will drive you back on your heels“ (zitiert nach 

 Alexander 2002: 111). Auf Flugblättern der Hamas im Juni 2001 heißt es: „Fight them and Allah will punish them by your hands“ (vgl. 

Alexander 2002: 134, 137).  4  
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دې شونتیا د حذفولو د پاره باید نورې پلټنې او تحقیقات  5. ۶۴ورسته وده کولي شي او همداسي دوام موندلي شي 
ترسره شي او دا شونتیاوې د دې څېړنې او پلټنې څخه مخکي باید ترسره شوي وای. دا هغه څه دي، چې دلته په 

ه کیدای. اما نور ټول مطالعه شوي، څېړل شوي، تحلیل شوي توکې او السوندونه د دې دغه څېړنه کې نشي تر الس
څېړنې د کاري مودې چوکاټ کې په درېیم څپرکۍ کې په وړاندې شوي توقعاتو یا تمې باندې ډډه لګوي او په دې 

 څېړنه کې د تحقیق او پلټل شویو متحولونو ته له نږدې نه ستر اهمیت او مانا ورکوي.
 

 د تیوریکي او عملي اغېزو یوځایوالي  ۴. ۶
د عامه پوهاوي متحولونه کوم چې د سریزې په پیلیزه برخه کې د ښاعلي هزن کلیور لخوا د تشریحي او توضحي 
وینا ځواک پر بنیاد په رسمې بڼې کې وړاندې شول او دا مطلب که لږ څه نور په دقیقه توګه وښوول شي. په دواړو 

کې رسمې بڼه د رسمې مذهبي زده کړو خوصیات د تشریحي او توضحي ویناوو ځواکه پر بنسټ پیژندل  قضیو
سلنې زیاد شمېر کې  ۹۰کیدای شي: دا په داسي حال کې چې پښتانه د یو واحد ولس په توګه، په دوی کې تر 

زې په لړ کې د عدم تشدد تګالرې نالوستي شتون درلود. بیا هم پښتانه په دې وتوانیدل چې د څه باندې یوه نیمې لسی
 ته وفاداره پاتي شي او یا د بې تاوه پاڅون څخه اطاعت وکړي. 

چې دوی ځانونه د درېیمه  په بل لوري کې یو ستر اسالمي غورځنګ لکه څنګه چې ویل کیږي او انګیرل کیږي،
دوی د څه  ( vgl. Aref 1999:189)نړۍ په ولسونو کې تر ټولو ښه روزل شوي په لوړه کچه لوستۍ ملت ګڼي 

باندې یوې لسیزې څخه ډیر د اسراییل په وړاندې له پراخه تشدد یا تر ټولو ستر تاوتریخوالي څخه کار اخیستلي دی 
او دوی خپل جګپوړي چارواکې، مشران او فعالین په پوهنتوني چاپیلایر کې جلب و جذبوي یا د دوی مشران ټول 

په مساویانه ټوګه په ډیره ټینګه او سخته بڼه کې په مذهبي زده کرو باندې  پوهنتون لوستي دي؛ دواړه غورځنګونه
ټینګار کوي. دلته په دې برخه کې هم د مذهبي زده کړو له الرې د وسیله ګرځیدلو یا آله ګرځیدلو ګواښ کموالۍ نه 

 .6. ۶۵ترسترګو کیږي 
کلکو او جدي اقداماتو په وجه د تشدد یا  کله چې د دیني زده کړو زدکړوال ښوونه یا تدریس د تعلیم له الرې د

یا دتشدد یا خشونت ردونکې دریځ خپلوي، کیدای شي دا د ښوونکی یا روزونکی  او کوي تاوتریخوالي څخه مالتړي
لري، په دې مانا، دا په دې پورې اړه لري، چې مذهبي ښوونکی د  د ایماني پوهي یا د مذهب په درکولو پوري اړه

ه ډول پوهه لري، انحصاري که جهان شموله پوهه لري په همدې توګه په پای کې ښوونه او خپل مذهب څخه په څ
چې د خپل دیني فکر بریالي زده کړه د  ،. داسي انګیرل کیږيروزنه په خوندي او روښانه توګه تر سره کیږي
ې دوی د کړکیچ په چ دا د نوموړو غورځنګونو پوري اړه لري، مذهبي تعلیم له الرې د غورځنګونو پر غاړه ده،

خپلي خوښې کومه الر د تطبیق وړ ګڼي. دې ته ورته یو انځور د ښاغلي هزن کلیولخوا د دې څېړنې  هواري کې د
په درېیمه برخه کې په وړاندې شوي بڼه کې د فراملي شبکو په نامه را ښکاره شوي دی. په داسي حال کې چې 

په نړیوال کچ خپلي فراملي اړیکې هم پالي ورسره په پراخه  حماس د یو فراملي شبکې له غورځنګه راوتلي دی او
 کچه د تشدد یا تاوترخوالي هم کاروي. 

اما بې تشدد خدایي خدمتګار غورځنګ عدم تشدد په داسي یو چاپلایر کې پاللو، چې دوی یواځې د هند کانکرس 
ځپلي اړیکې لرلي( همکاري کوله، ګوند سره )د یوې اوږدې مودې روغې جوړې او په پاي کې کړکیچنې او بحران 

له دې پرته دوی د برتانوي هند ورهاخوا هیچ ډول فراملي شبکو سره اړیکي نه درلودلي. ان دا خبره هم سمه نه 
. اما دا ځانګړنه کیدای شي د ۶۶7پریوځي، چې د فراملي شبکو سره اړیکې لرل، د وسیلې ګرځیدلو ګواښ راټیټوي 

د اړیکو له الرې ترالسه شي، سربیره پردي یو اړین فکتور دا روښانه کولي شي : متحولو عامه پوهاوي د نښلو 
چې یو جهان شموله ناپیلي اسالمي غورځنګ لکه د خدایي خدمتګارانو غورځنګ پرته له کومي ستونزې په اساني 

                                                           

مت کې د تاوتریخوالی کچه دا امکان د حماس په قضیه کې احتکااٍل نشي په پام کې نیولي کیدای، خکه انحصاریت په داسي یو محال کې ټاکل شوي دی، چې د هغوي په مقاو ۶۴. 

 په نسبي ډول لږ محسوسیدله  .
5
  

.کال کې د ښاغلي هزن کلیور لومړنې تیزس  دا خبره تاییدوي  ۲۰۰۴په  . 
6  

  Vgl. ebenda: 11.  7  د ښاعلي هبنده اقتباس په پرتله. 
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س سره کوالی شي، چې د یو غیرمسلمان همکار سره کومک او همکاري وکړي. په داسي حال کې چې د حما
ورانوسره تړاو لري او د خپلي مذهبي پولې ورهاخو ټیا اکمالتړ او شبکې اړیکې یواځې د اسالمي فعالینو  همکاري،

د نورو ادینونو سره متقابله همکاري د دواړو خواوو له لوري په مذهبي متقابلو کې د غورځنګ د انحصاري 
ثره جدي او سوله منه اغیزمنه فراملي شبکه اړینه کړنالرې له امله مخنیونه کیږي. له دې سره په پای کې یوه مو

بریښي .کله چې د سیال همکار یا د پارټنر همکار کړنې او فکرونه د خپلو پولو ورهاخوا ورتیریږي، یعني د جهان 
کله چې داسي یو تفکر شتون ولري، کیدای شي له دې الرې په یوه عام فهمه  شمولیت به فکرونو کې نغښتي وي. او

بکه کې د سولې روح ته وده ورکړل شي. که سړی دا ډول سازماني بڼې چې د عامه پوهاوي متحولونه فراملي ش
عنصري متحولونو په څیر وړاندې کړي. نو کیدای شي د ښاغلي هزن کلیور ځانګړې رسمې بڼې  دي، د ابتدایي

شراطو کې په تړاو کې  )همدارنګه د نورو مهمو عواملو او فکتورنو سره( له دغو متحولونو سره په اغیزمنو
راوستلي کیدای شي، دا به د کړکیچ په حالت کې د تشدد او تاوتریخوالي په اړوند د مذهبونو دوګونې متضاد چلند 

ورګډول به هم د ورته متحولونو په ترکیب کې  ستونزې د قناعت وړ هواري کړي. د دا ډول نورو څېړنو او پلټنو
و ستره رول او یوه مهمه مانا د مذهبي شخړو او کړکیچونو په څېړلو کې تحلیلي شي. داسي ښکاري، چې دا ټکی ی

لري.له همدې امله کیدای شي او معقوله وښکاري، دلته چې کوم متحولونه وڅېړل شول او وپلټل شول، پر نورو 
یدای شي. په نورو ښکېلو ډلو ټپلواو نورو ټاکل شویوحالتونو په چوکاټ کې ترینه کار اخیستنه ک ادیانو یا مذهبونو،

د مذهبونو سره  ،اځانګړي ډول د مذهبونو ارزونې یا پرتله کولوڅیړنو په اړه او همداسي د مذهبي پولو ورهاخو
په اړه د دې څېړنې د پایلې سره یوه ستر مهمه نښلونکي اړیکه لري. د څېړنې څخه  وورانټفعال اکتړوا لرونکي 

ړخ سره هم مهم تړاو درلودلي شي: کله چې تر پولې هاخوا ترالسه شوي پایلې د علمي اړخ تر څنګه د عملي ا
ور  جګ اووربهیدونکي فکرونه کولي شي، سوله ییزې کړنې یا اقدامات، د سولې فعالیت او قابلیت عمل نوره 

څو دا ډول مفکرو یا فکرونو خپرلو  پورې اړه لري، ، بیا نو د ټولو دولتي او ټولنیز، خصوصي فعالینوزیات کړي
ورکړي .له دې امله دا د ټولو یوه مهمه او اړینه دنده کیدای شي، چې په ګډه سره د کلتورنو او مذهبونو ته وده 

و د پردیو ترمنځ همغږګي او مشابهتونو باندې ټینګار وکړل شي. خلک نه باید د پردیو په وړاندې ویرونې، ډارونې ا
ړنګ کړل شي او په ځانګړي ډول په  ونه بایددښمنۍ انځورد لمڅول شي .په فکرونو کې و په وړاندې تبعیض ته

ولو فورمونو کې خبرو اترو یا ډیالوګ ته باید وده ورکړل شي او اجازه ټې او په ټولو کچو او په ټولو برخو ک
ورکړي. څو له دې الرې د انسانانو ترمنځ د عامه پوهاوي شعور وده وکړي. څومره چې په دې الره کې بریالیتوب 

او ولسونو ترمنځ د سولې  د دولتونو، مذهبونو، انسانانو اولرلید،  اغه کچه د سوله ییز ژوند ژورترالسه شی، په هم
 .يانډول رامنځته کیدای ش ښهثبات 
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