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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٣٠/٠٥/٢٠١٠                            ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 
 

  کې د اسالم رول د افغانستان په ثبات، توازن او انکشاف
   

ي رازتيا، د هر دين په خپل وخت کې  د انساني ترق او پرمخت پر لور يو مثبت حرکت او د مادي او معنوي 
ولنو د نظم او هيوادونو د ثبات برابرونکی عامل وانسانانو د داخلي سکون   .، د 

  
انه دين وروستى اسماني برحق دين دى   کله چې د دې هېواد خلکو دا مبارک دين منلى، بيا يې ؛ اود اسالم رو

ولنيز ژوند کې ډېر ژور ننوتى دىکلکورسره  ون موندلى او د دوى په اروا او    . ت
 

واکمنتيا اساس ولو عمده توکى او زموږ د اتحاد، يووالي او    . دىعاملي اسالم زموږ د هويت تر 
 

ينشل له برکته لي دين د ژوندي او دفاعي پو ې ده ؛د اسالم د سپې واکونو سره مقابله ک  دې ملت له ډېرو سترو زبر
  .او دا هېواد يې متحد او روغ او ملت يې سرلوړى او بريالى ساتلى دى

 
 الرې نيکمرغ دې هېواد د ثبات او  اتحاد، پرمختيا او لوړتيا او د دپه دې دين کې د دې وړتيا شته، چې د دې ملت

ي   .چارې تضمين ک
 

ول ولې ل تونو او ي؛کله، چې افغانانو پر دين من  بريالي شوي دي او کله چې په احساساتي ډول د نورو په ارز
تي دي،  ه تللي ديونو سره مخکرله شعارونو پورې ن   . شوي او له من

 
وان کې د غازي، بابا، قايد او نورو معززو ؛ا نوم يې ياداوه امان اهللا خان، چې د اسالم او غزاعليحضرت وانه   په 

واک يې مات ک چې په خاوره کې يې لمر نه ډوبنومونو خاوند شو   خول؛ خو چې د شپودهې او د وخت داسې زبر
ي ترې تخت او پاچاهي ونيوله؛او درېش تلقين يې پيل ک  شو؛ تلو ته اړ او له خپل هغه وطن نه و بيا يوه عادي س

  .چې ده ورسره اورن مينه لرله
 

ر ته پخپله روان وو؛ خو چې له اسالم او دين  ې هر ډ خلقيان په افسانوي ډول خپلې ژمنې ته متعهد، زړور او د ج
ه و کر کې راغلل؛ نو ډېر زيات  ه او تباه شول-سره په  و  .  

 
لي دين يودا  ينې اشخاص ناوړه استفاده کوالى شي؛ خو دا د انساني ه حساسه مسئله ده، چې د اسالم له سپې نه هم 

و لپاره کاروي لې پديده د خپلو شخصي   په دې کې د اسالم هې ستونزه . فطرت کمزوري ده، چې کله کله هره سپې
   .نشته؛ بلکې دا د اشخاصو کمزوري او غلطي ده

ۍ او اسالمي هيوادونو کېد ديني حکومتونو ب ې په نوره ن و ته ضرورت ېموږ يې داسې ب .رې شوي ديېې تل ل
 په مدينه کې چې د لوړوالي معيار تقوا او د جزا په وړاندې د قريشې جن او يو عادي فرد )ص(لرولکه د رسول اهللا 

 په  آرم اهللا وجههپه دربار کې يو يهودي او جليل القدر صحابي حضرت علي )رض(او يا د حضرت عمر  توپير نه و
  .   دلېمې ته حاضريو شان محک

 
ولو برخو قابض شي او نور خلک خبرو  ولنې پر  ولنو په نوم د  و کسان د کليسا يا ديني  هغه ډول حکومت چې يو 

واب نه شي ويالی ېاو کار ته نه پر   .  دي، ددې زمانې د مقتضياتو 
 

ولنې، مشورتي نظام او د امت رايو ته د مراجعې له ال ه حکومت ډد اسالم دين د ازادې  ې بېرې د  ې لرلې ېرې  ل
ې ده ولنو مشري هم په داسې شان ک  چې د هر چا انساني کرامت او حقونه  ؛دي، همدا راز مسلمانانو د  مذهبو 

  . ويې په نظام کې خوندي و
 

ينو شاهانو پاچه ته روا ينو وختونو کې ديني عالمانو د تغلب، وراثت او انحصار په صورت کې هم د   ويلي په 
  . زۍ په نسبت دغه يو مناسب کار وې، خو ممکن په هماغه وخت کې د فساد، فتنې او خونريد
 

ومره ډ ه الر داده چې د امت او ملت د هر  ي چې د ژوند په مهمو ېخو اوس  روپونو نماينده  ولنيزو  رو خلکو او 
ولنې په . عيت زيات شي مسلو او سياست او دولت دارۍ کې شريکه شي، هماغومره به د حکومت مشرو داد اسالمي 

ومره ډ پرمخت پورې اړه لري ر خلک د ژوند او سياست په مسايلو کې پوهه او دلچسپي پيدا کوي، ېاو چې 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ي او د مسلمانانو ډ ي پکې برخه اخلي ېهماغومره دين او حکومت دواړه د اشخاصو له انحصاره راو   .ر و
 

زوري او ولسونه د خپل ژوند او معيشت تېرولو لپاره ډېرو ابتدايي منابعو ته دا چې په افغانستان کې حکومتونه کم
 کله دوى د خپل مسلمان حکومت پر ضد هم پارول - شوې؛ نو کله تيارې هم ورته نه دي منابعضرورت لري او هغه

ه وه . کېداى شي ت يوه دغسې بېل ور، چې د مسلمان آمان اهللا خان پد امير حبيب اهللا کلکاني خو  هغه: دهېر ضد و
وم؛ بلکې ماليانو ته": ويلو ستهوتر واک نيولوور يو نه ل وون ي او عسکرو  زه پيسې په  يې ورکوم، چې دعا وک

ولنه کې  ".ته يې ورکوم، چې قند و قروت پرې وخوري په دې خبره کې ډېر ساده ژوروالى پروت دى، که په دې 
رى و، خلک دې پر ضد نشي پارېداى  او که عسکر دې خوښ وساتل؛ ساتنه دې کوي؛ خو دا چې دې مال مل

روپونو يم الره او نه يې ددغو دوو   لپاره کافي منابع لرلې؛ نو ولس دده پر خالف  د خوشاله ساتلونوموړي نه کاري 
  .يې چپه کده حکومت له نادرشاه سره ودرېد او د

 
ولنې په جوړولو کې بنسسربيره پر يز رول لوبولى او لوبوي يې، د هېواد د بقا، ثبات او  دې، چې اسالم د فرد او 

ينساتنې لپاره هم ولو    .  بنس دى تر 
 

وده او دا يوه لويه کمزوري ده  .متاسفانه هغه توره، چې د افغاني فاتحينو سره وه، په وروستيو وختونو کې دوى کې
ريزانو دسيسه او مهارت و و او زموږ نه يې اساسي دفاعي عامل  چې موږ يې خلع ؛فکر کوم چې دا هم د ان سالح ک

  . واخست او پاکستان ته يې ورک
 

ې دهپاکستان اوس هغه ستراتېژي د خپلې بقا او عظمت لپاره کاروي ې او پرې د پروېز . ، چې افغانانو هېره ک
ى هم په خوله د امت خبرې کوي؛ خو   ، سيکولريزم،ينې کسان ليبراليزم   کېموږپه مشرف په شان يو سيکولر س

ي؛ نو بيا د روسي او ور، ولس ي او چې پوه شي؛ او کمونېزم زمزمه کوډموکراسي سره په دغو شعارونو نه 
ه راغالست واي   .يامريکايي عسکرو يرغل ته 

 
  : د پام وړ نورې خبرې داديينې 

  
ينو پوهانو په نظر پاکستان، چې- تنې ستراتېژي پر  د ، غواړي د هندوکش مخ بيايي د اسالم په نوم د عظمت غو

ۍ د تسخير  ولې اسالمي ن ي او بيا د  ي قدم کې خپلې پولې ک وکې او امو سيند په لوم يا کم تر کمه مشرۍ لوړې 
ان داسې وساتموږ  . خيالونه وپالي ه  ن يتوب، چې اسالمي وروريوترې  اون ه  ين وساتل  او   مو ورسره 

ې او ملي استقالل    .مو زيانمن نشيشي؛ خو ملي 
  
 خپل افغان شيعه موږ بايد . واليت فقيه نه دى په سياسي برخه کېلپارهدافغان شيعه ورونو  د ايران واليت فقيه زموږ -

وو، چې خپل مشران تر ه دې لور ته وه ي ايرانيورو ې لري.  هغو لوړ و و شيعه  ادا کار په تاريخ کې بېل
ن يې شيعه مذهبي مشري هم په الس کې وه، په داسې م .افغانانو د صفويانو پر ضد انه ېچې د سياسي مشرۍ تر 

ې ده؛ چې تاريخ يې کمې ب ن کې مقابله ک ې لريېد نورو افغان ورونو په    .ل
  
ې ده- کاري چې مشران او  عربستان، ترکيه او مصر هغه هېوادونه دي، چې د مسلمانانو مشري يې ک ، اوس هم 

 افغانان  نور اسالمي ملتونه او د هغوی په من کې، چېي او له دې سره لېوال نه د غواړيغه مشري دسياسيون يې
  .دغه مقام ته کانديد شي

  
و تنو له خوا د اسالم په نامه د يوه انحصاري حکومت جوړولو مسئله هم د پام وړ ده، چې-  د نورو د محرومولو  د 

ي او د  پوهان او ،  ديني عالمان.ارويله الرې خطرناکو انتقام پالنو ته الر او ان بايد پرې فکر وک حل د هېواد خبر
ياو مخنيوي    .الرې ورته پيدا ک

  
يوالې مشرۍ قابليت لريدا سمه ده چې   - يوالو ته  ؛د اسالم دين د ن او د هر مسلمان دنده ده چې د اسالم د اعتال او ن

ي؛  خ ۍ مشري په الس کې ده او ددې مشرۍ لپاره و غربيان، چيې د رسونې لپاره جدوجهد وک ې عمًال يې د ن
اى ترې مسلمانان ونيسي؛ نو افغانانو ته  په دې کې کم تر وسايل، اداره، اراده او منابع لري، نه غواړي، چې دغه 

ي، چې په دې وخت کې، چې ال مسلمانان دی پکارکمه په سياسي برخه کې احتياط ان   په مجموع او افغانان په 
يډول ه .  په کمزوري حالت کې دي، دغسې لويې او له وخته مخکې خبرې او دعوې وک ه دا  د يو ارمان په تو

ۍ مسلمانان متحد ي؛ خو ددغه ارمان لپاره ال ډېره اوږده موده شخبره ده، چې د ن يوال خالفت جوړ ک او ي او يو ن
ۍ ليکې پياده عسکر نه ويه ددې لويې قربان، او افغانان بايد په يوازې تو دىمخ کې پروتزل په نملوی    . د لوم

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ حاالت داسې لوري ته الړ شي، چې  - حرکت  خواتفاهم پر ال زيات  د  او پيروان يېينونهدهمدا راز کېداى شي د ن
کاره شي؛يوک اسالم د  . او د مسلمانانو يو والى بيا چاته خطر نه؛ بلکې د تفاهم او نژدې والي لپاره يوه اسانتيا 

يوال تفاهم د جوړ   .لو استعداد او تجربه دواړه لريودغسې ن
 

ونو ن تمدنونو، د يد اسالم د اصولو سره سم د نوروموږ بايد خپل اسالمي هويت وساتو، ويې پالو او پرې ووياړو؛ خو
ه تفاهماو ملتونو  و، چې سره د ال  ۍ ته ډاډ ورک يانو، سيمې او ن اون و او  د او دين زموږ هېواد  لپاره کار وک

ي    .هېچا له خوا د هېچا پر ضد نه استعمالې
 

يتوب د اصولو له  اون ه  يان مو هم زياتره اسالمي هيوادونه دي، نو کيدای شي د اسالمي ورور ول او  اون دا چې 
ولنو او سازمانونوسره د متقابل د ي  ولينيزو او فرهن و د مخې د دوی له دولتونو، ولسونو، دينې،  رناوي او متقابلو 

و او ورسره ويې پالو ې ک ېن ې اړيکې     .پرنسيپونو پراساس 
 

رنيزم او پرمخت نه دی، بلکې يوه اشتباه ده، چې کله خوش باوره خلک فکر کوي، د دين نه  له دين نه ليرې والی م
ک شيپه ليرې  ې لري او په ل توپير دواړه د ختي او لويدي دواړه دغسې تجرب. والي کې به دنيايي پرمخت چ

رېژندنې وروسته بېدينونو د متحدونکې رول تر پ   .دلي دي، خو په ل توپيرېرته دين ته را
 

کاري، رهبران او مفکرين يې دې نتيجې ته رس ومره سيکولر  دلي، چې له يوې معنوي تکيه ېاروپااو امريکا چې 
ۍ په من کې خپل تبارز او لو يت د غربي تمدن د ړوالی نه شي ساتالی او وايي چې عيسوي معنواه پرته دوی د ن

ياري داده چې مال يې په کليسا کې په دروند معنوي حالت کې ک د. ساتلو تضمين دی نولی او سياستمدار يې ېدوی هو
 خو د رحم او جوړ  شي، سياستمدار يې کوي؛ېکله چې د قوې او زور استعمال ته ضرورت پ. ترې مشوره اخلي 

ولو پياوړي ولسمشر رونال .  يېجاړي خبرې يې له کليسا نه را پورته ک ې پر مهال د امريکا تر  ې ج د س
ه يوسي، خو د يوه عيسوي  يو  ن دويم پاپ جان پال ته ويلي و، چې بې دينه کمونيزم به له من کی وينه به هم ري ا

ن. پکې تويه نه شي ومره خيال باف دی، خو چې کله ورته معلومه شوه، په هغه وخت کې پاپ حيران و، چې ري  
ه،  ه وک و چنده  چې کمونيزم د يو نيم ميليون افغان مسلمانانو په وينو مات شو او تر دوی يې امريکا او لويدي ته 

ن واقعًا   . د دوی اتل دینو پاپ ومنله چې ري
  

ري په هند کې  ې کيې زما يو مل ؛ په الر کې د و علمي سياحت تللپهې يوه ورځ ده ويل چ.  ديېلوړې زده ک
ې د جشن په خاطر الره بنده وهکومې مذهبي  ول خلک ېدی وايي کله چې د دوی پروفيسر دغه م. ور له وليده، چې 

کل ک ه ورغی، او بت يې  کته شو او په من ر نه  ه له مو ي، نو دی هم په بي کل ک ه کوي چې بت  کله چې . بي
تل چې له دومره پوهې سره بيا هم درته راغی اېب کلوي؟ د پروفيسر ىو محصلينو ترې په حيرانتيا وپو  يو بت 

ون: واب يې داو ولنه چې سل روپونه پکې ژوند کوي، هپه همدې عنعناتواو همدې دين د هند نا متجانسه  ولنيز   
وله او متحده ده او دا کار زموږ د وحدت او د هيواد د ثبات لپاره ضر يوه ور دی، که نه نو پروفيسر ويل چې په را

که هندي پروفيسر د خپل ملت د اتحاد لپاره دغسې کوالی شي، نو په دې کې زموږ . عالي او واحد خالق عقيده لري
و و او عملي يې ک ه زيان دی چې د خپل برحق دين ساتنه او پالنه وک وانانو -متاسفانه زموږ نيمه .  لپاره   باسواده 

ی دی، چې دې هيواد او ملت يې ډله دين  ې دهېسره کله کله داسې افراطي برخورد ک   ره لويه او درنه بيه ورک
.  

په ب رېپه مسلمانو هيوادونو کې هم  ده، هغه ترکانو چې د اتاترک په وخت کې په نامه مال ېرته د اسالم پر لور راو
مصر، پاکستان، الجزاير، سعودي او زياتره . يوده، اوس يې اکثريت خلک اسالم ته رايه ورکوېژوندی نه پر

اسالمي ملتونه اوس په دې پوه شوي، چې اسالم نه يوازې ددوی د اخروي بري تضمين دی، بلکې د دنيوي نيکمرغ 
ور يې هم دیاو هيوادني ثبات، اتحاد او پرمخت نی او اساسي فک   . لوم

 
ي او د اسالمي تعليماتو  کليدافغان مشران، سياستوال او مفکرين بايد دې ته جدي   او اساسي رول تل په يپام وک

رامونو کې په پام کې وساتيخپلو سياستونو ا   .و پرو
 پای

  
 


