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  شریف بهاند: ليکوال
  

  و اغيز پایل دکلتوری ټکر او د هغه
  پر اقتصاد، سياست، ښوونې او روزنې

  
د انسانانو اړیکې، څه په فردی او ملی او څه هم په نړیواله کچه تل د باورونو، ارزښتونو، عادتونو، دودونو او د 

 مدنتپه حقيقت کې د  ه تاریخ، ژبه او دین، د نورو تر څنگ لکدغه ټول .رونو تر اغيز الندې ديی تصويهغوي د ذهن
يله بنسټيزو عناصرو  ، اړینه وړ روښانه ک او هر اړخيزه توگهښهپه موضوع  که وغواړو ترالس الندې .بلل کي

 ، Symbol، سمبولونه  )Mythاسطورې (  د بيلگې په توگه افسانې  د هغه عناصر،بریښي، چې د تمدن تر څنگ
 د  په دغې ليکنې کې خو.هم تعریف شي ). Max Weber 1985 ,:وگوري ( تړون اوعرف  ،ټولنيز کړه وړه لکه دود

   . له امله یوازې د تمدن په تعریف بسنه شوی د کموالي وخت د د موضوع اوکنفرانس
د بشر د پرمختک په .  تاریخ د تمدنونو تاریخ دئیتد بشر:"  هانتينگتون په اند فليپ امریکایي ستراتيژیست، سامویلد

  تير مهالد بشریت. له بل شی څخه گټه ترالسه کړو ،نشو کولي ، پرتهاډانېاړه د فکرکولو له پاره، د تمدن له 
ي)معبر(  بهير په نسلونو نسلونو د تمدنونو له)گذشترس( سومری او مصری لرغونو تمدنونو،  لههغه .  څخه تيری

 یو لړ نورو تمدنونو، د و څخه تير او په دې بهير کېهغ امریکا، مسيحيت او اسالم له کالسيکو التينېڅخه پيل، د 
   .).Huntington, 2002, S. 49 Samuel P" (ي ورسره مل شوي دساری په توگه چينی او هندی هم

 په وړاندې رامنځته د بربریت د مفهوم د لومړی ځل له پاره فرانسوي متفکرینو په اتلسمې پيړۍ کې اصطالح د تمدن
 او د زده کړو  یې درلود، ښاری ژوند وو وکړي یې، کوچيان نه، چېې هغه وې ټولنېتمدن مد دوي په اند،. کړه

 بيا د المان د نولسمې  دغه  ډول طرز تفکرخو. وي  بې برخېهڅخ و دا ډول ځانگړتياوې له ټولنيو بدو اخاوندان وو
يک علم او مادي فکتورونه د مخانيک او تخن ، چې په کېتمدن" نه و منلي او دوي په جدی توگه وپيړۍ متفکرین

جال  ،وېشاملې ې ارزښتونه، هيلي او د ټولنې فکری، هنری او اخالقی ځانگړتياوې ک له کلتور څخه، چې په ،لتلار
 له  هغهخو. پر الماني اندیشو واکمنه دهتراوسه هم  دغه ډول نظریه .),Samuel P. 2002, S. 51 Huntington("هواک

 Fernandپه همدې اړه فرناند برودل .  هيوادونو کې مالتړي نه لري اوورو برخود نړۍ په ن ،المان څخه پرته
Braudelدا به یوه تيروتنه وي، که وغواړو لکه د المانانو په څير، کلتور د هغه له بنس څخه، چې تمدن دئ، : "  وایي
 که هم تمدن، دواړه د وگړو د که کلتور دئ او  باید یادونه وشي،).,Samuel P. 2002, S. 51 Huntington("جال کړو

یوه فضا او یا یو کلتوري چاپيریال " تمدن تر ټولو دمخه:  لکه څنگه چې برودل وایي.یوې ډلې ژونددود ته نغوته ده
يیوه ټولکه ځانگړتياوو او پدیدو کلتوري د ]  سيمه چېهغه[دئ؛   .),Samuel P. 2002, S. 51 Huntington"(بلل کي
 او مادی او معنوی کلتور یو ځانگړی پيوستون بولي، د نړۍ ليد، عادتونو، جوړښتونو"  تمدن Wallerstein شتاینوالر

"  لري ژوند)  په عين وخت کې تلنهخو ( جوړوي او له همدا ډول نورو ورته پدیدو سره هکټول تاریخی هچې یو
)Samuel P. 2002, S. 51 Huntington,( .د دورکهایم Durkheim او موس Maussیو ډول اخالقي " تمدن :  اند په

ه ه یو) کّل( ټوليز  د هغهکلتورملی و ملتونو واکمن او د هر یوه دغه ملت ټاکلچاپيریال دئ، چې پر څو   ځانگړې ب
  .),Samuel P. 2002, S. 51-52 Huntington( "جوړوي

ي، چې په ټولو هغو کې   هغه او د ه موضوع ده یوه "کلتور"د تمدن د پورتنيو تعریفونو له ارزونې دا ترالسه کي
او   دود، ژبه، ژوند دود تاریخ، موسسې،له هغو څخه یادونه کړې، وېنه، هم بنسټيز عناصر لکه څنگه چې یونانيانو

د تمدن د تعریف د عينی عناصرو له ډلی څخه، لکه څنگه چې : " په دې اړه ليکي هانتينگتون.ترټولو مهم دین دئ
د بشر د تاریخ ستر تمدنونه هم تر زیاتې اندازې پورې د .  دین دئنصری، ترټولو مهم عاتنيانو هم پر هغه تأکيد کړ

ي  خو  کریستفر داوسن .),Samuel P. 2002, S. 52 Huntington( "نړۍ د اصلی دینونو پربنس ځانگړي کي
Christopher Dawson ن بنسټيزه ځانگړتيا دهدین د هر تمد: "يیا واو یل کار اخکلماتو وه روښانل بيا په دې اړه ال" .

 Samuel P. 2002, S. 61 (  "ئ د شويلدوایښ پر هغوي و بنس تمدنونو ستر د هغه بنسټونه دي، چېونهستر دین"... 
Huntington,(.ان تر قوم نه زیات د خلکو په ځانگړتيا  چې دین، په دې توگه گورو )یو کس . کې رول لوبوي) متمایز

تابعيت ولری، خو دا و هيوادونو و د پالر له خوا عرب وی او یا کيدی شی، د دمانی اوکيدی شی، د مور له لوری ال
   . او نيم کنفوسيوسی وي نيم یهود دېاو یا دا چې هغه  وي نيم مسيحی او نيم مسلمانیو څوکناشونی بریښي، چې 

 تمدنونو د شمير په لرغونود   خو.ي تأیيدو تمدنونو شتوالي او اوسنيولرغونو د نړۍ دټول په یوه خوله څانگيز پوهان 
يترسترگو و تر منځه توپير نظرون داړه د دوي تاریخي او اتو  له شپاړلسو Quigley دساری په توگه کوېيگلی . کي

 تمدنونو  تاریخی یو ځل له یوویشتو او وروسته بيا له دیرویشتوToynbeeتوین بی  . څخه خبري کويتمدنونو فرعي
ي او مک نيل   شميرد اصلي تمدنونووایي، چې  Spengler رلشپنگ. څخه یادونه کوي د اصلي بيا  McNeillاتو ته رسي

که د جاپان تمدن د چين له :  د سترو تمدنونو شمير یو ځل نهه بولي او بيا وایيBagby بگبی .تمدنونو شمير نهه یادوي
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: وگوري(نونو شمير به یوولس وي  او د ارتودوکس تمدن له مسيحی تمدن څخه جال وبولو، نو د تاریخي تمدهغه
Samuel P. 2002, S. 57 Huntington,( .  

 ېروستوان  بياخو. يلر  ال شتوالي تمدنونه ژوندينهه   په اند، په اوسنې نړۍ کېFernand Braudelد فرناند برودل 
Rostovanyi ملکو. تمدنه شته دي ) ٧( وایي، چې اوسمهال په نړۍ کې اوه  Melkoه اړه د متونونو له  د تمدنونو پ

ي،،څيړنو وروسته چې  له دولسو څخه زیات اصلی څه نا څه د نظر یووالي شته دئ، " چې  دې پایلې ته رسي
 التينې  دلکه د بين النهرین، مصری، کرتی، کالسيک، بيزانسی،(تمدنونه شته دي، چې د هغو له ډلې څخه اوه تمدنه 

 "ال ژوندي دي) چينی، جاپانی، هندی، اسالمی او لویدیځ( د هغو پنځه له منځه تللي او) امریکا او اندی تمدنونه
)Samuel P. 2002, S. 57 Huntington,(.روسی د التينې امریکا او په تيره بيا پوهان بيا پر دغو تمدنونو   خو ځيني

یدیځ تمدنونو تمدن له خپل مخکنی بيزانسی او لو ارتودوکس هم ورزیاتوي او په دې اند دي، چې  تمدنارتودوکس
 یاد شوو تمدنونو ښایي نيو پر پورتو سره سم  شرایطيواوسننړۍ له  د ځيني نور څانگيز پوهان بيا. څخه جال تمدن دئ

ه دا چې.  زیات کړی هم ورافریقایی تمدن    : اوسني تمدنونه په الندې ډول ديلن
، ویتنام، ېالی کوریاوسویلی او شم.  اصلی مرکز چين دئد دغه تمدن :یا کنفوسيوسی تمدنچينی  •

او تر زیاتې اندازې پورې الوس او کمبودیا او همدارنگه سنگاپور او هانگ کانگ د دغه تمدن له ډلي څخه بلل 
ي؛  کي

ي او یواز څخهدغه تمدن له چينی تمدن: جاپانی تمدن • نی تمدن دئ، چې هم ملت دئ او ی جال بلل کي
 هم تمدن؛

ه یې،: هندی تمدن •  یا هندو وي، دوه زریزې مخکې  له ميالد څخه،  که هندی اودغه تمدن په هر ب
هندویيزم له یو دین او ټولنيز نظام څخه لوړ او د "ځکه . د یوه تمدن په توگه د هند په وچه کې ډیر ارزښت درلود

يهندی تمدن ل کي او تر اوسه پورې هم د هند په ټولنه کې ) ,Samuel P. 2002, S. 58 Huntington" ( زړی گ
ينسټير رول لوبويب ل کي  ؛ او دغه هيواد یې د اصلی مرکز په توگه گ
 په اومه پيړۍ دغه تمدن. ټول څانگيز پوهان اسالم د یوه خپلواک تمدن په توگه مني: اسالمی تمدن •

ا  منځني اسيا، د هند نيمې وچې بي تره نيولی، څخکتيا سره د افریقا له شمالټکې له رامنځته کيدو وروسته په ډیرې چ
، هنکلتورو څلور بيال بيلو فرعي  کې اسالمی تمدنا الَمل دئ، چې په همد.تر سویل ختيځي اسيا پورې پراختيا وموند
يلکه عربی، ترکی، ماالیایي او ایرانی ت د عثمانی امپراتورې په له منځه دغه تمدن خو له بده مرغه . ر سترگو کي

  بې برخې شوی دئ؛څخهتلو سره له اصلی مرکز 
 غهد ،يوای  اوبولي ميالدی کال ٨٠٠ او یا ٧٠٠ پيل تمدنیځ دلویپوهان د  : تمدن یا مسيحییلوید •

 په دې اند  بياځيني څيړونکي.  دوه اصلی مرکزونه لري، چې یو یې په اروپا او بل یې په شمالی امریکا کې دئتمدن
 :دي، چې

وایي، چې ارتودوکس تمدن بيا ن  خو ځيني نور پوها.دهد لویدیځ تمدن یوه څانگه : ارتودوکس تمدن •
 د دغه تمدن نور غړي د روسيې په مرکزیت ځانته تمدن او هغه د بيزانس د تمدن ميراث او د جال دین خاوند دئ

  بلغاریا، صربستان، رومانيا او یونان دي؛ د نورو تر څنگهيوادونه
.  بيال بيل نظرونه لريد التينې امریکا وگړي د خپل تمدني هویت په اړه :تمدن د التينې امریکا •

خو ځيني نور بيا ادعا کوي، چې ځانته خپل ځانگړی . ځيني په دې اند دي، چې دوي د لویدیځ تمدن یوه برخه دي
 پيروان دي، خو سره د هغه هم د دوي  ټول د کاتوليک مذهب څه نا څه که څه هم د التينې امریکا وگړي. تمدن لري

ځکه د التينې امریکا په کلتور کې ال د هغې د بومی کلتور . کلتور څخه توپير لريکلتور د اروپا او شمالی امریکا له 
ي،   وچې دا ډول نښې نښانې په شمالی امریکا کې له منځه تللي دي او په اروپا کې  هغنښې نښانې تر سترگو کي

 .اصًال شتوالي نه درلود
 تمدن د شتوالی په اړه شک لري او پرته له برودل څخه نور تمدن پوهان د افریقایی :افریقایی تمدن •

 ځکه د دغې وچې  شمالی برخه او ختيځ سواحل  په اسالمی تمدن پورې اړه .هغه د یوه خپلواک تمدن په توگه نه مني
والو له ځانه سره لویدیځ تمدن راوړي، د حبشې هيواد ځانته د ځانگړی لري ، د هغې ځينو نورو برخو ته اروپایي 

والو څو اړخيزه  او انگليسي بيا وروسته فرانسوندیانوال لومړی هکې هيواد  په سویلي افریقاتمدن خاوند دئ او د ي 
تر ټولو مهمه دا چې د صحرا په سویلي هيوادونو کې اروپایي پانگه وال نظام . دئ اروپایي کلتور له ځانه سره راوړی

کتيا ټ او په چخپل هویت په لرولو سره استوگنيد افریقا په وچه کې بيال بيلې قبيلې د . مسيحی تمدن خپور کړی دئ
ې ورکولو په هڅه کې دي او دا ،له بل هر وخته اوس  او دويديسره د پراختيا په حال کې   یوه افریقایی هویت ته د ب

د دغه کلتور ښایي  هيوادونه ځانته یو خپلواک کلتور رامنځته کړي، چې نا شونی نه بریښي، چې د صحرا سویلي
       ).,Samuel P. 2002, S. 57-62 Huntington :وگوري(اد د سویلی افریقا هيواد وي مرکزی هيو

 تمدنی هویت په زیاتيدونکی توگه ارزښت تر ،له سړې جگړې څخه وروسته  بل هر وخت څخه اوس یا په ویناله
ي، چې سړی وکولی شي، د تمدنونو تر منځه پر ځانالسه کړي يرونو سترگي پټي ړتياوو او توپگ او ډیر ل پيښ
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روغې جوړې ته رسيدل ډیر گران   یې پر سرلو پيچلي اوأ له همدې امله د هغوي حل تر اقتصادي او سياسي مس.کړي
 . نه یوازې دا چې واقعی، بلکې بنسټيز دييرونهپ د تمدنونو تر منځه توخواې له لرغونې زمانې راپدځکه. کار بریښي

ې وجهي تمدنم او مسيحی د ځينو، په تيره اساليکه څه هم د هغو ي هم  تر منځه بسټيزې   او هر یو تر سترگو کي
 ې د نړۍ هر پيغامد پروردگار دغهام راوړنکي دي او دنده لري، غ د پي)ج(د دوي ادعا کوله، چې نړۍ ته د خدای 

 څخه یې ، چې په دې ترڅ کې اسالمي تمدن ته بریاوې ور په برخه او په تيره له مسيحي تمدنيته ورسوبرخې 
مقایسه قرون وسطای مسيحی و قرون وسطای : "په دې اړه ليکی  Bernard Lewis برنارد لوویس .برترې ترالسه کړه

 دنيای. مسير بهتری را از تمدن باستان تا تمدن جدید عرضه ميکند اسالمی به خوبی نشان ميدهد، که جهان اسالم
در مقابل، . ... مان گوناگون و منابع عظيم زیر پوشش خود داشتۀ وسيعی را با مردمنطق. اسالم وسيع و ثروتمند بود

بود، و دیدگاهی محدود و منطقه ای داشت که از بسياری جهات پایين تر از سطح  اروپای مسيحی از لحاظ منابع فقير
ا نه تنها آنه. اروپا در قرن وسطا دارای وسعتی کم، نگرشی محدود و تحملی ناچيز بود... " دستاورد های اسالم بود
 ولی اسالم ترکيبی متنوع و خصلتی کثرت گرا . های دیگر مسيحيت را هم تحمل نميکردندبدیگر ادیان بلکه مذه

را  آنها حتی حاضر بودند جای ویژه ای. مسلمانان اختالفات قابل توجه اعتقادی و عملی خود را تحمل ميکردند. داشت
 ي، مذهبي سياس مسيحی تمدن د خو).Lewis Bernard, 1916, S. 17-18" (در جامعه در اختيار ادیان رسمی قرار دهند

، چې د دغو هاند ري کړوپ له پاره الس په کار  د منځه وړلويوروسته پاتيوالد   هغه  الرښودو دد اقتصادي چارواو 
د دغې  او ي د دولسمې او دیرلسمې پيړۍ ترمنځه خپله وده پيل کړ، مسيحی تمدن وکولی شول و هڅو په ترڅ کې

د برترو تمدنونو لکه   دغه اسانتياوې" د دغې چټکې ودې او وایي، چېودې الَمل ته هانتينگتون داسی نغوته کوي
 برابرېدنه ميراثونو وعناصرو څخه په خورا مينې او اغيزمنې توگه کار اخيستنه او د دغ  مناسبو لهاسالم او بيزانس

او د اقتصاد او سياست  ),Samuel P. 2002, S. 65 Huntington("ه و د لویدیځ له ځانگړو شرایطو او گټو سر)تطابق(
له پيل  پنځلسمې پيړۍ د .)Kennedy Paul, 1991, S. 48-68: وگوري ( وایيه د اروپا معجزې ته ودې چټک دغېپوهان

 ، چېشول رامنځته  بدلونونه هر اړخيزد اسالم او مسيحيت په نړۍ کې ستر په ترڅ کې  معجزېغېد د څخه راپدېخوا
  د هغه د اندیښنو، : "يیا جفری و لویدیځ دغه ځواکمن کيدل لکه څنگه چېد .و په گټهځواکمن کيدو   د د مسيحيتهغه

ې د لویدیځ د دغه برالسی الَمل  له سازمان ورکړ شوی زور څخه گټه کد برترې له امله نه و، بل... ارزښتونو او دین 
"  وال یې اکثرًا له یاده وړی، خو هغه د نالویدیځو له یاده هيڅکله نه وځيدا هغه ټکی دئ، چې لویدیځ. اخيستنه وه

 نه  په کار اخيستنې سره لویدیځوالو وکړي شول، چې له زور او تودې وسلې څخه ). ٣،  ، مخ٢٠٠۶بهاند شریف، (
 په  نړۍ ځينې برخې د، بلکې، اتریش او روسيې څخه په شأ کړي)اسپانيه او پرتگال( ایبري ټاپو له مسلمانان یوازې

 کې د نړۍ پنځه ١٨٠٠ د ساری په توگه لویدیځ په کال .ياوړ ر الندې خپل کنترول ترمستقيمه او غير مستقيمه توگه
کې کال  ١٩١۴  او په ۶٧  ٪ کال کې١٨٧٨  په) رقم( شمېرنه  دغه. تر خپل کنترول الندې درلودهدیرش په سلو کې

  . ),Samuel P. 2002, S. 66 Huntington : وگوري(ه  ته ورسيد٨۴٪
ه توگه  نړیوال قوانين هم لویدیځ نړیوال قوانين وو، . ... و کې، تمدن یوازې د لویدیځ تمدن په مانا وپړاپه دې " په لن

، هم د خپلواکو خو ظامنړیوال نظام، واکمن وستفالی ن.  دود ته رسيدهHugo Grotius چې ریشه یې د هوگوگروتيوس
د  خو ).,Samuel P. 2002, S. 68 Huntington" ( نظام و ،مستعمرو کنترول الندې تر  د دوينو اوملی دولتو" متمدنو"

له ) Der Brockhaus, Bd. 15, S. 217: وگوري( ١۶۴٨ ، ١٠ ، ٢۴ peace of Westphalia  د تړون د سولېنوستفال
او له بلې خوا د دوي او د نړۍ د نو لویدیځ تمدن د غړیو هيوادود  له یوېخوا ، سره د هغه همالسليک څخه وروسته

اهانو او بيا د چ دغه جگړې په لومړی سر کې د پا. جگړې پيښې شوي انکړکيچ اوترمنځ سيالې،  نورو هيوادونو
ه غوره کړه جگړو ایدیالوژیکه دغوبيا  په روسيې کې د سوسياليستی انقالب په بری سرهوخ . وېملتونو تر منځه  . ب

 او پر وزیاتولد  اغيز  دولت دد  اوزمکنې پراختيا د پياوړتيا،د ه دمخه د اقتصاد او پوځ هرڅ دغه ټولې جگړې تر
  .  واکمن له پاره تر سره کيدي مستقيمې او غير مستقيمېنورو د

، چې تر دې په متحدو ایالتونو کېان  ه،جگړ هنړیواللومړې په توگه  ېبيلگد و په زیاتيدو سره، هغخو په نړۍ کې د 
، چې په اروپایي  مخ په زیاتيدو ووپلویان د دې غوښتنې جگړو کې د نه برخو اخيستو سياست درلود،وخته یې 
پر بنس  Monroe-Doktrinرو د دکترین ند مو څوشي، وړل وله منځه ی باید هغه ، په برخې اخيستنې سره کېجگړې

نړۍ د ولسواک له پاره مطمينه  "او " آزادی د نړۍ نورو برخو ته هم ورسول شي "  د متحدو ایالتونو په څيرهلک
 د خو . په پایته رسيدو سره د ملتونو ټولنې غوښتل نړیواله سوله تضمين کړی لومړې نړیوالې جگړېدنو ځکه  ."شي

 ,Blomert, Reinhard, 2006: وگوري ( غړیتوب رد کړهغه ټولنه کې د په دغېامریکا د متحدو ایالتونو د سنا مجلس 
S. 2.( خو له دوهمې نړیوالې .ایالتونو د دغې ټولنې په مرسته نشو کولي، خپلې موخو ترالسه کړې ځکه متحدو 

دا دا چې " .  د ملگرو ملتونو په بنس ایښودلو سره د نوي ليبرال نړیوال نظم رامنځته کول اعالم شوجگړې وروسته
ه غوره کړه، نو د دغه هيواد سنا لهود متحدو ایالتونو شرایطځل  " کړه اعالم   هغه سره خپله هوکړه د قانون ب

)Blomert, Reinhard, 2006, S. 2( او په دې توگه د اروپایانو او امریکایانو تر منځه د تعادل سستيم له منځه الړ او 
 د بریتانویانو  همد نړیوال مالي سستيم په برخه کې. ه کړه ترالسترې له سياسي او اقتصادي پلوه برمتحدو ایالتونو

په توگه او د هغه د رول له الرې د نړۍ پر ) ریزرف(ډالر د نړیوالې پيسې د زیرمې " او د هغه پر ځای   ردوړاندیز
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و منل . )١٠ ، مخ، ٢٠٠۶ شریف، ، او یا بهاندEngdahl, F. William, 2003, S. 2" (اقتصادي بهير باندې کنترول
 خپله برالې ولسواک د نظام د مخک هيواد په توگه د لي متحدو ایالتونو،او د لویدیځ تمدن د هيوادونو تر منځشو

   .برترې ثابته کړه
  د ارتودوکس د تمدن مرکزی هيواد چې شوروی اتحاد،او  ایالتونوود متحد  د واکمنې له پارهپر سر  دریمې نړۍد خو
 څه نا څه دې دغې سيال د سړې جگړې تر نامه الن.هشويل پ یسيال  تر منځهمخک و،  د سوسياليستی نظاماو دئ

د تيرې پيړۍ په وروستې لسيزې کې د شوروی اتحاد په ړیگيدو دغه ایدیالوژیکه سيالې و خ .څلویشت کاله دوام وموند
 او ورسره جوخت لویدیځ  په توگه نظام د یوه بریالی ولسواکېه او دا هيله رامنځته شوه، چې ليبرالورسيدهپایته سره 
ه په تزیرک ستراتيژیست، هانتينگتون په نړیوالو چارو کې ستراتيژیکې خأل خو  . په ټوله نړۍ واکمن شي بهتمدن
 د نوموړي په اند، د نړۍ د . کړه وړاندې په نامهتر منځه ټگر، ، د کلتورونوې نوې ستراتيژه خپل سره،ېپاملرن

انگوال او ، د ناپييلو هيوادونو غورځنگ، پ ټلوالې، د سړې جگړې د پړاو په څير مهمې نوېهيوادونو تر منځ
سنې نړۍ د اوو او یا اتو بنسټيزو تمدنونو پر بنس رامنځته او ښایي د هر تمدن اصلی وا د سوسياليستی نظام نه، بلکې

هي یو هيواد، . نور مانا نه لري" نړیوال ځواک". او مرکزی هيواد د سړې جگړې د پړاو د ستر ځواک ځای ونيسي
په دې "  : ځکه د نوموړي په وینا.، ځانگړې ستراتيژیکې گټې نه لريه توگه د یوازیني زبر ځواک پان متحده ایالتونه

 د سترو او  دئنوې نړۍ کې سيمه یيز سياستونه قومي ماهيت غوره کوي او نړیوال سياست د تمدنونو سياست
  ). ,Samuel P. 2002, S. 24 Huntington( "يږدټگر ته ورپر ځواکونو تر منځه سيالې خپل ځای د تمدنونو ترمنځه

 سپارښتنه کوي، چې لویدیځ باید په نړۍ کې له خپلو  خپلو حکومتونو تهله همدې امله د لویدیځ تمدن ستراتيژیستان
د نورو تمدنونو له خپل ارزښتونو او اوسنی برتر موقعيت څخه دفاع وکړي او د دې موخې د ترالسه کولو له پاره 

 پياوړې کړې، چې د  او مالتړ سره خپله همکاريدارنگه هغو ډلوو هما  هغو هيوادونو له اوپورتهمنځي شخړو گټه 
يلویدیځ تمدن پ  سربيره پر دې لویدیځ باید په اوږدمودیزه توگه ځان له داسي یوې نړۍ سره مخامخ .لویان بلل کي

ک او د ځوامخ په تيریدو کيدو او سيال ته چمتو کړي، چې په کې، د لویدیځ د اقتصادي او پوځي برالسي وخت 
اوسمهال لویدیځ د نړۍ :"  هانتينگتون په دې اړه ليکی. په گټه بدلون موندلی دئ هغوتوازن د دوي په زیان او د نورو

خو په عين حال کې د لویدیځ . تر ټولو ځواکمن تمدن دئ او په راتلونکو کلونو کې به هم خپل  دغه دریځ وساتی
  . ),Samuel P. 2002, S. 28 Huntington"( په حال کې دئل او زواکمزورتياځواک، د نورو تمدنونو په پرتله د 

 او گټو څخه په هر ډول چې ، ارزښتونو شوی برتر دریځهالسترله خپل دغه  لویدیځ په دې هڅه کې دئ، چې  ځکهون
  او د سيالو هغو په تيره اسالمي ــ کنفوسيوسي دفاع وکړي څخه په گټې اخيستنې سره،ي ځواک ان له پوځوي،
 خپل پوځي او اقتصادي ،يوهڅه ک "هځکه دغه تمدنون. و اقتصادي، سياسي او پوځي ځواک محدود کړيتمدنون

يله  یا، څو د لویدیځ په وړاندې مقاومت وکړي او ځواک ته پراختيا ورکړي  .Samuel P" (هغه سره تعادل ته ورسي
2002, S. 28 Huntington,.(   

 هم د دریمې نړۍ دي دغه هيوادونه د پخوا په څير د پرمختيایي  او یا لویدیځ کولي شخو اوسمهال حالت بل ډول دئ، 
 روښانه ده، چې دوي د لویدیځ په وړاندې د اقتصادي څيرد لمر د وړانگو په هيوادونو په نامه یاد کړي، خو یوه خبره 

 دولتونو له  ــريهغه څه چې له چاپان څخه پيل د هانگ کانگ او سنگاپور د ښا. " رامنځته شوي ديځواک په توگه
  هيوادونو، سویلي کوریا او تایوان ته په رسيدو سره د اسيا له دغې برخې څخه]په نامه[سره تير او د اسيا د زمریانو 

غوره دوي ټولو د سوکال الره . ، یوه اقتصادي سيمه رامنځته کړې ده په لرلو یوې عالی درجې متمرکزې انرژيد
 ,Steingart(" ي او وروسته بيا هم  د نړۍ پوځي جوړښت ته بدلون ورکړي اقتصاد،ي، چې ښایي هغه سياسيکړ

Gabor, 2006, S. 3  .(  
 هر کنفوسيوسی تمدن د مرکزی هيواد او هند د هندی تمدن د اصلی هيواد په توگه  هيوادونو ترڅنگ چين دود نوموړ

  کومد پرته ،ې دغې اقتصادي ودې ته هيوادونه خپلنوموړي که .خپل ځانگړی ځای لريد اسيا په دغې برخې کې  یو
 د اقتصادي ځواک په توگه د  کلونو کې٣۵نو چين به په راتلونکو " ، شي څخه دوام ورکړيخن له رامنځته کيدو

 ,Steingart" (رمختک ته دوام ورکړيپاوږه په اوږه خپل له هغه سره امریکا د متحدو ایالتونو ځای ونيسي او هند به 
Gabor, 2006, S. 3 .(  هلموت شميت  پخوانی لومړی وزیر دد الماندغه حقيقت ،Helmut Schmidtال په  کې خبرو په 

ي له . و یشاهداناوسمهاله  غيرعادی خوځښت د ناڅاپی پيل د] د ملتونو [موږ : " نوموړی وایي. ښه توگه روښانه کي
 لوري وخوځيد، څو له هغه ځایه د اسيا  له اروپا څخه د امریکا پهدوهمې نړیوالې جگړې وروسته د نړۍ د ثقل مرکز

ي  )Steingart, Gabor, 2006, S. 3" (.یته رسيدو په حال کې دئار د پپېد برترې په دې توگه د لویدیځ . خواته وخوځي
 . مانا دهپه اقتصادي ځواکمنتيا د لویدیځ د اقتصادي کمزورتيا دغهد سویلی اسيا او لری ختيځ د هيوادونو

 امریکایان  بيا ته په پاملرنې سره، لویدیځ سياستوال، په تيرهونو گواښو ستربنسټپالنې او ترهکرۍ د ، دې تر څنگد 
 هل  د ساتنېو او ارزښتونو، اصولو گټ دد لویدیځپه خپلو هاند و هڅو کې باید   د دوي دولتونهپه دې ټينگار کوي، چې

  نغوتې سرهپه په تيره د بنسټپالنې گواښ ته گواښونو، نو ځکه پورتنيو .وکړيپه کلکه مبارزه ، و په وړاندېهغد پاره 
 چارو د یوالود بریتانيا لومړي وزیر، تونی بلير د متحدو ایالتونو د کليفورنيا د ایالت د الس انجلس په ښار کې د نړ

ې ته په خپله وینا کې وویل روز ما نمی توانيم در مبارزه عليه این افراط گرایی پي: "شورا یوې جوړې شوې غون
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، مگر اینکه در سطح ارزشها نيز همانند کاربرد قدرت موفق شده و نشان داده باشيم که بيطرفانه، منصفانه و شویم
اما جنگ . اقدام در این زمينه مانند جنگ است". ... عادالنه این ارزش ها را در تمامی جهان ترویج ميکنيم

تر و  ان دهيم، ارزش های ما نيرومندتر، بهتر، عادالنهنش" غيرمتعارف که کسب پيروزی در آن مستلزم آن است که 
 که باید آینده ،مبارزه ای اصولی بر سر ارزش های در جریان است. ... " ... "منصفانه تر از گزینه های دیگر است

  ). Tony Blair, 2006, S. 1-2( "جهان را شکل دهد
ي، چېه ارزونې دالد پورتنيو گرښو       څخه دریځ له خپل دغه برالسه ویدیځ په دې هڅه کې دئ، ل پایله ترالسه کي

، په تيره ځيني اسالمي هيوادونه، چې په اصطالح له ترهگرۍ د هرې وسيلې په کارونې سره ساتنه وکړي او نالویدیځ
 ، بلکې اصولسياسي، اقتصادينه یوازې د دوي   دې ته اړ کړي، چې د گواښ په کولو سرهڅخه مالتړ کوي،

، تونی بلير  د بریتانيا لومړی وزیر په دې اړه.و سره به ټگر رامنځته شيهغ نه نو له ه ک .نيمو همتونه ارزښکلتوري 
 روښانه په ښکاره توگهسوریې او ایران ته باید : "  وایي گواښ کوي اوایران او سوریې ته په خپله یوې وینا کې داسي

 ومني، چې موږ هعدالنې سره یو ځای شي او د لوبې هماغه قنړیوالې ټو: ه شته دهنکاټ هکړو، چې ستاسو په وړاندې یو
  . )Tony Blair, 2006, S. 1-2"( وشي او یا به له تاسو سره ټگر ه دېټولو منل

 یو شمير نالویدیځو . اوسمهال هر څه د بدلون په حال کې دي لکه څنگه چې په مخکنيو گرښو کې یادونه وشوه،خو
 سياسي او  هغه سره جوختاو  د پام وړ اقتصادي پرمختياوي ترالسه کړيوادونو ختيځ هيي، په تيره د لرهيوادونو
د اسالمي  نړۍ کې هم اسالميپه  . او له لویدیځ سره د سيال په حال کې دي پياوړي شوی دئ دریځ یې همکلتوري

وې الرې په لټه  هيوادونه د داسي یاسالمي. هد غوړیدو په حال کې د) خوداگاهی(هویت حس او په تيره ځان خبري 
 د دوي تر منځه د وحدت او د  خو.له لویدیځ سره پوځي تعادل رامنځته کړي  د هغې په مرسته وکړي شيکې دي، چې
يستونزې سترې په دې الره کې نشتوالي  د مرکزی دولت اسالمي تمدن ل کي  ځکه د عثمانی امپراطورۍ په له .گ

د غښتلي او  ،اقتصادي ځواک د بنس په توگهپياوړی  ، چې څخه هيواد مرکزی داسی لهمنځه تلو سره اسالمي نړۍ
 کلتوري او دیني مشروعيت څخه برخمن او  سياسي،، لهولريله اوسنيو شرایطو سره سم په مدرنو وسلو سمبال پوځ 

د  .، بې برخې ده وييود اسالمي او غير اسالمي هيوادونو له خوا د اسالمي نړۍ د الرښود په توگه منل ش
و هغو غړیو هيوادونود د اسالمي تمدن نگتون په اند، په بيال بيلو وختونو کېهانتي  نوم د بالقوه ي له ډلې څخه د شپ

 اسالمي دخو د هغوي هر یو د ځينو شرایطو او ستونزو د لرلو له گبله نه شي کولي، . الرښود په توگه اخيستل شوي
  :په الندې ډول ديدغه هيوادونه  . په توگه رول ولوبوي اصلی هيوادنړۍ د

خو له عربی .  او وده یې چټکه دهله اقتصادي پلوه پياوړی دئ، د اسالمي نړۍ ستر هيواد: اندونيزیا •
 چينی او مسيحی کلتورونو تر اغيز ، پروت او اوسيدونکي یې د اسالم له تمدنه پرته د بومی، هندیيمرکزیت څخه لر
 الندې هم دئ؛

 د  االزهر د د ساری په توگه، اسالمي روزنيزې موسسېعربی هيواد، د زیاتو وگړو،: مصر   •
 بيوزله، په نړیوالو موسساتو، متحدو ایالتونو او د  بياخو . لری هم دئ او مهم جغرافيایي پریوت خاوندپوهنتون

ایو هيوادونو پورې تړل   دئ؛یاسالمي نړۍ په ب
ادي ودې او د تيلو د زیرمو ، منځنې اقتص او تجربوپریوت، وگړو، تاریخي دودنود وسعت، : ایران •

خو بيا د شيعه مذهب، فارسی ژبې او له عربو او . واوړيله پلوه دا شرایط لري، چې د اسالمي نړۍ په اصلی هيواد 
 ترکانو سره د دوي د تاریخي کړکيچونو له امله دغه دریځ نه شي ترالسه کولي؛

زیارتونو ځای، عربی هيواد او عربی  د سپيڅلو  د رامنځته کيدو او د هغهد اسالم :سعودی عربستان •
،  لریخو کم وگړی. ژبه، د اسالم د ارمانونو مالتړ، ترټولو مهم د تيلو د زیرمو د لرلو له امله د مالی اغيز خاوند

 ی دئ؛لله همدې امله په لویدیځ په تيره په متحدو ایالتونو پورې تړ ، دئجغرافيایی پریوت یې له گواښ سره مخامخ
 او له اسالمي وگړي، پوځي ځواکمنتيازیات  پریوت، ی جغرافيای د هغه ښيگنې هيوادغهدد  :پاکستان •

 خو بيوزله، له مذهبي کړکيچونو او سياسي بې ثباتی سره الس او گریوان دئ؛.  دههيوادونو سره ښه همکاری
ریخی د اسالم د الرښوونې له پاره غوره شرایط د بيلگې په توگه، منځنې اقتصادي وده، تا: ترکيه •

الریزم، پر دین نه والړه وکخو تر ټولو مهمه ستونزه یې س. وگړي، ملی یووالی او پوځي ځواک لري زیات تجربه،
    .),Samuel P. 2002, S. 282-288 Huntington: وگوري( له دغه دریځ څخه بې برخې کوي ترکيهاداره، دئ، چې 
سه کولو له پاره  د پورتنيو یاد شوو هيوادونو تر منځه د اسالمي نړۍ د مرکزی هيواد د رول د ترالله همدې امله 
 یوېخوا د اسالمي لهه، موخه پو د ترالسه کولو گټلویدیځ هم د خپلو سياسي، اقتصادي او کلتوري . سيالی روانه ده

، په د اسالمي نړۍ او نورو تمدنونوهاند و هڅه کوي، چې ې سيال ته لمن وهي او له بلې خوا دغهيوادونو تر منځه 
  .ړي ترمنځه کړکيچ رامنځته کتيره د کنفوسيوسی تمدن
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   :پایله
ي،وه پل د انسانانو پر فردی، ملی او نړیوالو اړیکو  کې ېې زمانتيرپه تمدن  چې رتنې ارزونې دا پایله ترالسه کي

نان د تمدن د  انسا. دئال نور هم زیات شوی  کېمهپه تيره د دریمې زریزې په پيال ، اوسمهالژور اغيز درلود او
ان د فرد نرې تړلي انساوپه هر تمدن پ. ژوغوري ځانونه و عناصرو څخههغه لهرامنځته کونکو په توگه نشي کولي د 

. ، خدای او انسان تر منځه د اړیکو په اړه، بيال بيل نظر ليد لریاو ډلې، دولت او وگړو، مور و پالر او ماشوم
 او مسؤليتونو، آزادۍ، واک او برابرۍ د اهميت په اړه هم یو و د حقوق نظر ليدوانساناند  د بيال بيلو تمدنونو همدارنگه

 اقتصادي او سياسي  دټولنو  تمدنونو د غړو ددا ډول توپيرونه د پيړو په ترڅ کې رامنځته او.  کويله بله څخه توپير
په تيره د اسالم او مسيحی  تمدنونو غړو هيوادونو، ځينود ځکه .  په لړ کې ال نور هم زیات شوي ديپرمختياوو
.  جگړې هم ترسره کړي دي سيالې او د برترې د ترالسه کولو له پاره، د نورو تر څنگ د تاریخ په لړ کېتمدنونو

تاریخی : "  د دغو دوو تمدنونو د کړکيچونو، شخړو، سياليو او جگړو په اړه وایيJohn Espositoجان اسپوزیتو 
دغو دواړو   شوي، چې پيته رابللي او کله داسی هم یو د بل په وړاندې سيالی دغه دوه تمدنونهاکثرُا دیناميک 
 Samuel " (ی کړېر پوسال و جگړو خونړ په پراختيا او معنوی اغيز له پاره یو له بل سرهد ځواک، زمکن تمدنونو

P. 2002, S. 335 Huntington,(.  و ټولنيزو جوړښتونو پر سياسي، اقتصادي ا هيواد دا ډول جگړو زموږ دپه تيره
، د خپل ستراتيژیک پریوت له  په خپله په دغو جگړو کې ښيکل و او یا دا چې افغانستان یاځکه.  اغيز کړیزیات

د هيواد اقتصادي او ا ډول حاالتو د. د عمل په ډگر کې پلی کړی، چې د تړلو دروازو سياست یامله، دې ته اړ شو
ونو  ځکه افغانی دولت د نورو ملتونو په پرتله په . وه او ال ده سره مخامخ کړېترټولو دمخه ښوونه او روزنه له خن
 په هيواد له همدې امله.  )٢۴۶ـ ٢١٣ ، مخ، ١٣٧٨بهاند، شریف، : وگوري (دې برخه کې ډیر وروسته کام پورته کړ

، له  هم او که ويکې د ښوونې او روزنې د څانگې جوړښتونه، لکه وړکتونونه، ښوونځي، پوهنتونونه یا اصًال نشته
 د .له ليکلو او لوستلو بې برخې ديکې  ٪٩٠ نوځکه د هيواد د ولس کابو .زیاتو نيمگړتياوو سره الس او گریوان دي

 د روزنيزو وسایلو په ه او کتابوني، مجلي، د بيلگې په توگه رادیو، تلویزیون، ورځپانرسنيې ټولنيز دې تر څنگ
 ه تر زیاتې اندازې پورې د کورنيو په کچهروزن  د هيواد د بچيانو، زما په اندوځکهن. د هيواد په ډیرو برخو نشتهتوگه 

و د جوماتونو د مال له خوا ياو د دوي ښوونه د کليو او بان    . تر سره کي
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