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 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  
 

 ۲۶/۵۰/۲۵۰۶        سراج الحق ببرک زی ځدراڼ
 

 چلندوه ګوني متضاد دسلوک،د اسالمي غورځنګونو د کړکیچ 
 

 ړېزه څېپرتل یوهتر منځ او د حماس  خدمتګار خدایيد 
 

 د سیاستپوهنې انیستیتوتد المان توبینګن پوهنتون 

 پاڼهړناو د سولي پلټنې څېد توبینګن پوهنتون د نړیوال سیاست 

  څانګه مرکزد نړیوالو اړیکو  د چ څیړنېاو کړکې سولې د نړیوال سیاست، دکارل پوهنتون  بهارډد حان د الم

  ررترومیشایل ه ښاغلی:  ړنوالېڅ

 اغلی توماس غوشهیات : ښ د تحریر

 برګر لکر غټوس حزنکلیور او ښاغلی فااندریښاغلی  :نې خپروونکیړد څې

 : سراج الحق ببرک زی ځدراڼ ژباړن

 

په زړه پوري یوه  څیړنهعلمې دا  ،ونیوال شي. زما په اند مخه ده، چې د جګړې بهترینه جګړه هغه جګړه: ژباړن

او په  سر الرېد عدم تشدد  ،ستر بې وسلې مجاهدبیساري یو  داسالمي نړۍ  دکې پښتنو په تاریخ  د ځکهده، څېړنه 

د انګریزي او پنجابي استعمار افغان باچاخان  فخريانسان  فکرتمستر شموله جهان ژندل شويپې یو نړیواله کچه

 . د خانانو خان باچاخان د اسالميونیولهمخه  وجګړ ود وسله والکې خپلواکۍ په جګړه د انو نافغا پښتنود خالف 

 مبارزملي یو ستر فلسفي د بې وسلې پاڅون کې  محاصر تاریخپه  د لوی افغانستان اوې نړۍ په محاصر تاریخ ک

نورو اسماني مذهبونو  وودنه په په اسالمي نړۍ کې اونه بیساري بیلګه داسي یوه  د عدم تشد دی.ژندل شوي پې

 یانواو پنجاب انود انګریز ن اواه د لندن او اسالم اباد واکدارل. له همدې امده شوي يلیدل کې تییحمس یهودیت او

قوي ټینګي او د  داسي یود دوی  چې لکه څومره ،ریدلوینه  اهد څخه دومرهمجوال ه وسلله  جنراالن ویرغلګر

د همدارنګه په دې څېړنه کې . یریدلبڅخه  علمبردار م تشددعدد  کچه په نړیواله مجاهد،بې وسلې  ارادې خاوند،

 .ديي غورځنګ ته په درنه سترګه کټل شو مظلوم ولس پاڅون او د حماسد یلي یرغلګرو په وړاندې د فلسطین ئاسرا

 حقوقي او ، سیاسي، مذهبيپوهنیزوشمېر یو  د بڼهاو آسانه  ، سادهپه روانهچې  دا یوه آزاده څېړنېزه ژباړه ده،

  .بیان شوي ديپه کې  علمي توګهپه م اهیمانا او مف جملو د او وېاصطالمسلکي 
 

                                                                                                                       :د متحویاتو لنډ لیک

................................................................................................................: لنډیز د موضوع

          

 .....................................................فکتورنو په حیث منواغېز  دکې شخړو  اوپه کړکیچونو مذهبونه  . ۰

 ....................................................................................محدودول وا موضوع را غونډول د ۰ . ۰

 ..................……......................................................جوړښت یا د تحقیقاتي چار  ړنپاڼېد څې ۲ . ۰

 ....................................................................................یو موډل په اړه  ،،عامه پوهاوي  ،، د . ۲

 ....…اصطالح ،،ويا پوه عامه ،،د او،،په اړه دعوا(  ع ) ابراهیمحضرت د  ،،کوشل  Kuschelد ښاغلی ۰.  ۲
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 ..................................................................تیوریکې موډل په څیربنسټیز  یود  اويپوهعامه  ۲ . ۲

 ..............................................................تصبیتول  ژيپرو تحقیقاتي دې دډول  لوجیکي په میتوډ . ۳

 ..........................................................................................مالومول اصولو  ونومتحول د ۰.  ۳

 ...........................................................................پایلې کیدونکي تمه څخه پلټنېیا  ړنېد څې ۳.  ۲

 .........................................................................................…… ټاکنهموضوع قضیه د  ۳.  ۳

 ..................................................................................... غورځنګ خدایي خدمتګار د پښتنو . ۴

 .........................................................................................… پښتانه په برتانوي هند کې ۰ . ۴

 ............................................................................... غورځنګ جوړښت د خدایي خدمتګار ۲ . ۴

 ................................................... د افهام او تفهیم اړیکې رتابهد مشد خدایي خدمتګار غورځنګ  ۳.  ۴

 ........................................... کېمهم ټاو  موخېي د منځپانګې تمرکز د خدایي خدمتګار غورځنګ ۴.  ۴

 ................................................... منتوبباور او نفس ځانخپلد خدایي خدمتګار غورځنګ پر  ۰. ۴.  ۴

 .................................. په اړه کړکېچ د مخالفینو د موضوع او د چکړکې د متګار لیدلوید خدایي خد ۲. ۴. ۴

 .................................................... مبارزې ستراتیجي او خپلواکۍمقاومت خدایي خدمتګار د د  ۳. ۴. ۴

 .......................................................................................چلند خدایي خدمتګار د کړکېچ د ۰.  ۴

 ................................................................................ پایله یا قضیي د لومړني برخې د څیړنې. ۶ 

 ............................................................................................ځنګغو حماس انوفلسطینید  . ۰

 ................................................................................. الندېنیواک  و ترلد اسرایی انفلسطینی ۰. ۰

 ..........................................................................................جوړښت غورځنګ د حماس  ۲.  ۰

 .............................................................اړیکې د افهام او تفهیم او  د حماس د مشرتابه جوړښت ۳.  ۰

 ...................................................................کې مهم ټ او موخې يمنځپانګې تمرکز د حماس د ۴.  ۰

 ............................................................... رمنتوبباوځان او نفس خپلر پد حماس غورځنګ  ۰. ۴.  ۰

 ............................................په اړه  د مخالفینوکړکېچ  د موضوع اوکړکېچ د  د لیدلوریحماس  د ۲. ۴. ۰

 ............................................................... مبارزې ستراتیجي خپلواکۍاو د مقاومت حماس  د ۳. ۴. ۰

 ..............................................................................…… چلندد کړکېچ  حماس غورځنګ د ۴.  ۰

 ..................................................................تجزیه او تحلیل یا قضیې ړنې د دویمي برخې د څې ۶.  ۰

 ..............................................................................................................ړنې پایلېڅې د   .۶

 ................................................................................ پلټني پایلېړني او دواړو قضیو د څېد  ۰.. ۶

 ...................................................................................شونتیا  اړیکو ویم متحول اړوندد در ۲.  ۶

 ........................................................................................ستونزه  ممکنه بدلون د د شعور ۳.  ۶

 ..................................................................................یوځایوالي زوغېااو عملي  کيتیورید  ۴.  ۶
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 1: د موضوع لنډیز
 دلولودر د مشابي اصولي چوکاټولې  مذهبونه .کیږي مطرح سيدا پوښتنه ټکيد پیل  ړنپاڼېڅېتحقیقاتي  دغې د

 دالرې او کله  له ېد قهرجني مبارز یا کې لياپراخو په د کړکیچکله کې الر موندلو  حل دته کړکیچ بیا هم  سره
په  ړنيڅې ددې پوښتني ځواب  ز شیندي. داغې باندې استازيیا  پلویانوخپلو  پري مبارزې له الرې سوله ییز
وده  کې په یو ساده تیوریکي موډل دې ته او ږيیمحدودو په حالت کېد اشغال اسالمي غورځنګونه  کې موضوع

په د عامه پوهاوي  له خوا کوشل ف کارل یوزی Karl-Josef Kuschels  د ښاغلي دا موضوع  ورکول کیږي. او
 ړلڅېله نږدې بل سره  د یو اړخونه متحول هبنسټ خپلواک او ناخپلواک ل کیږي. د دې موډل پردښو کېاصطالح 
 یا جهاني نړیوال  Universal „ ،، وګهت په عمومي چې تمه دا ده، څخهړني او څې نيپلټدې . د کیږياو ټاکل 

ته میالن موندلو  الر یز حله یسول دیا  ېالر له تشده عدمد کې  ته د حل الر موندلوچ کړکې اسالمي غورځنګونه
حل الرې  د کړکیچ دکې او غورځنګونو خوځښتونو  يانحصار  یا „ Exclusivist“په چېپه داسی حال کې  لري.

  .کیږي ښودل تمایلته  یا ډولونو ونفورمو د قهرجني مبارزېکې ولو حل پهد شخړې یا 
( حماس) غورځنګمقاومت  اسالمي د انوخدمتګار غورځنګ او د فلسطینی خدایيد پښتنو په دې تحقیقاتي څېړنه کې 

 نوغورځنګویا متحول   Variableودواړد ورسره  اوړني الندي نیول کیږي ه توګه تر څېپ قضیې يونموند یوې 
 . کیږيترسره لیل تجزیه او تح

الر  حل د کړکېچد  د خدایي خدمتګار غورځنګ:  يیدشتائ تمېشي دا متوقع  کې کیدای او حاالتو ردووام په دواړو
 جهانشمولیتیا  Universality په لوړه نړیواله کچهکې غه غورځنګ د  پهشي  کیدای کړنو ته په کتو سرهلو موند

یا  عدم تشدد پهلو کې الر موند حلد  ته کړکیچ پرله پسې توګهپه او اراده  ټینګه پهان خدایي خدمتګاری. ش څرګند
په کې په الر  حلولود  د کړکیچغورځنګ د حماس  د دې په خالف. ديوالړ ثابت شوي کلک باندې  بې تاوه پاڅون

ته د  کړکېچ کېغورځنګ  دېپه ي او ژندل شوي دپې ي یا انحصارګراانحصار   Exclusivism ډول یو پراخه کچه
. د دې په نښه کړل شوي ديډک اعمال  د تاوتریخوالوپه وړاندې  د ملکیانوپه لوړه کچه کې په الره  لوندوالر م حل

کړکیچنو په  ، چېداسي ښکاري احتماالا  توپیرونه لیدل کیږي.یو شمیر  د دواړو مواردو په ځینو برخو کې سره سره
په ه اوستر  لري:وانو پوري اړه رویا اکټ شخصیتونو لوبغاړي د مذهبيعامه پوهاوي او  مانا ونود متحول حاالتو کې

 .شوني ديناله مخکې مخکې  خهپلټنو او څیړنو څ ونورکره څرګندونې د  اړونددي 
د نورو ، کې په لنډه مانا.يیا مذهبي انحصارګرایي ته وای انحصاریت Exclusivism)ژباړن :په لغوي یا وییز مانا 

د دوی ادیانو او مذهبونو د ارزونې یو روحاني فورم دی.دغه عیسوي اصطالح دا مانا او مفکوره افاده کوي،چې 
 . دی او نور مذهبونه په دې حقیقت کې هیڅ کومه ونډه نلريمذهب او شفا بښوونکې  مذهب یواځینې واقعي،

 Universality  تغیر نه منونکي  مکاني او زمانيیو  په عمومي او ټولیزه توګه دی. تورۍیا جهانشولیت  یو التیني
پراخ ماهیت ته  څرګندونو او علمي زود پوهنې ،پوهنې هراړخیز کرکټرد ، علمد په عمومي توګه او هم حالت دی 

 (اشاره کوي.
 

 فکتورنو په حیث  ومنزاغې دپه کړکیچونو او شخړو کې مذهبونه  .۰
 پیښې. دي شوي بې غورۍې ستر کچهپه پراخه ټولنپوهنه کې  په اړه 2مذهبونو  د پوري لومړیوتر یمو کلونو نویو د

نو کې د وکالمیالدي سوه نویمو  سلواو په نو حزب هللا لومړني ځانمرګې بریدونه ېایران کې انقالب، د لبنانپه لکه 

                                                           

کال د جيوري نٌاشت کې د الهان د توةٌيګٌو په پوهيتون کې د  ۲ًًٍ ې جوړوي. پهړىوال د ناشُرۍ تٌزس چارکاري ةيصٍ د ښاغلى څېپاڼې . د دې پلُيې ًا رًصرچ ٌ

او په کړکېچو حالت کې د اشالني غورځيګوىو دوه ګوىي نتضاد چليد د اشغال په حالت کې  ،،شرلٌک تر ىانه الىدېَوليپوهيې او شلوکپوهيې پوهيځي کې د دې 

په اړه ًا نذهتوىو ترنيځ د تاوترًخوالي د رًښو  ، څو د ادًاىوترشره شوي ٌزه تشرًحپرتل تحرًک تر نيځ ًوه او د حهاستحرًک خداًي خدنتګار د  د دوى شلوک.

  .کړل شوي ده کچه را ليډه په پراخه ةڼه کې زه ىصخٌاوپه الح شوي څٌړىپاڼه ًا د ناشُرۍ تٌزس په لوى الس اض شي. دغه ړاىدېتشرًح وًوه رًښتيي 

1
  

هغو نذهتوىوپه اړه نفهوم د  اضطالح ًا نذهبدًو ًا ده. په دې څٌړىه کې په ځاىګړي ډول د  رًف ًوه ګراىه چارنذهب کلهې تػدًو ًا  د په دودًزه توګه . ٍ 

هاوي ادًاىو ًا ش لته نطلب دًػيي ددى.  شوي له الرې راىازل الهي وحيد ًوې د ًو پٌغهتر له الرې اشتػهالٌږي،چې دوى په دې ةاور دي. دوى ته الهې پٌغام 



  

 

 

 11تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ رابولي.  پً دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 ای الرښوونوعي یا مقط يګام ،انګیزو، کړنالروپر د وګړو  کړنېسیاسي ونو مذهبچې د دا ښیي  پیښې بالقان جګړې
 . دي يدرلودل ېزاغې ېسترد پام وړ  کېجوړولو پلمې 

 او زیاتیدونکي په حیرانونکېکې  لوندوالر م حل دته  کړکیچونو او کې سیاسي کړکیچونو په بهیر دهمدې مهاله  له
د مذهبونو ،،ادبیاتو کې اړوند په . د موضوع کې لیدل کیږي موتقداتواو ایماني دیني مانا په  پر ودهمخ  هیو ډول

 د مذهب او تشدد په ه ځانګړي ډولپپه عین حال کې  .(Risebrodt 2000) ،، خبرې کیږي څخه بیرته راستندلو
  .ړني ترسره شوي ديله خوا پوهنیزه څې ر پوهانوشمې د ګڼ واتړ

Uergensmeyer 2000 ).1998; Riesebrodt 2000; J  ( vgl. u.a. Kepel 1994; Huntington 1996  

شهرت او  ډول ځانګړيپه  وړاندوینې په نامه ،،جګړېکولتورنو  مدنیتونو یا د ،،د ښاغلي هینتونګ  اړونددې  په 
مرکزي  نووکړکېچ کونراتلو دکې  په نړیوال سیسټمکړکېچونه مذهبي مذهبي توپیرونه او  هغه. ید موندلي پیژند

 . 3 (Huntington 1996: 18f, 339) . کوي هپه ګوتپه توګه  کرښې
 د کړکیچ لوبغاري چئ،یکيلاو  شوي دي هم وړاندې کړل السوندونهړنې او پوهنیزه څې ېنور د دې تر څنګ

مقاومت ته خپل هڅول کیږي، چې پرته له تاوتریخوالي څخه  هدې ت پر بنسټ عقیدي او ایمان د خپل ونهشخصیت
 کې دیا له جګړو ورسته ټولنوشي  يکول ترمنځ روغه جوړهدښمنو ډلو  د یا غاړوچ د دواړو د کړکې او دوام ورکړي

 . يلاخ ونډهکې  سولې په بهیر او د کې عدم تشدد په بې تاوه پاڅون یاپه فعاله توګه  او يپخالینې بهیر ګړندۍ کړ
(vgl.u.a.Johnston/Sampson 1994;Sampson/Lederach 2000; Appleby 2000; Johnston 2003). 

 )،پخالینه او ، مذهب، تاوتریخواليدوه ګونې متضاد چلند سپېڅلو پاکو، کې د په خپل کتاب  Appleby یښاغل
The Ambivalence oft the Sacred; Religion;Violence and Reconciliation )، په دې  دی. په نامه

 مبارزهموتقداتو والړه  دیني اوایماني  په چې په ګوته کوي لیکي او هغهپه اړه او طریقو  زولو اغېبېال بې دکتاب کې 
ایماني او  مقدساتو په مذهبي له اړخهله ب چې په ګوته کوي، همدا  اوته لمن وهي  او تاوترخوالي وبدمرغی النورو

فعاله توګه په د کړکیچ په مخنیوي کې له الرې د ثبات په ټینګولو کې مبارزه  د د عدم تشددموتقداتو والړه مبارزه 
 تشریح یاقولې عم کومي تشخیص په اړهمتضاد دوه ګونې  د خپل هغهه هم . که څدرلودلي شيهم ز سوله ییز اغې

 . .(vgl. Appleby 2000) کړينه ده ته وده  توضع
او یا  ې تشریحیو واقعاا  تشخیصدغه  چې شوي، پامدې ټکي ته  ویرهزن کلی  Hasencleverد ښاغلي په هر حال 

 کېکړکیچ په حالت ، د کولي شي استازيیا  مخکښ مشران مذهبياو  مذهبونهڅنګه اوکله  یا لري،ته اړت وضاحت
 داو کله کې  په رامنځ ته کولو تاوتریخولي د سیاسي او اقتصادي چوکاټ کې کله په زیاتیدونکې ډول یو مشابې په

  .شي يلرول لوبو منزاغې په برخه کې ټینګولواو  راوستلوپه  ثبات
(Hasenclever 2004: 9; vgl. hierzu auch Rittberger/Hasenclever 2000: 57) 

په  پیژندنې تړاود  او د تشدد ترمنځ ونومذهبد    Rittberger and Hasenclever ټبرګرغاو  ویرهزن کلیښاغلي 
 .دي يرا په ګوته کړپوښتني  اوونه اساسي دریځ درې تیوریکې اړ

 کیږي. بسنه نو باندې په نومویوازې د تیوریو دلته  اوږد ولې له امله د موضوع
.1. Primoridilsmus; 2. Instrumentalists; 3. Constructivists  ( vgl. Rittberger/ Hasenclever 

2000:36 ff ).  
یا په ازل  ړه پالزا یالستان یاموډچې نه پری :په ګوته کويرااساس دې په  دا دریواړه تیوري یروښاغلی هزن کلی

 لې غږونکيآسیاسي یوې یا د  سېلې کارونکيسیاسي ود  خلک انسترومنټالیستان یا دویمه ډله هم لرونکې او نهروبا
اصلي الملونو په حیث فات یا عقیدټې توپیرونه د کړکیچ د په سیاست کې ایمانې اختال ک ډولیستراتیجاو  په عمومي

                                                                                                                                                                                     

 ړىه او پلُيه کې د نذهتي شخطٌتيوکله چې په دغه څې ه .التته د زردشت دًو ته په پام شر.ىلکه ًهودًت، نصٌحٌت او د اشالم دًو د دًيوىوڅخه دى. شهاوي دًيوىوىه

  کٌږي.په اشاس تطوًب  او ةاور اغتهاد که خترې کٌږي،د دوى د کړىو ناخذوىه د ًوې الهي وحيپه اړه 

 (vgl. Kasper et al. 1998, Sp. 1001).  2  

وړاىدې کٌږي . تٌوريد تٌوري په اغتراض کې د ښاغلي شٌيګهاس  د ښاغلي هٌيګتو . ٫۳  
3  

1998: 7 ff, 135 ff;Meyer 1998: 64 ff; Hansenclever 3003 :73 f . 
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ګټه  کولو کې ترسرهپه موخو  د خپلو سیاسيپه څیر  سیاسي متشبشینو مذهبي سنتونو څخه دد  دوی پیژنې.نه 
والصلح :  ژباړن، په بله وینا) ونیسي لوریزمن اغېسوله ییز  مناسب مذهب د چې ،کوالی شي دوی. يوکاخیستنه 

خپل لوري باندې په  تاوتریخوالي مذهبي تشدد یا يد مذهبیواځې  طریقېخواووې او  دې پرځای دواړه د. خیر (
 توبملیختاري او فراممذهبې خود ،پوهه دینيوایې، چې  په مقابل کېد دې  ویرښاغلی محقق هزن کلی .ساتي تمرکز

او د ګواښ  له ګرځیدلوالرې د وسېې له دې ، چهغه رسمې نښې نښانې دي لرلاړیکې شبکو سره  یونباند دیا 
   (vgl. Hasenclever 2004, S. 7 ff) .کمیداي شي را ونو کچهلو جګړو ګواښاوسله واحتمالي 

ځانګړي اړیکو کې  شکل ورکړل شوي واړو یودر ، چې پهاشوني دینانکار د دې  په دې برخه کېدلته  که څه هم
د پام دا هم دې  سره د.همداسې دوام ولريبه  تاوتریخوالي حساسیت په متشدد ډول د بهد سیاسي کړکیچ تر منځ  او

 سره اړیکې  transnatinal networking  بکوبهیرنیو شله  یا خپلواکۍ او یاخودمختاري  ، نهتعلیم وړ ده، چې نه
 د جوړجاړي ته سوله ییزفعاله ټوګه  او ریښتیني پههم یا  . اودي و په ماناپه سر کید السد  څخه د تاوتریخوالي

بنسټیز شوي او ښه لوړه کچه په  ،ښه وصل شوي د بهرنیو شبکو سره او آن .ودل کیږيښ نټياپاتي کیدلو ګر ژمن
 . کار اخليڅخه مذهبي شخصیتونه له تاوتریخوالي یا تشدد  شوي سنمبالښه  کړو باندې مذهبې زده کچه په لوړهپه 
شي د دین له  کیدای ېزېاغ لېبېالبېدا  په څه ډول څنګه اوچې  ،له خوا وړاندې شوي پوښتنه ویرښاغلی هزن کلید 

 . پر خپل ځای پاتي کیږي نښې نښانو همداسېځانګړنو او سره د دې پوښتنه  ،شيکړل خوا تشریح 
 نامه یادیږي په حالت یا د جوړوونکو  Constructivists  ، چېدریم حالت ته توګه په مشخصهیر وښاغلی هزن کلی

 د ته دین مذهبې لوبغاړيبنیاد  تیوري پر دې د ،قایلیږي ته په یو ځانګړي اهمیت دین دغه تیورينه ورنږدې کیږي: 
باندې مثبت او منفي  بهیر پر جوړښتونه د کړکیچ دا .رامنځ ته کوي جوړښتونهبنسټیر کېلوجوړو شعوري ذهنیت

مذهب د کړکیچ پر څرنګوالي باندې، د مذهبي شخصیت لیدلوري باندې او  . په داسي حال کې چېلي شيز درلوداغې
   ( Vgl. Rittberger/ Hansenclever 2000:39 f) .ز درلودلي شياغېعمالا بالاخره د ستراتیجۍ په ټاکنه باندې 

 پوروړيهم کې  ورکولو په او مفصلې تشریح موضوع په اړه د یوې جامعد د څیړنې  تیوري نکيوجوړو
ته د  کړکیچلو سره بیا هم اصولي چوکاټ په درلود لې مذهبونه د مشابيچې و ،د پیل پښتنه لړ کېدې په  4.پریوځي

ي سوله ییز دد عدم تشدد یا  جني مبارزې الرې او کلهیا د قهر کې لياپراخو په کیچکې کله د کړ لوالر موند حل
او  نوپه دې پلټدا پوښتنه  په اړه شیندي. تراوسه د موضوعز اغې باندې یا استازو پلویانوخپلو  مبارزې له الرې پر

 د ،،عامه پوهاوي ،،د چې دې پوښتني ته هڅه وشي، یوه  ړنه کې به. په دغه څېځواب شوينه ده کې  ونومبحث
   (Kuschel 2001) .موندل شيو یو ځواب په مرستهیا مفهوم اصطالح 

 

 محدودولاو موضوع را غونډول د  ۰ .۰
په اړه سلوک د مذهبي غورځنګونو د کړکیچن  پاڼه ریسرچپر بنسټ دا  ړنالروکڅېړنیزو  تحقیقاتيعملي د 

 د او اتصال مجدد دد دوی  کوي. و غورځنګونو مانا افادهد ټولنیزدلته دا غورځنګونو  په دې لړ کې محدودیزي.
تر ډیره  عنصرونه کې چې داپه داسي حال . دینازل شوي دین څخه الهي پایښت ګډ عنصرونه د یو سماوي یا 

له خشونت ډک  او تاوتریخوالی په ګوته شوي ا. ده له ناندریو منلي شوي ديپرتپه دوی کې په پراخه توګه بریده 
 ;vgl. u.a. Cox 1994).) شوي دي کې لیدل مذهبونودینونو یا ټولو په د نړۍ ونه چلند ادضدوګونې مت

Hasenclever 2004: 9; Hildebrandt 2005: 17   دا اوسني جرو بحث او  په اړه تاوتریخوالي یا تشدداو دین د
 کیږي او تر سرهشوي  ټاکل واتړپه  شخړو د کې( دینسپیڅلي  پهد اسالم  ) ژباړن : اسالم یره بریده پهتر ډ مباحثه

(vgl. u.a. Esposito 1995: 3ff). 
 ړنېتورنه تر څېفک ګډ اړوند ډیر څو ،شيکړل  پرتلهه له یو بل سره له همدې امله باید دوه اسالمي غورځنګون

چې شوني وي، مره څوو په چوکاټ کې د اصول چلند کړکیچد دوی د  چې وي،الر  معقولهدا به . ې ونیول شيالند
ان د خپل ځدوی  کیږي، پلټل ړنه کې دوه اسالمي غورځنګونهه څېدغوساتل شي. په ثابت  په ثابت ډول تر خپله وسه

                                                           

و. ښاغلي چٌيکوف ةٌا ًوازې توکهې وي ( کالوىو د دې تٌوري پل۴۱۴۱ٌ( او د ښاغلي هوفت ) ۴۴۳ٌ( د ښاغلي چٌيکوف ) ًًًٍښاغلي غُترګر او هيزن کلٌوًر ) .  ۴

ډول جوړوىکې اجار ىه  هوًت د خپلو جوړوىکې تٌوري د څٌړلو په نرکز کې اًښودلې ده .ښاغلي هوفت د نذهب ناىا په دكٌق ډول ىه تشرًح کوي. د کتاب نولف ته هٌڅ 

ةښووىکې تشرًح ورکړل شوي واى.  دي نالوم، چې په کې د دغې شتوىزه په اړه په نفطل ډول ةحث شوي واى او ًا ًوه كياغت
4
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 و پوځي، اقتصادي اپه سیاسي ونههیواددغه  ونوځواک ویرغلګر .سره مخامخ ویني ځواکیا نیواکګر  شغالګرایو 
 وبهرنی وپردیغورځنګونه په دې هڅه او زیار کې دي، څو د اسالمي  کیدونکيړل وي. دا څېکنټرول برخه کې

نتخاب کې له یو په اد توکو  دغه غورځنګونهد مقاومت په مبارزه کې  .څخه خپله خپلواکي ترالسه کړياشغالګرو 
او روښانه توګه  دقیقهپه ه نور ال ړنې کلیدي پوښتنهشي د څې کیدای د دې نسخې په مرسته .بل سره توپیر لري

 :شيمطرح کړل 
عدم تشد له یا بې تاوه پاڅون د  کله هماو  تاوترخواليد  یا د اشغال په حالت کې کله د تشددولې  رځنګونواسالمي غو

 ؟  يکو ترسره ېلې ځله لپاره الر موندلو حلکړکیچ ته د  یا خالصوند څخه  چکړکېالري د 
 

 جوړښت تحقیقاتي چار د ړنپاڼې یا د څې ۲.  ۰
د   Kuschel د ښاغلی : لومړي به کې ترسره شيپه څلور پړاونو موندل یو سم ځواب  په اړه ې د څېړنېپوښتن د

ده تیوریکې مودل کې وده ته په یو سایا اصطالح  ورته وکتل شي. ده دغي مفهوم بنسټ پر مفهومد عامه پوهاوي 
اختصاص ورکړل  تر ورستي ټکي پوريته  ړنواو څې پلټلو نومتحولود په دقیق ډول  بهکې  دویم ګام ورکړي ده.

 موضوعاتو یود ټاکل شواو همدارنګه  شيل شکل ورکړ یو ژبنۍ ته يدنب فورمولتمه کیدونکي  بهسره  او ور شي
 ټاکل شوي قضیې په ډیر ځیر سره تحلیلبیا به  . ورپسېیوه سمه او څرګنده پلټنه تر سره شي بڼه هیکپه میتوډ په اړه

ړنې څېد او  لوړي پلټنې ،یو شمیر ګوتنیونکي بحثونه په اړه د راټول شویو شواهدوړنه کې څې دغه په شي. او تجزیه
 ړنې د راتلونکي علميپوهیزه څېیو شمیر تمه کیدونکي  دې ډول بهپه او  پایلې شویو ځانګړيه السد تر په اړه 
  .يل شنښه کړپه  موضوعاتو په اړهد چارو 

 

  موډلیو په اړه   ،،هاويعامه پو ،،د  .۲
 اصطالح  ،، عامه پوهاوي،،د  او ،دعوا په اړه ()ع ابراهیم ،،د Kuschel د ښاغلي کوشل ۰. ۲

دریو واړو  دپه اړه  يد ابراهیمي جهانشموله عامه پوهاوځانګړي توګه کې په ړنوال په خپل کتاب ښاغلی څې
مناظرو او بحثونو باندې  ،شونتیاوو، لیدلوری د مسلمانانو تر منځد او  یهودیانو، مسیحیانو ویانالر دینونو سماوي

سلف ، جد  دینونو ړواو د دریو (ع)علیه السالم  ابراهیمحضرت  هغه د خپل کتاب په لومړۍ څپرکی کې .بوختیږي
د پخوانیو سرچینوپه  هغه. په زړه پوري پوهنیزه موندنه کړيیوه  تړاوده په دې  .په نامه یاده وياصلي پالر  او یا

او ( له ستر شخصیت ع)علیه السالم کې د ابراهیم  دودنو په دریو واړو سنتونو یاپر بنیاد  ابعادو جهانيد حوله او 
ټولو د  ( د ځمکې پرمخعابراهیم )  ( Gen.12;3 ) څلي کتاب کېسپېپه د عبري  .کیږي سره مخامخلوړ منزلت 

د خدای په حضور ( دی   Röm 4) په کتاب کېدوعا کړي ده. د مسیحیانود انجیل او برکت  د خیر لپاره ونوولس
( کې ابراهیم  تینمبر آ ۰۲۴) دویمه سوره،  ټولو پالر په نامه یادیږي. د مسلمانانو په قران مجید کې د کې زموږ

دا ټول  (Vgl:. Kuschel2001: 44;123;199شوي دی .)  نومولپه نامه  ( د ټول انسانیت بشپړه بیلګهع)
 د اویوه قوم  خه یو داسي شخصیت او مقام جوړوي، چې د ده شخصیت د هر( څعله ابراهیم )اخیځونه او موارد 

رامنځته د ړو ابراهیمي ادیانو کې د انقباص بیا په دریوا ورستهتړوا لري.  وسرهاړوند اخوا ور د پولو دینهر یوه 
ګټه اخیستنه ترینه  ټولونه کېپه را  د خپل مذهبي سنتونوتر ډیرې کچې  ( څخهع) د ابراهیم دینهر یوه کیدو سره 

خوا بشپړه توګه یوې په دی  ، پرته له دې چېده يشوته شا اړول شالید  شموله ( جهانعورسره د ابراهیم ) ي ده.کړ
 . ته پریښودل شي

( د عهمداسې عیسی )   ( Psalm 47,10). قوم په نامه یادوي یو ( د خدایعابراهیم ) د اسراییل دې ډولپه  نو
نمبر  ۶۶سوره ،۳په )  . او هم د قران کریم( vgl. Joh 8, 58)مخکې شتون درلود  څخه ( د شخصیتعابراهیم )

 ( vgl.Kuschel 2001: 57, 152,203.) 5 لومړیتوب لري ریښتنۍستر یو  د مسلمانانو لپاره( عابراهیم ) ( کېیتآ
 او نفي کیږيوې عنصرونه یا اجزا جهانشموله کې د ابراهیمياړو دینونوو دریو پړاونو کې په رستیوو ېپه د

 . باندې تاکید کیږي انحصاریتوب په معموالا 

                                                           

ص( د ځاىګړي له اةراهٌم ) ع ( شر د نحهد ) ( اىحطاري اوالدىو په ىانه ىه ًادوي .د کوشل په اىد،عڅخه نصلهاىان د اةراهٌم )  شتحياپرته له ا آن كراىکرًم ه همکه څ  ۰

اړًکې له پانه ىشي غورځٌدلې. د ىږدوالي شٌر اواىحطاري   (Kuschel 2001: 202)  5  
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دا ړنې تړاو څې پهعنصرونه  جهانشمولیت او انحصاري( د عد ابراهیم ) یشنتپریزن د دې سربیره د ښاغلي کوشل
په سرچینه کې له پخوا نه  دینونو ښیې، چې د ځینو عنصرونو په استشنا نور ټول عنصرونه د دریواړوروښانوي او 

ًا د   فهرست په څیر تر اوسه ادامه لري.یو انحصاري په یوه کچه لیدل کیږي او د هر یو مذهب په سنتونو کې اکثرٍا
 :Kuschel 2001). دي وړد درک  څلي دین کېپه سپې مړونو پربنسټ دغه پرمختګونه د اسالد څې لي کوشلد ښاغ

176 ff)  کیږي: له دې امله پړواونو کې احساس دواړوپه  ولیدازن د یادور په  حيو د د قران اعظیم الشانکه څه هم 
ي شو يلیږلنې لپاره راواو الرښو وهدایت مذهبيد انسانانو د اسالم  کې ،، پړاوپه  وولیدزامکي معظمې د ن،،د 
نبوي د  په پیل کېپړاو  لونازلیدو دمدنې یا مدینه منورې ،،چې د په داسي حال کې  ( ebenda: 187f).دی

چې کله ځیر سره وکتل شي، که په ښه ( ebenda: 191 ). 6وسره مل  زمعربې پیاوړې ډول د یوبهیر  پیغامونو
د یهودیت او  پیغامونوکې اسالمي په مدینې منورې ته هجرت وکړ. له همدې مهاله له امله یاسي شخړومسلمانانو د س

 جګړیزورسره لومړني  اولیدل کیږي . او اعالمې نښې نښانېپیاوړي قوي او  ډول یو د بیلواليسره  مسیحیت
وړاندې د ښاغلي کوشل له خوا  ډول بیلګېاو د ډول  نهنوکوم بدلوچې لته د رامنځ ته شوې. تاوتریخوالی او شخړې

 .مستند کړل شوي دي او  ،ړل شويڅې هراړخیز ډولپه  پوهانو لخوا په وار واري د اسالم، کړل شوي دي
Endreß 1991 :40ff;Khrury 2002: 16ff)  Paret 1980: 117ff; Wett/Welch 1980: 118ff;.(vgl 

یو لیدلوري ته وده  په اړهیا نړیوالتوب  شمولیتجهان د ابراهیمي ښاغلي کوشلدویمه برخه کې  د خپل کتاب په
  .هم تشرح کويمفهوم او اصطالح   ، عامه پوهاوې ،، کې دی لومړۍ د په همدې لړ .ورکوي

 چې ه کچه یو فکر دی،په نړیوال یا ذهنیت جوړونه داسي پوهیږي : عامه پوهاونهدی  الندېیا اصطالح  د دې مفهوم
 يوګنډلیا  ياوبدلومسوولیت پر بنسټ له یو بل سره  په نړیواله ټولنه کې د دوه اړخیزه ونهه او مذهبکولتورون نور
فکر کوي، دی په نړیواله کچه له نورو سره د خپلوي په عمومي اړیکو کې ستر  شموله پراخ. څوک چې جهانشي

. څوک چې ر کويډول مسوول فک یو بشر یت تهتاریخ کې فکر کوي، دی په  . دی د بشریتپراخ بنسټه فکر کوي
، بلکې دی د ټولو مذهبونو او د او خپل مذهب مهم دی مه، خپل ملتشموله فکر کوي، ده ته نه یواځې خپله سیجهان

 ( Kuschel 2001 214).لري ټول بشریت له برخلیک سره مهارت او پیژندنه
ته  ریښوشویو دینونو ابراهیمي سماوي ادیانو یا نازل  چې د ګرځي،د دې المل پرمختګ عامه پوهاوي وده او د 

د  په کې شي اوموندل ویا نړیوالتوب بیرته  شمولیتجهانچې  دا ده، موخهدلته  :ده دلو په ماناور ګرځید بیرته 
ې په خپلو کړو وړو ک باید خاونداناو ایمان عقیدې د  مومنان یا له منځه والړه شي. نړیوالتوب په ګټه انحصاریت

 . يبشریت ته ځان مسوول احساس کړیا  انسانیتټولو مذهبونو او ټول 
نوي ،،یوه  ،داسي ښیېشرط  لومړني .څو شرطونه ایښودلي ديښاغلی کوشل  لپارهه کولو تر الس د عامه پوهاوي

بل سره ترمنځ د یو ولسونه د د نړۍ  تل لپاره کې دهغه چې په  ، (ebenda: 214) شيرامنځ ته باید   ،،نړۍ افقي 
د نړۍکې د نړۍ ولسي نوې  دېپه له یو بل سره یو ځای شي او  څو ،ته شي رامنځدرک  د نږدېوالې یا نږدیکیدولو

و د اپه تړسره  هللا تعالی دا غوښتنې د او شيرامنځ ته  ووېیووالي غوښتنو اړتیا  د محبت اومینې،  ولسونو ترمنځ د
 ع او فیصله کوونکې نښې په توګهقاط یو ته دبشریت  چې موخه ،بنسټ پوهې پر مذهبي بنستیزيدیني یا  یوې ګډې

 ړاوتپه مذهبونو . دداسي دی هغه دویم شرط . ديکتل شورته  توګهپه او پریکنده عمده کلماتو  انګړي ارزښتونوځ د
د مذهبي  غندنه،غندني  د تعصب غندنه، ددي، ته سر ایښودل  تیروتنو خپلو او کېوګوتنیوانتقاد،خپل ځان  پر

نه حکم  ي په څیریو قاض صادرول او د نهحکم  تپټول او د افراطینه سترګې له دې څخه  محکومول او ځۍسختدری
او کرامت نساني اپه نړیواله کچه د ټولو انسانانو دا ده ،چې اصلي موضوع او نه خپړول  صادرول، نفرت او دښمنۍ

مطلقیت د ابراهیمي مذهبونو یا نه نودینوشویو  نازلاو د ورستي شرط په توګه دی د دریواړو . يش ژندلوقار پې
په  ایطوشر د دغوغوښتنه کوي.  ېو ادعاووشفا ورکوونک ت سالمواوانحصاری او د ګرځیدنه را بیرته څخه

فکر  وخپلدی  کیدای شي اوحق ګڼل قانوني خپل  لوبغاری یود عامه پوهاوي  یاآ ،چېشي درک کیدایکارولوسره دا 
 .vgl). شي يلنښلویا ورسره او کولي شي ورکې برالسي  ونړیوالو ګټګوریجهانشموله په  و تهاو تفکرات ونه

ebenda : 220 ff ) 

                                                           

ت ًا شره شره د كراىکرًم غالهٌ ىوى رول اود کػتې د(د ىوي رول عًهو غرةٌزم څه ىا څه د اشهاغٌل )دې َولو جوتو ىښوىښاىو او غال نطاةق شره د د کوشل د څٌړىو ۶

لي.ىړًوالتوب له پانه ىشي غورځٌد
 6

  



  

 

 

 11تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ رابولي.  پً دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

 په څیر  د یو بنسټیز تیوریکې موډلپوهاوي عامه  ۲.  ۲
لیدل  دوه ګونیتوب اندازهټاکلي ه یو کې پهاو اسالم یت حییهودیت، مس بنیاد په او ویناوو پر د ښاغلي کوشل د ارزونو

کې  څېړنه همدې پهچې  ،ونه ديچلند دوه ګونې متضاد ډک خواليیتشدد او تاوتر مخه لومړی د ټولو د ترکیږي. 
و د مالوماتو څخه ډک خو هرومرو ګټور الري .مستقیمې ټینګې اړیکې ونچې . ښایي کیږي پلټلموضوع  غههمد

په ته  په دې لړ کې عامه پوهاوي .ل کیږيکاراخیست په اړه د یوې پوښتنېړنې څې کړنالرې څخه د له دې .ښکاري
او  نه،کرکټرنوییز لوبغاړود ځینو مذهبي سوله بیا  . په تیريورکول کیږ حولې شونتیا په څیر ودهحیث د یوې مت

یوه ځانګړي  چې دوی د ،کیږي انګیرلداسي  توجیه کوي، له الرې عام خلک ه، چې د عامه الرښوونېشخصیتون
 7کیږي . ګڼلبلل یا  پوهې خاوندان

ځکه  .يځای پرځای کیږکې فکرونو  پهاړو لوبغ نکېوجوړو د مالحظات یا بدلیدونکې متحولدا په همدې بهیر کې 
دوی  په خپل وار سره اوجوړښتونه ارایه کوي  نیتونو او شعوريراز راز ذهاو  جوړوي دین بنیاد وااساس  د دوی

  لري.تړاو سره  بهیر پوهاوي پوهمنه یا شعوري شوي د یو فورم په حیث
vgl.Rittberger/Hasenclever 2000:40 )  ) 

او  هکړکیچون شویو اعیارعیناا  یامشابهي او ورته په  چېد منلو وړ ښکاري، تر دې دمه دا خصوصیات په دې لحاظ 
په بنسټ کې انحصار  کړنو یا ممثل د لوبغاړییوه د  چې کله په داسي حال کې کیږي. درک لبل خیپه  جوړښتونه

 . يلروشتون  شمولیتجهانکې  بنسټپه عمالو اد  اړید بل لوبغ او يلروشتون  تی
کې له پیل  سریزې پهد  ړنېېڅد  به . داو کې تر سره کیږيپړاونپه دریو کیدای شي ل نګونو تحلید اسالمي غورځ

 ونیسي : اړیکه ورسره یا  ته مراجعه وکړي ونودریځنکو ویادو شویو او ښودل شویو جوړو
دوی  دچې : شي په پام کې ونیولباورمنتوب  ن او نفسځاخپلپر خوځښت د غورځنګ یا ( تر ټولو د مخه باید د ۰) 
 .؟ ید نغښتل شويارزښتونه  پوهاوي تانحصارید یا او  یتجهانشمول ېپه بنسټ ک نفس د
په  ومخالفین کړکیچخپل او د موضوع د کړکیچ  لوبغاړید کړکیچ چې  ،کې ونیول شيا هم په پام د ورسته بیا (۲ )

 کیږي .لیدل  د لیدلو وړ جوتپه څه ډول  ېاغېز جهانشمولیتد یا یت او صارانحد  په هغه کې.لري درکڅه ډول اړه 

 وي او ترتبلیغتوکې ډول د تبلغ کوم  کې په هواري چکړکید لوبغاړی  چې ړل شي،وڅېهم کې باید دا  یپا په (۳ )
  ؟کیږي موندل انعکاس جهانشمولیتیت اوانحصار وېاصطال شوي دیا د مخکي کې ي د تبلیغ په توکوکومه حده پور

، هغه د تمې پربنسټ ي.ته وړاندې کیږ تشریح کې یو اسانه تیوریکې موډلپه  همطرح شوي پوښتن په دې توګه
یا  ود اشغالګر. دوی شتون ولرينړیوالتوب جهانشمولیت یا  چې د دوی په بنسټ کې اسالمي غورځنګونه

 حل الرته د کړکیچ  یاکې کړکیچ په هواري  دنو او ډولونو څخه رمود عدم تشدد له فو نیواګرځواک په وړاندې
، دوی يوالړل دټینګ صاریت باندې انح پهچې  اسالمي غورځنګونههغه کوي. په داسي حال کې  کې هڅې موندلو

 .تمایل لريالس پوري کولو ته  رزېمبا هوسله وال په یا، قهرجنې تشددپه  د اشغالګر ځواک په وړاندې
 

 تصبیتول پروژي  د تحقیقاتي بڼه . په میتود لوجیکي ۳
 

  تعیینوول واصول ومتحولد  ۰.  ۳

ولې کړل شي،چې  په مرسته تشریحعامه پوهاوي  متحولو د څوموخه په دې کې نغښتي ده،ړنې څې اتيتحقیق دې د
یا په ب نورکې څخه کار اخلي. په داسي حال او خشونت  اشغال په حالت کې له تشدد ځینې اسالمي غورځنګونه د

په په دې توګه  .پریکړه کويپلي کولوفورم و ید  مقاومت سوله ییز د یا عدم تشدد دحالت کې  پرتله شويورته 
 ومتحولد  ته په کتوسره وضعیت ياشغالد غي وخت اهم دیا رفتار  سلوکد تحریک کې  ن حالتروان کړکیچ

  Vgl.Van Evera 1997 : 11) .سره تړاو ولري تعیینولوله اصولو 

                                                           

. يهې په اړه هم لرا ګاىدهاتهًو ډول ىظر د نههداشي   ښاغلي هترد   (Ebert 1998: 9).  7  
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له  یا شخص فرد یو د کیږي، لګول هډډتعریف باندې  په  Johan Galtung ښاغلید  په اړه یا تاوتریخواليد تشدد 
 : vgl.Galgung 1975). ویل کیږيولري، تشدد  بڼهیا رواني فیزیکي هغه  که ،لکاروخشونت زور زیاتۍ یا  خوا د

11 ff ) 
8 

چې هغه مهال لیدل کیږي، سلوکپرته  تاوتریخوالي عدم تشدد یا د د کې کړکیچن وضعیتپه  نیواکد په دې اساس 
شخصي  فردي یا غورځنګ د د مقاومتکړي او  پیل یا بې تاوه پاڅون مبارزه د عدم تشدد نګغورځ د مقاومت

د تشدد و ورسره هڅه وکړي ا بریالي لوود الس په سروک بڼو او فورمولبندیو څخه ټولود  او تشدد تاوتریخوالي
   9. يوموندل ش بریباندې هغه  او پر يړل شک درک په څیر سیسټم هیزجوړښت یو د په حالت کې اشغال

په مختلفو درجو باندې ویشل تګالره  دعدم تشدد  یااو تشدد د په خپل وار سره سلوک کړکیچد  مقاومت غورځنګد 
ده  يوش رامنځ تهالرې  له زور پرته د او یازور له الرې  د موندل د حل الرته کړکیچ  چې توپیر وشي ، څوکیږي

 بې ضرره ېسوک وهني مبارزه د سوله ییز فردي د ډب یا فیزیکې اخ او ونه. کله چې سپوتاژ، مالي زیان 10
درجه کې  کې د زور زیاتیو په فورمونو موندلورال ته د حل ټول کړکیچدا  سره د دې خو یادیږي. مبارزې په نامه

 وسرهملکیانو په نښه کیدل را ټول شويتصادفي  رشمېګڼ وړاندې  په تنظیم شوي عملځانګړي یو  د.بندي کیږي
 زورد  یا تاوتریخوالي د الر موندلو کې د حلته  کړکیچدا ټول  .ښکارګرځیدلي دي عملیو د تاوتریخوالي دوی د
مشابهي  هیو کې د کړکیچ د حل الر موندلو .پیژندل کیږي هم افراط درجې د نورې بیا په کې ،چېدهبڼه یوه زیاتیو 

  :يدای شژندل کیپېهم  په اړه د عدم تشدددرجه بندي 
حل الر موندلو ډولونو چې  د کړکیچد یا احتجاجونه  اعتراضونهاو خال خال  ونهتصاباع ،ونهدرخواست کله چې

ول حلو فصلکړکیچ   پرتهزور زیاتیو  د ټیټه کچهډیره  راوستل وي، تر ډیره بریده په بدلونکې  یاتوجزیپه  موخه
 مدې ترتیب سرهشي او په هوخبره  څخهدرجې د عدم تشدد عمل جګه  د یوېي په داسي یو حالت کې ش وي، کیدای

له  راز راز میتودنو د عدم تشدد عمل ي او که دش په سیستماتیک او مسلسل ډول تر سره عملعدم تشدد د  کله چې
په  تشددیا شخصي  د فردي هر ډولکې چې  په داسي حالعمال شي.است تصادي او ټولنیز کچهسیاسي. اق په الرې

 .شتون لري هم درجه بندي پړاو منځنيد  .په دې برخه کېدی شويویستل بڼه ترینه کې که او کټګوری يپرنسیب
د پلټنې ناخپلواک  ،لري قصد کولو موخه او تشریح کړکیچ سلوک د د د اسالمي غورځنګونوهغه متحولونونه چې 

ړي ډول پر انحصاریت او او په ځانګد ښاغلي کوشل د عامه پوهاوي  دا ناخپلواک متحولونهمتحولونه دی.
 د يد خپل مذهب کې مفکورهپه  ګرو انحصارد  چې ال کېحپه داسي : باندې اړخ لګوي ېاصطالو جهانشمولیت

 ت لرونکوذهنی جهانشمولیت مفکوري یا د نړیوالد  بیا.شتون نلري بله الر کومه د ژوغورنې باندې دڅخه  ساحه
نور ي او د وکړنه وناپیلي فکرهب په اړه جال جال مذهر یوه د هرې یوې ډلې او ،چې دیدا او خاصیت  رکرکټ
 .او لیوالتیا وښیي مجبوبیت يمذهب سرهمذهبونو نورو ددوی  او وقار په رسمیت پیژني. پرته له دې چېحیثیت  خپلونو مذهب

 :پریوځي  ټورښودل شوني او ګ متحولونو په اړه جوت تلفظ شوي درجې او هر اړخیز هم دې بېال بیل 
اپه پرې ۍ ټدښمن دهمدې سره  کیږي اوله ګڼل کافر ونو پیرواند نورو مذهب افراطي انحصاریت کېسختدریځه په 

ځه وړل له منندردونه پردي سټ ونور دي.ګرځورته یومخیزه قانون او کړه وړه  موخې خپليد دوی .وهل کیږي

                                                           

شرط  .وشله وال پوځ جګړو پوري ورشٌږي در تيظٌم شوي، په وشلو شهتال شوًوةٌا ت تشدد کٌداى شي دًو کس دشوک وهيې جګړي څخه ىٌولي شخطي فٌزًکي   ۱

کتل کٌږي .د ةٌلګي ورته تل دا وي چې كرةاىي شوي ًا نتضرر شخص ته فٌزًکې درد ورشول شي. َولو هغه نوكفي کړه وړه ته، چې د فٌزًکې تشدد ګواښ په شتر ګه 

نوارد رواىې تشدد ، دا َول اىکارکول څخه د خلع شالح ًا ةې وشلې کولو ، د توکو وراىولو ًااًطوىو اًښودلشره د تشدد کاروىې څخه د تېردًدلو خپلپه ډول لکه په 

  8 .    غتتار لري .وړ او د چلښت  دفورنوىو په حٌث

د اشغال حالت پرته . َوليٌزه ةې غدالتي شتون ولريکله ًوه  داشي واًې، دا هغه حالت دى،چېىت د نفهوم په اړه ښاغلي ګلتوىګ خشوتيظٌم شوي ًا جوړ شوي  د. ۹ 

ًا  څو غدالت پرته دًو ةل ىوي تشدد زًار اًصتل کٌږي او هلي ځلى کٌږيةرىد داشي تػرًفوي، ښاغلي هاګو نفهومناىا لرى. د غدم خشوىت له شکه د ههدې ډول حالت 

پلي شي تاوترًخوالي ةٌرته   

. د کړو وړو نٌتودوىه ځښت ډًر ديًا ةې تاوه پاڅون  د غدم تشد    (vgl. Sharp 1973 ) (Berndt 1998 : 13 ) .    9  

  10 . پر ةيصٍ  تر شره شوي دي  ( د ىصخو ۴۴۲ٌاو فورشت )  (۴۳ٌَ)(، شارپ  ۴۳۱ٌالىدې درجه ةيدې اشاشآ د ښاغلي ګلتوىګ) . 
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 بیا په توپیر کیږي .د دې تر څنګ ترمنځ واو پردی واو همداسي د خپلو او بد ښود  کې په خورا افراطي بڼه او کیږي
 .يکیدای شلیدل هم  فکر و ګامونه تصور اوسختدریځبنستپالو او لږو  د کې انحصاریت

. د تصبیتیدلې شي ګرانه توګهپه  پولېدرجه بندي  فکر جهانشمولهد په نسبي ډول په ټیټه کچه  په داسي حال کې چې
 فورمعالي یو  دجهانشمولیت یا نړیوالتوب  برعکس انساني مسوول فکر د کې تعریف ښاغلي کوشل دعامه پوهاوي

 .لیکلي شوي دی  په څیر
چې ، کله پریوځي ګټورو لپاره به ټاکل مالومولو او داړونده حدودوانحصاریت  جهانشمولیت یا په حیث د شاخصونو د
  .وګرځیدل شي وربیرته  کې بڼهعامه پوهاوي په  دکوشل شرطونوته  غلیاښ د
 (vgl. 2.1; Kuschel 2001: 214ff).  

  :يش وټاکلله مخې  تنوپوښ د الندو مالومول ونود متحولورسته له دې به 
 د دوی او یا کې پرتله کولوکې یا د دوی په  اليوپه یوولسونو  د په سر چینو کې فکرونود مذهبونو د ګډو یا آ( ۰) 

 .؟ يدای شموندل کیتر السه او یا  ، څهکېټینګار  باندې په محدودلو
د خپل  یواځياو یا هغه ښودل کیږي  ټول بشریت د جنسیت موخې او مبډا او د الق دیهر شي خ دلوی خدای  (۲) 

 کیږي ؟ادعا  سره سمون خوري اومذهب 
کار  په اړه انحصاریت د شفا ورکونکي یا او دی ه یو رد ځواب شتهپه اړ ونکي انحصارګرایيبښشفا  یا د(آ۳) 

 ي ؟.یږکترینه ټینګار  توګهځانګړي  په او یاروان دی 
ونه یو انځوراو د دښمن وصباتعتد څو تعصبات لږ شي،نفرت او دښمنۍ تشخیص شي.  زیار ایستل کیږي،یا آ( ۴) 

 ي ؟ شته لمن ووهل  او دښمنیو نفرتهمداسي  شي او یا تر سیم جوړ او
 درک وړد شفافه توګه په ښکاره او وړاندې شوي متحولونه  کیدای شيپه مرسته  ونوشاخص د دې پوښتنو او

سره د کړکیچ په ریښتیا  لونهشي،چې دا متحورا منځ ته  تڅو د دې ضمان .مالومه شي اندازې پوهیدلو د او وګرځې
یواځې د وخت د تفکییک ونه متحول دواړه .ورسره نلري تړاو راز هیڅ او خپلواکه دي ناکې  د حل الرې موندلو

 غورځنک پهد  آیا په دې مانا، چې څخه پیل خوځښت له لومړي باید وپتیل شي،چې: تر ټولو مرسته کولي شيسره 
موضوع ا دواړه مفاهیم د دوی د کړکیچ د او د هشتون درلود اګاهي تیا انحصاری د جهانشمولیتلومړیو کالونو کې 

په بیا ورسته ، هدز درلوباندې څه ډول اغې په توکولوالرموند د حلته  کړکیچ اوکې، د کړکیچ له مخالفینو  ولوه درکپ
 ژندنېد توپیر او پېد متحولونوه. ه خپله کړڅه ډول تګالرڅخه ورسته کړکیچ  چې غورځنګ د ،پام کې ونیول شي

. له ژندل شيد بیالبیلو اړخونو له الرې وپېدا متحولونه چې  ،شته دهشونتیا  د دې او دی دالپاره یو بل روښانه شرط 
د محدود پاتي شي.  کې یا ویلي شوي بڼه () په لیکل شوي تحقیقاتي کلمات بایدپلټنې اوپوهاوي له د عامه همدې ام

تصور  تغمې يیا د شعور یوې ځانګړي پوهاوي ازموینېداو اقدامات د ثبوت په حیث اعمال دا  چې ،اجازه نشتهدې 
کې په پام اعمالو  د باید الر ټاکلې غوره شوي الر موندلو د حلته کړکیچ  وستل شي. الندې را اغېز تر شي اوو

 .شي نیولو سره اندازه 
 

  څیړنې څخه تمه کیدونکي پایلېتحقیقاتي د  ۳ . ۲ 
الر ته  حلسولیز  د کړکیچ عامه پوهاوي شوي، چې او شکل ورکړل شويچمتوتمې داسي  کې کۍدویم څپرپه 

 دموندلو کې حل الر  دته کړکیچ  درک کېانحصاري په او همداسې نه کوي والرښوته  تشددعدم  یا موندل
تمې په  څخه ورسته توضع دقیقې د متحولونو د ي.حل الر موندل کیږ دتاوتریخوالي له الرې یا د تشدد له الرې 

 : تشخیصیږي توګه کړه کامالا 
اندازه د دې ډیره لوړه والړ وي، په هومره یا جهانشمولیت  یو اسالمي غورځنګ په نړیوالتوبچې څومره  (۰) 

 انتخاب کړي .سولیز حل الر  ه دیو اشغال په حالت کې کړکیچ تهغورځنک د ، چې ده  شونتیا شته
، ده ډیره شونتیا شته د دې کچهلوړه  مرهپه هغوالړ وي،  په انحصارییزم چې څومرهیو اسالمي غورځنګ ( ۲ )

 انتخاب کړي .الر  د حله ډکڅخه  تاوتریخوالي د په هواري کې د کړکیچد نیواک په حالت کې  غورځنګ چې
 څخه پرته له تاوتریخوالي ه توګهبې حده ځواکمن ویپه  کیږي، چې په لوړه کچه یوجهانشموله خوځښت،په ډاګه  دا

انحصاري غورځنګ په یوه  بې حده عمل کوي .په داسي حال کې یومبارزه اوپه سولیزه ډول د عدم تشدد له الرې 
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د ښاغلي فان  په دې اړوند عمل کوي .کیدای شي ه کېه قهرجنه مبارزله الرې متشددتاوتریخوالي د لوړه کچه 
 11شي . ثابت ي اغېزڅخه ورسته یو ارتباطتحقیقاتو د څېړلو او  متحولونو دله خوا  هحویر

 

 ټاکنهد موضوع  ۳.۳
له  متفاوتو میتودنوکې د  ګانوموضوع په دوو توګهپرتلیزه  په ، یواځېشي کې کیدایڅیرنې په محدود چوکاټ  دې د

ا پرته له تاوتریخوالي ی د عدم تشدد یوباید ورسته تر دې  12یو شانته چلند وشي. پوښتني سره  مطرح شويله الرې 
د موضوع  .شيکړل  انتخابد نیواک په حالت کې  نګاسالمي غورځ متشددتاوتریخوالي څخه ډک له  څخه او یو

چې په  کفایت کوي، متګارانو غورځنګخد په برتانوي هند کې د خدایي تحریک عدم تشددد نې لپاره یواځینې ټاک
چې  غورځنګاسالمي شوي  ژندلپېبل یو په پرتلیز ډول. شي يکولڅیړنې ته څیړنیز مالومات وړاندې کافي اندازه 

دې امله دغه له  و الره غوره کړي دهالر موندل کړکیچ ته د حلد تاوتریخوالي له الرې  او ود زور زیاتی غواړي
په الندې  .13دیحماس  غورځنګفلسطیني  هغه زیرمه لرياو مالوماتو  د اطالعاتوافي اندازه په کغورځنګ ا

نیول شوي  پام کېپه  ترمنځ کړکیچ ته د حل الر موندل یا د عامه پوهاوي اوآ چېوڅیړل شي، باید  کې ۍڅپرک
 فرضي اړیکې په دواړو قضیو او موضوعګانو کې تثبیتیدلي شي.

 
 

 د لومړۍ برخي پای

 

 

                                                           

لي فان د ښاغې حده ارزښتوىه اًښودل شوي وي . ة کله چې د نتحولٌت څٌړىې په نخکې د ښاغلي فان حوًره په حوله د نتحولٌت درًم ډول اشاىه کيُرول کٌداى شي، 

.  ۴۴۳ٌ:  ۱ٍحوًره پاڼه  
11  

  Vgl. Van Everra 1997 : 84 . 12, ( method of defference)   په اړه . د نتفاوتو نٌتودوىو د اشتػهال  

 اشاشاتو پر ةيصٍ تر شره شوي ده. د نوضوع َاکيه د ښاغلي فان حوًره  د ضواةطو او.  
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