


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ډالۍ:
x هغو اسالمي علاموو ته، چې د حق د رابرسېره کولو لپاره یې د الله )جل جالله( په الره کې رسونه ایښي دي؛ 
x  )ته!او؛ د ابوبکر صدیق )رضی الله عنه( مدرسې مهتمم مولوي نعمت الله )عثامين 

  



 مننه کوو
په روښانه ځیره او د توری شپی به زړه کی لید لی شو.  وه چی د هغه د قدرت او توان د ورز څخ )ج(مننه او ستاینه د هغه خدای 

لو، د علم دروازي يی مونږ ته خالصی کړی او مونږ ته يی ژوند راکړلو، ترڅو خپلو ناچاره ی )ج( چی ځان یی مونږ ته و پیږند هغه خدا
)ع( او وروستنی  دمآ ته چی ملړنی یی حرضت  ه سالم ویلو د الله ج ټولو پیغمربانووروسته ل اوبی وسه بندګانو ته علم او پوهه ورکړي. او

 .ورسه مرسته کړی ده، ډیره مننه کو  کی یی له مونږ او نرش په لیکه ټولو ملګرو چی ددی کتاب یی نبی محمد )ص(، ل
مل باخرتی، انجنیر فواد سخی، له ښاغلی پوهاند انجنیر زملی ذاهب، محمد رشیف سمسور، سید جواد نهضت یار، عبدالرحمن رو 
 .وحیح او علمی نقد نه مننه کو صمحمد سمیر رسوری، انجنیر نصار احمد متکین او انجنیر احمد الله سیفی د کتاب د متنونو ت

و ړ او د ښاغلی انجنیر نیکمل عبدالله مزاری چی زمونږ د کتاب مالی متویل کونکی او په خاصه توګه مننه د مبارزه د تیم له ټولو غ
 چی نومونه یی په دی کتاب کی ندی لیکل شوی او مونږ یی ددی کتاب په لیکلو کی تشویق او مونږ رسه یی مرسته کړی ده. 

 

  



 پیژندنه
او څرګنده د اوبو الره یی د تږو کسانو لپاره آسانه کړه، د اسالم ستنو یی ستله نیپرا یید اسالم الره چی ته )ج( هغه خدای حمد اوثنا

د منازعی غوښتونکو لپاره امن کړل اوهغه امن ځای یی پناه وړونکو ته وښودل او آرامه ځای یی ګډونوالو ته جوړ کړ،او اسالم د ثبوت 
خوښوونکو لپاره او د پوهی رسچینه د هوښیارانو لپاره او عقل او او دليل د ویونکو او روښانه ګواه د دفاع کونکو او روښانه رڼا د رڼا 

 تاندازه او پوهه د اندازه کونکو لپاره، او روښانه نښانه د حق لټونکو لپاره، او روښنایی د عزم او اراده کونکو لپاره، نصیحت مننه عرب 
  کونکو ته، آسانتیا او نیکمرغی توکل کونکو ته، او صرب د صرب کونکو لپاره.

اسالم روښانه او څرګنده الره ده، الری یی روښانه، نښانې یی په لوړو څایو کي، څراغونه ی روښانه او لګیدلی، د جګری میدانونه یی 
ښکلی د ښکلو لپاره، په پای کي جګړی یی روښانه او بی پایه او جګړه کونکی یی مخکښ او چابک. ددی جګړی خپرونه تصدیق 

اعاملو ته پای یی مړینه، د نړی د جګری میدان، د جګرو د وګرو د یو څای کیدو ځای او جا یزه یی کول حق ته، ښونه یی صالحه 
 جنت ده.

شیطان الره غوره کړی او د الله )ج( د رڼا الری نه بی  د له بده مرغه د جګړی په ډګر کی په آخره پیړی کی، ډیرو دغو جګړه کونکو
لی چی په هغه کی د تیاري د مشعل الرویا ن په چټکی رسه کوښښ وکړ تر څو د حق الری شوی او له دغی امله دغه ننی حالت راغ

روښانه مشعل مړ کړی. کله چی د امریکا عرصی غربی متدن. د تیارو مشعل لرونکی چی ناوړه نړی د حق د نړی رسه جنګوی. د 
ان په نو ښځو عزت لو  کړ، نارینه مسلامنتیاری الری جګره کونکی په بوسنیا کی  د لیونیو سپیانو په شان د پنځوس زره مسلام

یوازاېی بند کی اچولې تر څو له لوږی ومري، اسالم خاوری د مبنو په اچولو د منځنی پیړی به شان جوړوي، کشمیری ښځی د ډله 
ای او په پایز لوټولو رسه مخامخ شوی، منځني ختیځ چی د متدنونو مور په شامر راځی، ددوی د اټومی مبونو سیمه جوړه شوی ده 

کی ټوله اسالمی نړی له افغانستان نه تر تانزانیا او له چین نه تر لیبیا ددی شیطانی ځواکونو ترالس الندی راوستلی دی او د حق 
جګره کونکی ناتوانه ښکاري او دغه حالت د هریوه د رڼا الری جګړه کونکی ته د زړه درد جوړشوی او په دی سوچ او فکر کی دی 

 بد حالت رسچینه چیرته ده؟ او د حل الره څه ده؟چی ددی حالت رس
دغه درد ددي المل شو تر چو مونږ هم، د یوی کوچنی کوښښ په شان، په دی فکر کي شو چی ددی ستونزو د رسچینی په مقابل 

ږ نوره نکو ته لکی د جګړه کونکو په قطار کی ودریږو او د خپل د الس په قلم ددی دردیدلی اسالم ملت غز هغو د رڼا الری جګره کو 
رڼا ددوی په نا هموارو الرو چی ددوی د الری خند جوړ شوی، واچوو. هیله ده ددی وړوکی کوښښ په موده کی، الله )ج( مونږ ته 
 پوره ایامن راکړی ترڅو وکوالی شوو د خپلولیکنوله الری مو لږترلږه یو څه ستونزي د اسالمی او زوریدلی امت نه لیری کړی وي. 

فیقتو و من الله   

  



 په دی کتاب کي
 

 ملړی فصل: د اسالمی متدن پیل او پای
د دین اړتیا په ټولنه کي، د نړی څرنګتیا مخکی له اسالم څخه، د اسالم پیل، د اسالم او جالوطنۍ ستونزې، د اسالم پرمختګ چل، 
یاجوج او ماجوج او د خزر قوم، د اسالم مرسته ننی پوهې او تکنالوژې رسه، صلیبی جنګونه، د شیطان عبادت کونکو ښکاره کیدل 

ریمیسن پټی ډيل پیدا کیدل، د عرصی غربی متدن پیل، د عرصی متدن اړیکه له صهیونیستانو رسه او د صلیبیانو په منځ کي، د ف
ددوی دښمنی له اسالم رسه، د خالفت د له منځه وړلو توطئې، دجال او غربی عرصی متدن، او د لومړي نړیوال جنګ او د خالفت 

 .له منځه وړلو توطئې 
 دویم فصل: استعامر او پانګې اچونې

ي غر ي متدن له خوا د اسالمي نړ  استعامر، د بلشویکانو د کمونستی انقالب حقیقت، د عرصی غربی متدن په زړه پورتیا، د عرص 
یهودیانو حکومت جوړول په فلسطین کي، د ارسائیلو د جوړولو لپاره چلونه، د ارسائیلو جوړیدل او ددوی اړیکی له یاجوج او ماجوج 

فکری او فرهنګی جګړه له اسالمی نړی رسه، د پرمختک او نړیوال جوړول شیطانی متدن، سیکولریزم  رسه، د ملګرو ملتونو حقیقت،
 اوعلمی انحصار.  اود هغه نړیوال کیدل، د عرصی غربی متدن به واسطه د فحشا نړیوال کول، رسنې په حقیقت کي، 

 دریم فصل: اقتصادی استعامر
، کي، د پیسو تاریخ، د نړیوالو د پانګو د غال کولو چلونه، د برینت او وودز مجلس حقیقتد کاغذ او بریښنايي پیسو سيستم په حقیقت 

د نړیوال پانګوالی نظام لکه نړیوال بانک، نړیوال سوداګریز سازمان او دنړیوال پیسو صندوق، د سټاک مارکیت حقیقت، او د اسالم 
 دی سیستم ته.ځواب اوسنی اقتصا

 حل الرې نورې ننګونې او د چلورم فصل:
و د حل ، د اسالم محارصه، املت پالنه اود اسالم اصولو مخالفت، قوم پالنه او بندیز په اسالم کي، تعصوبونه، ناپوهی او غر ي توب

 الرې.
 پنځم فصل: راتلونکي

د تاریخ پای د اسالم له کیدلورینه، اسالم او د تاریخ پاي او آخرالزمان، نړیواله لویه طرحه د صیهونستانو په واسطه، د ارسائیلو 
کړنالری د نړی لپاره او د دجال ماموریت، اتومی جګړه او مالحم، او د امام مهدي او د عیسی راڅرګندېدل اود مسلامن لپاره يوه 

 زرينه پیړی.  
 

  



 تر لوستلو وړاندې
x  دیني فتواګانې پکې شاملی نه دي او لیکوونکي خو کتاب منځپانګه د اسالمي موضوعاتو په اړه ده، چې د دې دې رسه له

څخه باید د یوې دیني فتوا په توګه کار وانخیستل  بیې ځان د یو مفتي په علمي درجه کې نه ګڼي، نو ځکه له دې کتا
 شی.

x یا ب او سیايس تحلیلونو کې لیکواالنو ډیره هڅه او زیار کښلی دی، خو ویني، اقتصادي، ټولنیز د هر اړخیزو د دې کتاب په
نه وي، ویې نه  څېړنو قانع کړيوکړي او تر هغې چې دې  څېړنهله لوستونکو څخه غواړي چې د هرې موضوع په اړه  هم
 مني.

x  د کتاب د حجم د زیاتوايل د مخنیوي لپاره هڅه خو  د یو ځانګړي کتاب په بڼه ولیکل يش، باید هره موضوعد دې کتاب
چې د هرې موضوع په هکله عمومي نظریه راواخیستل يش، نو ځکه له درنو لوستونکو څخه د ال زیاتې څیړنې  ،شوی ده
 کیږي. هیله

x  ل پډیری خلک پخیې ترڅو  لیکل شویدی،باندې د لوستونکو لپاره  ېژب)عام فهمه( پوهیدو وړ  ددا کتاب په ساده او
 ژوندانه کې اغیزمن او حیايت موضوعات درک کړي.

x او  ژبو ته محفوظ نه دینورو  ونهد دې کتاب د ژباړې، چاپ، تکرث او خپریدو حق ،دې اثر ته د ډیرو خلکو د الرسيس په پار
 هر څوک چې د دې کتاب په نرش او خپریدو الس پورې کوي ترې منندوی یو.

x  علمي نقد ستایي او ګران لوستونکي کولی يش چې با ارزښته او علمي نقدونه الندې لیکواالن د دې کتاب په اړه هر ډول
 ایمیل ادرس ته راولیږئ.

 

 سید میثم متار        هدایت الله ذاهب 

     hzaheb@gmail.com       am@gmail.comsmt.myth 

 

 د )مبارزې( فسبوک پاڼه

Facebook: Mubareza 
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 رسیزهد ژباړونکی 
 

 الحمدلله رب العاملین و صالة و السالم علی ارشف االنبیاء و املرسلین.
 امابعد؛

تويل دي. دوی اسد آدم علیه السالم له پیدایښته، الله )جل جالله( خپلو بندګانو ته د الرښونې مطالب د خپلو استازو په وسیله را 
یې له زیامننو شیانو منع کړي او د ګټورو په لور یې هڅويل او پرې مامور کړیدي. خو شیطان یې پر وړاندې تل خپلې هلې ځلې 

 جاري ساتيل. انسان یې تل له سمو الرو، بدو ته کاږلی او په زړه کې یې ورته وسواس او اندیښنې اچويل دي.
وسلم( ته د خپل کتاب )قرآن( د نازلیدو پرمهال د )فمن زحزحه عن النار و ادخل الجنه، فقد فاز(  زموږ خوږ پیغمرب )صلی الله علیه

آیت نازل شو. په دې آیت رسه د ژوند مفهوم او قاعده په خورا څرګنده توګه رابرسیره شوه. هر چا چې ځان د دوزخ له اوره وساته او 
الله )جل جالله( او د هغه رسول )صلی الله علیه وسلم( اوامرو او نواهیو ته پام جنت ته ننوت نو همدا بریالی دی. نو اوس که چا د 

وکړ، نو ښکاره چې بریايل دي. اسالفو دا کار تر ډیره پرځان عميل کړی وو، ځکه خو د خپل اسالمي دښمن له دسیسو او توطیو په 
ه ورته ویل شوی وو، کټ مټ په ځان عميل کول. هامغه امن کې وو. هغوی؛ هغه څه چې له اسالمي دښمن رسه د کړنو او چلند په اړ 

وخت شیطان او پلویان یې ورځ تر بلې د مسلامنانو د ایامنونو په زیاتیدو او پیاوړي کیدو رسه په شا کیدل. دوی له اسالمي نړ  کډه 
ته نوي ار پیل کړ. هلته یې ځانوکړه، داسې کډه چې بیرته یې د دوی سیمو ته د راستنیدو مته نه لرله. په کډوالو سیمو کې یې ک

پیروان او مریدان پیدا کړل. هغه مریدان په انساين جامه کې شیاطین وو. هغوی له پخوا راهیسې د همداسې یو رهرب او الرښود په 
ښود. له یمته وو. له بلې خوا دلته مسلامنان د خپل دښمن په کډه کیدو رسه بې غوره شوي وو. د خپلو اسالفو په پلونو یې قدم نه ک

مرشکینو رسه د برخورد په اړه یې د الله )جل جالله( د اوامرو په تګالرې عمل ونه کړ. د پیغمرب )صلی الله علیه وسلم( له بهرين 
سیاسته یې کار وانخیست. الهي اسرتاتیژو ته یې ارزښت ورنکړ، ډیر مسایل یې بایېزه وګڼل تر دې چې په ننني رسګردانه برخلیک 

 اخته شول.
ورځ اسالمي نړ  د شیطاين کفري نړ  له دسیسو هره ورځ په اور کې سوځي، ارامه ورځ ترې نه لري او باالخره دومره یې ورک نن 

 کړيدي چې د خپل رب )جل جالله( په سمه توګه فردي عبادات او پالنه نيش کولی.
لله ذاهب او سید میثم متار( د کتاب په نوم کې اوس نو اسالمي نړ  په رښتیا ویده ده، ځکه خو د کتاب اصيل لیکواالنو )هدایت ا

د ویښتیا او بیدار  نوم ورکړیدی. داسې مسایل یې پکې رانغاړيل چې که اسالمي امت ورته پام وکړي او د هڅو په پایله کې د دوی 
 د جوړو کړیو دسیسو په وړاندې رسه یو يش، حتامً یې پایله راویښوونکې او مثبته ده.

اسالمي امت د ویښتیا په پار په پراخه توګه وړیا وویشل شو. بریښنایي بڼه یې هم تر ډیره په اسانۍ د خلکو  د کتاب اصيل بڼه د
السته ورتلی يش. نورو ژبو ته د ژباړې او خپراوي اجازه یې هم په اصيل منت کې ټول اسالمي امت ته ورکړیده. ما هم د یو اسالمي 

ورور )م. الله یار( د کتاب د پی ډي ایف ترڅنګ د استاد هدایت اجازه لیک هم راکړ. په  ناچیز مسوولیت په توګه دا کار تررسه کړ.
لومړي رس کې مې استاد ته د تیزې ژباړې وعده ورکړیوه. دا وعده مې پخپل وخت  تررسه نشوای کړی. دلته به په خربو کې له 

ژر رشیک شوي واي. ترڅو پښتانه لوستونکي هم د فاسدې  استاده بخښنه وغواړم. ځکه دا کتاب باید له پښتون اسالمي امت رسه ال
 غر ي نړ  له رازونو او دسیسو خرب يش او په وړاندې یې د مخنیوي الرې چارې وګوري، خو د ځینو اړینو بوختیاوو له امله وځنډید. 



ړم، خو انه توګه یې وژبا د کتاب د منت ځینې هغه کلمې چې پښتو بدیل یې نلره، کټ مټ لیکل شوي دي. هڅه مې کړی چې په رو 
دا چې د ژباړو په برخه کې نوی یم نو کیدای يش له ځینو پراګرافونو په سم ډول مفهوم وانخیستل يش نو له دې امله مې هم عذر 

 ومنئ.
ه لري. دله ځینو هغو ملګرو مننه چې د ژباړې په برخه کې یې رارسه همکاري وکړه. د الله یار ورور ګوتې دې الله )جل جالله( بې در 

رسه له دې چې په ایډیټ کې یې ډیر ځان ندی ستړی نکړ خو بیا هم د هغه ستړیا د ستاینې ده. ما د ژباړې پرمهال ځینې تیروتنې 
د الله یار د سمون په مته پریښې وي او تیز پرې ورغلی وم، خو وروسته پوه شوم چې هغه هم ډیر رس پرې نه دې خوږ کړی. بیا هم 

 الیي تیروتنه لرله نو هیله ده ومې بخښئ. که ځینو ځایونو ام
په پای کې مې له اسالمي لیکواالنو هیله داده چې د دې کتاب په څیر نور ګڼ ویښوونکي کتابونه چې د غرب شوم پالنونه پکې 
رې ارابرسېره شوي وي، اسالمي ژبو ته راوژباړي، ترڅو اسالمي نړ  د فکري ویښتیا له مخې د دې دسیسو د خالصون الرې چ

 وپلټي.
 په نړ  کې د یو اسالمي نظام د رامنځته کېدو په هیله

 وحید الله اسالم
 شهید اباد

 



پرکی  ی  لوم
دن؛ له صعوده تر نزوله  اسالمي 

که له تاریخه پند وانخلو، په تکرار یې 
و!   محکومی

د یهودیانو تاریخ، د تاریخ تر  
ولو سرته دوکه ده. د اوســـــنیو  

یهودیانو 90 سلنه یې بني ارسایيل نه، 
 بلکې اروپايي یهودیان او د خــــزر له  

خه دي، چې له بني ارساییلو  قوم 
او نلري.   ســــره هــــــــی ت

   شیخ عمران حسین 
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 د اسالم پیل
الله )جل  په ځمکه کې خپل خلیفه پیدا کړي او ې چېاراده کړ  (جل جالله)الله 

پخپل لوړ حکمت رسه دا نعمت )کرامت( حرضت آدم علیه السالم او د هغې  جالله( 
مالیکو ته  الله )جل جالله(  السالم تر پیدا کولو وروسته. د آدم علیه 1اوالدې ته ورکړ

و،  2خو ابلیس چې پیری ه؛ټولو مالیکو سجده وکړ  ،خلیفه ته سجده وکړيچې امر وکړ 
. د ابلیس تکرب له الهي رحمت څخه 3وکړه رسغړونهله کولو سجدې  امله يې د لهد کرب 

څخه د محرش تر ورځې پورې د  الله )جل جالله(  ابلیس لهو، هغه د شړلو المل ش د
ن ذات هغه د ژوندي پاتې کیدو او د بني آدمو د ګمراه کولو فرصت وغوښت او مهربا

 مودې پورې وخت ورکړ. ېتر ټاکل ته الله )جل جالله(  هغه
حرضت آدم علیه السالم او د هغې میرمن يب يب حوا ته وسوسه  ابلیس په جنت کې

رې منع شوي وو.  د پرودګار د امر نافرماين له وکړه څو هغه ونې ته نږدې يش چې ت
جنت څخه د هغوئ د وتلو المل شو او ځمکې ته راولیږل شول. آدم علیه السالم او يب 

په هامغه وخت  الله )جل جالله(  يب حوا د ځمکې په رس خپل لومړنی ژوند پیل کړ او
وونې د ژوند د کې د ژوند څرنګوايل ته په کتو، ورته په لسو صحیفو کې الهي الرښ

 طریقې د څرنګوايل او درک لپاره ولیږلې.
ل. د ادم علیه السالم نسل د وخت په تیریدو رسه زیات شو او د ځمکې پرمخ خواره شو 

او د ژوند د طریقې د تکامل رسه،  ېمکاين، زمان او الله جل جاله پخپل لوړ حکمت
چې ورته دین ویل  ېتولو په واسطه بني آدمو ته را اسروښانه الرښوونې د پیغمربان

                                                        
 مو د آدم اوالدې ته کرامت ورکړ. ، ژباړه: په یقین رسه (70) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ؛70؛ آیۀ اسراء رۀوس 1 

د الله په مخلوقاتو کې ځینې هغه نه محسوسیږي او په عادي او طبیعي حواسو نه درک کیږي. یو یې پیری یا جن دی. پیری په  2 
اصل کې د پټوايل په معنی دی، چې د انسان له سرتګو پټ دي. قرآن د دې موجود شتون منلی او پکې د )جن( په نامه سورت 

 موجود دی. په قرآن کې په ځینو کې ځایونو کې ورته جان ویل شوی دی. هم
ژباړه: کله مو چې   (34) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ؛ 34سورۀ بقره؛ آیۀ  3 

 سجده وکړئ، نو له ابلیس پرته ټولو سجده وکړه، رسغړونه او تکرب یې او له کافرانو څخه شو.پرښتو ته وویل: آدم ته 
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کیده. دین د هغو احکامو، الرښوونو او عقایدو مجموعه ده چې برشیت ته سمه الره 
له باطل څخه حق تفکیک کړي. دین په بیالبیلو زمانو کې د بیالبیلو څو روښانه کوي 

پیغمربانو په مرسته، بیالبیلو بني آدمو ته د برشي تکامل څرنګوايل ته په پام رسه 
 نازلیده.

د برشي تاریخ مطالعه د دې کار شاهده ده چې کله برشي کاروانونو خپله الره ورکه 
ته د کاروان اړتیاوو په کتو د ور  الله )جل جالله(  ،ړیده او یا له حرکته غورځیديل ديک

و په نظر کې نیولو ژبني، احسايس، فکري، عقیديت، طرز جهان بیني او .. نورو طبق هر
 لیږلی دی. ته یو پیغمرب یرسه هغو 

ټولنې د متدنونو په تاریخي مزل 
کې د شیانو په څیر د ژوندانه تر 

ایطو الندې د بیالبیلو فضاوو او ش 
و د ا ېبدلون په حال کې و 

 کوږوايل خواته تليل انحراف او
دي چې د دې موضوع بیان د 
یوې فرضیې په طرحې او شحې 

 رسه تر څیړنې الندې نیسو. 
اوږدو داسې ګڼو چې د تاریخ په 
طریقې د برش په ژوندانه کې ډیر رول لره چې هغې ته  ېکې د جهان بیني او تفکر در 

شویده چې  ېالونکحالت کې ټولنه دومره آخرت پ Aپه  نومونه ږدو. C او  A ،Bد 
خپل انساين مسوولیتونه د ځان، کورنۍ،  ،ي ژوند یې هیر کړیدی او تقوا کويدنیو 

صنایعو،  روي، دومره چې له هیڅ یو هرنونو،ټولنې، ځمکې او چاپیریال په وړاندې هی
عارفانه  مسلکونو او د ژوند له نورو موضوعاتو خرب نه وي او خپل جسم او روح یې

ول ارزښتونه په اخالقو کې لټوي او ډیر مهال مظلوم واقع ټوي.  عباداتو ته ځانګړی

 حالت A آخرتپاله او زاهده ټولنه

C نړۍ پرسته او ماده پاله ټولنه   حالت 

B په اعتدال کې ټولنه   حالت 
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ده، آخرت یې هیر  ېله حالت څخه په پوره توګه راوت Aحالت کې، ټولنه د  Cکیږي. په 
کړیدی او په پوره توګه ماده  ېالله )جل جالله(  یې له خپل ژوندانه لر  کړیدی،

پالونکي وي چې په دې حالت کې ټولنه د خپلو اعاملو لپاره د هیڅ ډول مسوولیت او 
معموالً په یوې مرصف پالونکې، او دا طبقه بيا ځواب ورکولو د حس احساس نه کوي د

 فرد پالونکی، بد پالونکی او کږې ټولنې بدلیږي.
B ځکه چې د آخرت پالنې پرته  ؛نه وي ېیله نیمګړ د دې ټولنې پا ؛یو تعادل حالت دی

 ،نه وي او مظلوم هم نه واقع کیږي دنیا ته هم پام کوي. پداسې حال کې چې ظامل
غالم جوړیدنه، نه کوي او غالمي نه مني. دا ډول ټولنه په عمومي صورت رسه عدالت 

 محوره وي او پکې د بې عدالتۍ هر ډول کړنې او نظریو مردودې وي.
او ظلم ښکار  کاروانونو( د بې عدالتۍ، استبداده چې د برشي ټولنو )برشي هر کل

په خپل الهي حمت رسه یو پیغمرب را استولی دی چې  الله )جل جالله(  شوي دي،
ې ر ېلم او استبداد په وړاندې په ډپخپلو الرښونو او پیغامونو کې د بې عدالتۍ، ظ

 مبارزې تاکید کړیدی.
و د حکمراين پرمهال د داسې ظلم او استبداد الندې وو چې بني ارسائیل د فرعونیان

خپلې  ګټه اخیسته. ا یې ترې د کاري حیواناتو په څیرتل یې خپل اوالدونه وژل او ی
د  الله )جل جالله(  په همدې وخت کې 1میرمنې او لوڼې یې د وینځې په توګه ساتلې.

سی علیه السالم( د ظاملو بني ارسائیلو د ژغورنې لپاره یو قوي او مبارز سړی )مو 
فرعونیانو په وړاندې سخته حريب )جهادي( مبارزې له الرښوونو رسه راولیږه. د دې 

ر تاکید د ظاملو په وړاندې په جګړه باندې شوی ډېلوالعزم پیغمرب په الرښوونو کې، او 
ني ارسائیلو په لنې او له مظلومې او غالمې ټولنې څخه د بو دی. په یوې خپلواکې ټ

رسه، دوی د تورات الرښونو څخه په ناسم درک او حتی تحریف رسه،  یدو او ژغورنېبدل
                                                        

اءٌ مِنْ مْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَوَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ َیسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُ؛ 49سورۀ بقره؛ آیۀ  1 

او )په یاد کړئ( کله مو چې تاسو د فرعونیانو له منلګو ازاد کړئ، هغوی تاسو سخت شکنجه کولی، ستاسو له    (49) رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
 له لوري سرت ازمایښت وو.الله )جل جالله(  اوالدونو یې رسونه غوڅول او ښځې یې ژوندې درته ښخولې او په دې کې د
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د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه یو ډول تاوتریخوالی او وحيش پالنه وګڼله او په دې 
هرې ټولنې که څه هم ه. یغامونو څخه بده ګټه پورته کړ پ 1ګڼلو رسه یې د تورات

ال کې چې دا مبارزه حپداسې  ،له تاوتریخوايل څخه ګټه واخیسته مستبده به نه وه،
دې ناسم درک او ، شویده ېاو مستبدینو رسه مقابلې ته ځانګړ په تورات کې له ظاملانو 

 ډول په ټولنې بدله کړه. Cد بني ارساییلو تحریفونو دا قوم د 
ډیر  2کې یې )انجیل(دا انحراف د یو پیغمرب د رالیږلو لپاره دلیل دی چې په الرښوونو 

تاکید په دوستۍ، سولې، مینې، ګډ ژوندانه او د تاوتریخوايل پرضد مبارزې ته بیل 
شوی دی. لکه څنګه چې د عیسی علیه السالم په یو پیغام کې راغيل دي: له شیرو 
رسه مقاومت مه کوئ، بلکې کله یې چې په ښې مخ څپیړه درکړه نو بل مخ هم ورته 

 3وروګرځوئ.
د شپږمې پیړئ په وروستیو او د اوومې میالدي پیړۍ په لومړیو کې   وګهتې په همد

برشي کاروان په ټوله نړۍ کې د کوږوايل او انحطاط په لور په حرکت وو. د بیزانس 
ه په ختیځه اروپا کې منځ امپراتوري )ختیځ روم( چې د روم د امپراتورۍ تر زوال وروست

نۍ ترکیې، شام )سوریه، فلسطین او لبنان( نپا، نده او د بالکان، ختیځې ارو ېته راغل
او د عراق په ځینو برخو کې د یوې قوي امپراتورۍ په توګه د تاریخ په اوږدو کې 
واکمني کوله، ځان یې د مسیحیت د دین او د مسیح عیسی علیه السالم استازي 

کار  حکومت د دوام د یوې وسیلې په توګه 4ګڼل. له دې دین څخه یې د ارستوکرايس
چې سیايس،  مسیحیت پاک دین داسې تحریف کړی واخیسته. دې امپراتورۍ د 

                                                        
 کتاب چې په موسی علیه السالم نازل شوی دی. تورات: هغه اسامين 1 
 انجیل: هغه آسامين کتاب چې په عیسی علیه السالم نازل شوی دی. 2
 ۵فصل؛ ایه  ۳۹متی انجیل؛ 3 
له یوناين کلمې څخه اخیستل شوی چې د بهرتین او ښه په مانا دی او د یونان په سیايس  (Aristos)ارستوکرايس د آرستوس  4 

فلسفه کې د هغو خلکو د حکومت په ناما دی چې د انساين کامل د آیډیال حالت ته له هر څه نږدې وي، په بل عبارت د حکومت 
و په تدوین او د عمومي مقاماتو په ټاکنه کې رول یو ډول دی چې پکې په نسبي توګه د هیوادوالو یو کوچنۍ برخه د سیاستون

 لري.



  5                                                         د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری! 

لپاره تامین د حاکمیت د کلکوايل   اشاقیانواقتصادي او نورې ګټې یې د کلیسا او 
او د دین ټول درک او  ېو  ېچې پکې د خلکو له عامه حقونو سرتګې پټې شو  ېو  ېکړ 

غريب له بلې خوا وه. ې روحانیونو پورې منحرصه کړ انو او پوهه یې د دین په ټیکه دار 
د مستبدو له حاکم فیوډايل سیستم رسه امپراتورۍ تر زوال وروسته د د روم اروپا 

او دومره په جهالت کې ننوتل چې انساين ژوند یې  بدلون وکړ 1حکومتونو په ډول کې
نجیب زاده ګانو په  هیر کړ، له هرو لسو تنو څخه یې نهه تنه رعایا وو چې د اشافو او

حتی د دوی د خوړو او اغوستلو لپاره هم بسنه نه  ځمکو یې کار کاوه او د کار تولید یې
. ډیر لږ خلک وو او حتی شتمن خلک هم وو چې په میاشت کې له یو ځل زیات کوله

لږو خلکو پکې تر ځان ووینځي. په رعایاوو باندې ژوند دومره سخت وو چې ډیرو 
وه  ېیو شتمن او فیوډال سازمان بدل شو ر عمر کاوه. کلیسا هم په ېڅلویښتو کلونو ډ

 2په زائدالوصف شور رسه د قدیسانو یدومره اغیز لره چې هغو  يې په عوامو خلکو او
پاتې شونو ته عبادت کاوه )د توماس قدیس هډوکي، د پرتوس قدیس د ویښتو یو  

 ېو فزیکي الوهیت بیلګې و د طبیعي ادسته او د اګوسنت قدیس د لیکلو یو پوستکي( 
چې روحاين او معنوي قدرت شمیرل کیده او عوام په دې عقیده وو چې قدیسان 
معجره کوي )د ناروغانو تداوي، د رسبازانو ساتنه او د ګنهګارانو بخښنه(، حتی خلک 

بادت ځایونو ته د دعا لپاره په جګړو کې د بریا او بخښې د غوښتلو لپاره د قدیسانو ع
 ل.ورتل

ه سرتو امپراتوریو څخه وه چې وخت یو ل ه)ساساين( زردشتي امپراتوري د هغ فارس د
هم د ارستوکراسۍ د حکومت په ډول رسه، د بیزانيس سیال په څیر ژوند کاوه او  یهغو 

دوو سیالو  غهاقتصادي او ټولنیز حقوق لرل. د دپکې عامو خلکو تر ټولو ټیټ سیايس، 
د زردشت دین ته عقیده لرله او له اور پالنې  وساسانیانترمنځ یوازې د بیلتون وجه وه، 

                                                        
فیوډايل: د عمده مالکانو، اشافو او فیوډالو حکومت، ملوک الصوایفي حکومت، څوک چې ډیر رعایا او امالک لري او پرې پوره  1 

 تسلط ولري؛ سرت مالک.
 هغه خلک چې په مسیحیت کې سپیڅيل ګڼل کیږي. 2 
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ټولنه یې په څلورو روحانیونو، بزګرو،  ،رګونه رواجونه او کږې عقیدې لرلېپرته یې نور ز 
د زردشتي  يقدرت او حاکمیت واګ او د انو او مالدارو ډلو رسه ویشلې وهنظامی

روحانیونو په الس کې وو چې په عوامو خلکو یې زرګونه غیر انساين ظلمونه او درانه 
 .ېوو د عامه ملکیت په توګه ګڼل کیدمالیات وضع کول. ساساين میرمنې د نارینه 

ګڼل کیده، انسانان  1د هند په نیمه وچه کې د خلکو تر ټولو سرت مشکل طبقه پالنه
قو ویشيل وو او له ټیټو طبقو څخه یې په ډیره بده توګه ګټه یې په لوړو او ټیټو طب

یڅکله یو نړیوال دین اخیسته. هندوییزم د نړۍ یو تر ټولو عجیب دین په توګه وو او ه
ځکه چې هندوان په دې عقیده دي چې یو هندو، هندو پیدا کیږي او د  ؛نه ګڼل کیده

ک تر ټولو غیر منطقي  عقاید او ش  و. هندوان د الحادنه  دین بدلون هندوانو ته د منلو
له غوا نیولې تر ونې او تاریخي څیرو پورې )لکه رام، لکشمن، کرشنا او نورو( ته  ،لري

 عبادت کوي.
میالدي کلونو پورې په چین کې حاکمه وه،  ۶۱۸څخه تر  ۵۸۱سلسله چې له  2د سویو

حامم جوړ کړی وو.  د بودا د دین له نامه څخه په ګټې اخیستو یې له چین څخه د وینو
دین  غهچې د رسه په جګړه وو ودیزمبنومیده تل له  3په چین کې یو دین چې تایویزم

ه دې جګړو کې عام هم د برشي ټولنې غوښتنو ته سم ځواب نه وایه او له شک پرته پ
 . کددلخلک قربانیاين

 فرانکیانو، جرمنیانو،پداسې حال کې چې افریقا د اروپايي بیالبیلو قومونو )آواریانو، 
، هغو یهودیانو چې ورته ډیر شمیر پیغمربان را لیږل هبلغاریانو( له بربریت څخه ځورید

شوي وو او ځان یې د خدای ټاکل شوی قوم ګڼه، په غريب اسیا او شاميل افریقا خپله 
مستعمره ګڼله. هغو یهودیانو چې نومونه یې تل له خیانت رسه مرتادف وو، د موسی 

                                                        
: طبقه پالنه تر اوسه به هندوستان کې روان ده او دا چې په دې وروستیو کې ډیرو ټیټ پوړیو خلکو mCasteisطبقه پالنه یا  1 

 اسالم راوړ، د هند دولت ورته په تعلیمي او د دولتي دندو د جلب و جذب په سیستم کې ځانګړي حقوقو په نظر کې ونیول.
 2 Sui Dynasty ریو امپراتوریو لخوا اداره کیده، په چین کې حکومت لره.کلنو لپاره د د ۳۸: د سویانو لړۍ چې یوازې د 
فلسفي مکتب یا دین په الئوتسه حکیم پورې منسوب دی چې د کیهاين له جوړښتي  (Daoism)یا دایویزم  (Taoism)د تائویزم  3 

 نظم )تایو( یا طبیعي بهیرونو رسه په همغږۍ کې په ژوند تاکید کوي.
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ول ظلم او بې عدالتي یې له یهودیانو پرته په ډدین یې داسې تحریف کړ چې هر لهي ا
ظلم  په خپلو مستعمرو کېيې نورو باندې روا ګڼله او د برترۍ په همدې طریقې رسه 

د عربو جزیره چې د بیالبیلو قومونو استوګنځی او تل له یو بل رسه د جنګ  کاوه.
 علیه السالم د یو د ابراهیم یژوند لره. هغو  بد حالت کېجګړې په حال کې وو، په ډیر 

نې باندې بدل کړی وو او د الپالنې، شیطان پالنې او مالیکو پ پرستۍ دین په بت
نې خدای د په واسطه د یوازیعليه السالم کعبې کور یې چې د اسامعیل او ابراهیم 

جګړو  ومي. په دې سیمه کې د قو عبادت لپاره جوړ شوی و د بتانو په مرکز بدل کړی
توییدله او د قومونو مرشان چې معموالً شتمن خلک وو، د غریبو په  له امله تل وینه

 غالمۍ یې الس پورې کړی وو.
لنډه دا، چې په ټولو ځایونو کې برشي کاروانونه منحرف او یا هم له حرکت پاتې وو. 

او برتروايل په ظلم ټوله نړۍ نیولې وه، له دینونو څخه د استعامر، استثامر، بې عدالتۍ 
او  طبقايت ښه والی اوج ته رسیدلی و قومي او ،ګه کار اخیستل کیده، نا برابريتو 

برشي متدنونه د زوال په حال کې وو. ملتونه په اوږده خوب ویده وو، کارونه رسه ګډوډ 
وو او جنګونو اور په هر ځای کې لګیدلی وو، نړۍ ناپوهۍ، تیارې او ګناه خیره کړیوه، 

 ېاو باالخره د خلکو زړونه ویر  ېو  ېشو  ېد برش د ژوندانه د ونې پاڼې زیړ  ه وهدوکه ډیر 
الله )جل جالله(  پخپل  پداسې حال کې، پرته یې بله پناه نه لرله ېله تور  ،وو نیويل

برشي حاالتو او اوضاعو ته په کتو رسه، د تیرو الرښونو په سلسله کې یو  سرت حکمت او
خدای جل جالله د دین نه )قرآن( چې د و اره یوه الرښو وار بیا او د وروستي ځل لپ

په واسطه چې په  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   و )اسالم( د تکمیلوونکی 
 ، د ساری نه و، رښتینولۍ، حق ویلو، نیکو اخالقو، شافت او سخاوت کې یې امانت
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 1ډالۍ کړ. ټول برشیت لپاره

اوسني  لهنړۍ  دګه د ټول برشیت لپاره د خوښې یو زیری شو او تو اسالم د پوره دین په 
بحراين حالت څخه د راوتلو لپاره د نړۍ د خالق له لوري را واستول شو. د اسالم 
الرښوونې پداسې حال کې چې د عیسی علیه السالم د محبت، ګډ ژوندانه، صرب، 

څخه برخمنې دي، د موسی علیه السالم په څیر د بې  لۍ او سولېر ملګرتیا، ورو 
کوي. اسالم یو علمي،  هم ټينګار د سختې مبارزې او مقاومتعدالتۍ په وړاندې 

ټول عميل، څو بُعدي، پوره او هر اړخیز دین دی چې الرښوونې یې د برشي ژوندانه 
له یې انسان طریقې رسه تر څیړنې الندې نیولی دي.  ېاړخونه، زاویې او ابعاد په ښ

ژغورلی دی، بې عدالتي یې د هر انسان په وړاندې )که د یوازې کیدو  څخه ټولنې

                                                        
 کړې چې یو نوی دین دی بلکې د پخوانیو آسامين دینونو پوره کوونکی او تصدیق کوونکی دی.اسالم هیڅکله دا ادعا نده  1 

 م کال نقشه ۶۰۰د اسالم تر راتګ وړاندې د 
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په غیر مسلامنانو باندې مسلامن دی که غیر مسلامن( منع کړیده، خپل عقاید یې 
 1نه دي او ټولې الرښوونې یې د الهي عدالت په محور راڅرخي. يتحمیل کړ 

حرضت  محمد )صلی  قرآن کریم پیژندنه د ټول اسالم د الرښوونو او د اسالم د پیغمرب  
 د الرښوونو د پیژندلو وسیله ده.   الله علیه وسلم(  

قرآن کریم د تورات او انجیل تکمیلوونکی دی چې د انسان د ژوندانه ټول اړخونه د 
تر  ېحي احکامو نیولې له اخالقي او رو فلسفې، حکمت، قصص، عقایدو په قالب ک

اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، حقوقي، سیايس، حتی د حامم، معاشت، څښاک، 
خوراک، ملګرتیا، غیزت، سخاوت او ګډ ژوندانه تر آدابو پورې ټول په ځان کې لري او 
کورونو ته د کورين ژوند، ګاونډیتوب او د خوب تر کوټې او کوروايل تر مسایلو پورې 

 پکې نغښتې دي.
 رې د عدالت د تررسه کیدو په پامي قو رآن د الرښوونو تاکید یو اړخیز نه دی، اسال د ق

ټول اړخونه او لوري په نظر کې نیويل دي او د عدالت په محور کې یې هر اړخیز 
  غریزو او معنوي متایالتو ترمنځپیوستون اساس ایښی دی. د بیلګې په توګه د نفساين

ه د ملونځ، روژې، تقوا او ذکر امر کوي، عدل؛ پداسې حال کې چې انسانانو ت
 يم له هیره نه بايس. په یوې اسالمجسامين، شهواين، مادي او نفساين اړتیاوې ه

کې عدالت له استثناء پرته د قومیت، ژبې، نژاد او سیايس، ټولنیز او اقتصادي  هټولن
 حالت څخه پرته په ټولو د تطبیق او عميل کیدو وړ دی.

تل یې خپل پیروان سولې ته  ،ې مطلقې پدیدې نه ديکاسالم په  جګړهسوله او  
خو هیڅکله یې عدالت  ؛ې هرې غوښتنې ته یې لبیک ویلی دیتشویق کړي او د سول

کم وزنه د سولې او امنیت قرباين کړی نه دی او کله چې د حق او عدالت د ترازو پله 

                                                        
ژباړه: په دین کې هیڅ اکراه او زور نشته )څوک دا حق نلري چې بل یو په زور  (265... )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ؛  256سورۀ بقره؛ آیۀ  1 

خپلواکه توګه د عقل څخه په کار اخیستو او د څیړنې او مطالعې په پایله کې  رسه د دین منلو ته مجبور کړي، بلکې هر څوک په
 باید دین ومني(.
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دازه برابره کړیده. د اسالم په تورو یې ترمنځ ان براق او بران )ښو او بدو(د نو  شویده،
تګالره د نړیوالې سولې د رامنځته کولو لپاره د انسان له باطن څخه پیل او هغه یې له 

ر رواج وروسته په خپل ځان رسه په سوله کې راوستی دی، بیا یې سوله په کورنۍ کې ت
ه ره پیې نړیواله کوي. اسالم هیڅکله د خپل تحمیل لپا الخرهده او ب ېټولنه کې راوست

، بلکې په اسالمي هیوادونو کې د ټولو دینونو پیروان ېخلکو باندې توره نه دې را ایست
په سوله او امنیت کې ژوند کوي، خو د تاریخ په اوږدو کې د ځینو هغو خلکو له خوا 

دنې تررسه دڅخه یې ناسم درک کړی و ځینې ښویچې د اسالمي دعوت له اساساتو 
 نو څخه پاک دی.ددروان له دا ډول ښوی اسالم روح اودي، خو د  ېشو 

یو علمي او عميل الرښود په توګه، د دې ستونزې د حل د برش له غالمۍ رنځیده،  قرآن 
هر آیات یې د  چې تر دېآن لپاره یوه سیستامتیکه اوږدمهاله تګالره وړاندې کړه، 

توب ځای او مریی ۍد غالم رې وهي. د اسالم په اقتصادي او سیايس نظام کېان ۍازاد
داسې مدغم شول ته کیدو رسه، غالمان په ټولنه کې د آزادۍ په رامنځ .ېپات ینه د

په عرصي سیستم کې یې تصور ناشونی دی. لکه څنګه چې  ۍچې حتی د دموکراس
رسدارانو باندې بدل شو.  زادیدو رسه د اسالمي ټولنې آ په حرضت بالل رضی الله عنه 

په امریکا کې د غالمۍ د سیستم په له منځه وړلو په عین حال کې، په شلمه پیړۍ کې 
و حتی تر اوسه هم دا تور پوستان په ټولنه کې مدغم يش ا څوکې کلونه تیر شول 

 او ال هم مدغم نه دي. ېحل شو  هستونزه نه د
په اسالم کې تعصب، قوم پالنه، نژاد پالنه، ملیت پالنه او اشافیت ځای نه لري او 

کړی دی. لکه  ټينګارسخت  له منځه وړلود دا ډول ناروغیو په  اسالم په خپل قلمرو کې
موږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې خلکو!  یڅنګه چې الله )جل جالله(  فرمایي: ا

څخه پیدا کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ، چې تاسې یو او بل رسه 
تاسې څخه تر ټولو زیات وپدژنئ. په حقیقت کې د الله )جل جالله( په وړاندې س
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عزمتند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله 
 .1)جل جالله( په هر څه پوهددونکی او باخربه دی

اسالم د ټولنې د اساس تشکیل له خلکو او اشخاصو پیلوي چې محور یې وجدان، مینه 
ته  : اوخپل خوږ پیغمرب ته خطاب کوي الله )جل جالله(  چې لکه . دياو ښه اخالق 

نیک اسالمي اخالق یوازې په انسانانو پورې  2.د اخالقو لوړه مرتبه لرې)ای پیغمربه!( 
 بلکې ټول مخلوقات په بر کې نیيس. ؛منحرص نه دي

و، د لم وفرمایل: یو کس په الره روان لی الله علیه وسپیغمرب  )صلی الله علیه وسلم(
، پورته ېکړه، الندې الړ او اوبه یې وڅښل پیدايې الرې په منځ کې تږی شو، یو څاه 

ې لیدل چې یو سپی له تندې څخه ساه اخيل، سړي له ځانه رسه وویل: دا راغی نو و 
یې له اوبو ډکه  )د پښو بوټ( سپی هم زما په څیر تږی دی. څاه ته وګرځید او خپله پڼه

کړ او  ءورته کړه او سپی یې موړ کړ. خدای ته شکر اداکړه او هغه یې په غاښونو راپ
خدای وبخښه. ورته وویل شول: ای د الله رسوله! ایا موږ ته د چارپایانو په ترحم باندې 
هم اجر او ثواب شته؟ ویې فرمایل: هو! د هر ژوندي موجود په مرستې رسه اجر او ثواب 

 3شته.
یم، شپون، غریب او د عیسی او موسی یت نالوستیمحمد )صلی الله علیه وسلم(  یو  

و د الله کلمې د علیهم السالم یو ترکیب دی؛ کله د بې عدالتیو په وړاندې په مبارزې ا
له تورې رسه په وینو باندې له یارانو څخه مخکې وي او کله یې شفقت  هلوړوايل لپار 

پوښتنې  ۍاچوي ملګری ورته وایي او د ناروغدومره وي هغه څوک چې ایرې ورباندې 
یارانو  په اوج کې، هغه څوک چې خپله د دهته ورځي. د مکې د فتحې پرمهال د قدرت 

 وو او حتی د يل، له خپلو ځایونو یې شړ زار او ځورولو یې الس پورې کړی واو ملګرو په ا

                                                        
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ رَمَكُمْ عِنْدَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ؛  13سورۀ الحجرات؛ آیۀ  1 

  (13) اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 (4) وَ اِنََّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظيمٍ؛ 4سورۀ القلم؛ آیۀ    2 

 ۲۲۴۴او صحیح مسلم؛ حدیث  ۵۶۶۳صحیح بخاري؛ حدیث  3 
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 وه او نورې څیرې چې د ېا )حرضت حمزه( سینه یې څیرلګران کاکا د سید الشهد
ورته وایي: ای قریشو! اندیښنه مه کوئ چې  ،ېو  ېظلمونو، توطیو او شکنجو ښکار شو 

ه تله وایي چې: ځئ ټول له تاسو رسه به څه وکړم؟ او باالخره د مهربانۍ او بخښنې ل
 !آزاد یاست

حتی د ځمکې او  رانغاړيانه ټول اړخونه اسالم د تر ټولو پوره دین په توګه د برشي ژوند
اکرت ویلینګ دین په لنډه توګه داسې تعریف ډتنې مسایل هم پکې دي. اپیریال ساچ

. 1کړی دی: دین د خالق او انسان ترمنځ د ځمکې د کُرې د ساتنې لپاره تړون دی
اسالم هم له دې تعریف وتی نه دی، ځکه چې د اسالم ټولې الرښوونې په خاورینه کُره 

او مخلوقاتو لپاره دې کرې د ساتنې  کې د برش د ارام ژوندانه او د انسانانو او ټولو
بني آدم ته په ځمکه کې خپل خلیفه  الله )جل جالله(  جوړونې لپاره نازل شوی دی.

وایي، لکه چې فرمایي: ستا پروردګار پرښتو ته وویل: زه په ځمکه کې خلیفه ګامرم، 
چې پکې فساد وکړي او وینې تویې کړي،  ېې څوک پکې ګامر پرښتو وویل: ایا داس

ستا ستاینه کوو ، ویې فرمایل: زه په هغه پوه یم په پاکۍ رسه داسې حال کې چې موږ پ
 2چې تاسو نه پوهیږئ.

 اسالم په مکه کې
له پیغمرب کیدو وړاندې، کله چې د عربو ټاپوزمه د بت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  

پالنې، الحادي او شکي عقایدو، اشافیت او قومي او نژادي جنګونو او تجمالتو په 
پرې حاکمه وه چې خپلې لوڼې یې ژوندۍ  يمستۍ کې ډوبه وه او دومره ناپوه

ې ډیری شپې یې د وساته او خپل ېدا ډول ټولو اعاملو او افکارو لر ښخولې، ځان یې له 

                                                        
 1 13-Willing Daun; Money the Twelfth and Final Religion; p 12 

یَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَۀِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَۀً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ یُفْسِدُ فِيهَا وَ؛ 30سورۀ بقره؛ آیۀ   2 

 (30) نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
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. اسالم له بعثت څخه وړاندې ېیروللپاره په حرا غار کې ت عبادتخپل یوازیني معبود د 
 حاکمو شایطو ته د جاهلیت د وخت خطاب کړی دی. 

 په اسالم کې د جاهلیت زمانه 
یا د پوچ  Nihilismهغې ټولنې ته ویل کیږي چې فساد، بې عدالتي، ظلم او نهلیزم 

 ې حاکم وي.پالنې عقادې پک
د برشیت د  ،ته شوهپه غار کې یوه پیښه رامنځ 1میالدي کال په روژه کې د حرا ۶۱۰د 

محمد )صلی الله علیه وسلم(  د رب  تاریخ جریان ته یې بدلون ورکړ. یوه شپه چې 
یل علیه السالم ئوو، الله )جل جالله(  هغه ته د جربامین درګاه ته په زاریو بوخت لالع

د بعثت په دریو لومړیو  ي ټولنې د رهربۍ لپاره ماموریت بیان کړ.واسطه د برش  هپ
لی الله علیه وسلم په پیغمرب  )صلی الله علیه وسلم(د اسالم دعوت یوازې د  کلونو کې

خپلوانو پورې منحرص وو او له عامه بلنې څخه ځان ساتل کیده. يب يب خدیجه رضی 
ۍ شیکه او د مړۍ میرمنه، د سوداګر لو  محمد )صلی الله علیه وسلم(  الله عنها د 

څوک وو چې د هغه نبوت یې ومنه او اسالم یې راوړ او بیا ورپسې  یژوند هم رازه لومړن
د هغه د کاکا زوی حرضت علی او بیا د هغه نږدې ملګری حرضت ابو بکر صدیق رضی 

عامیدو رسه د اسالم د پیروانو شمیر زیات  د بلنې په مرشف شول.الله عنهم په اسالم 
د قومونو د  ېد اسالم الرښوونې د مک شو او په عین حال کې مخالفتونه هم پیل شول

سیايس،  یځکه چې د هغو  ې؛و او اشافو لپاره د هضم وړ نه و مرشانو، سوداګر 
ندې له ر کلونه په ټولنه باېډ یتسلط یې له خطر رسه مخ کاوه. هغو اقتصادي او ټولنیز 

د دې تسلط د له منځه . سیايس، ټولنیز او اقتصادي مطلق تسلط څخه خوند اخیسته
وړلو له امله یې ځان نا مصئونه احساسوه او له داسې اسالم رسه چې د دې تسلطونو 

ې کړ. ابوالحکم چې ور ندې تاکید کاوه، په دښمنۍ الس پپرخالف یې په عدالت با
                                                        

د بعثت ځای وو. د غار خوله شامل لور ته ده او پکې  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   بیر په غره کې د د حرا غار د ث 1 
حرضت  محمد )صلی  شاوخوا پنځه تنه ناست کسان ځایدلی يش او لوړوالی یې هم د انسان د ونې په اندازې دی. د حرا غار د 

 ې په ځانګړې توګه د روژې مبارکه میاشت یې پکې عبادت کاوه.د عبادت ځای وو د کال ځینې ورځ الله علیه وسلم(  
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لخوا په ابو جهل ونومول شو، ابوسفیان، امیه  سلم( محمد )صلی الله علیه و  وروسته د 
او څو تنه د مکې نور مرشانو د مسلامنانو په ازارولو او ځورولو الس پورې کړ او د اسالم 

محمد  بالل رضی الله عنه چې د  .سلامنو څو تنه یې په شهادت ورسولد مخکښو م
ه زړه کې ځلیده او د هغه له لیدنې وړاندې یې د ایامن نور پ )صلی الله علیه وسلم( 

وښتو لپاره یې د خپل او اسالم ته د را ا وو چې لږ لږ یې غوږ ته رسیدلی و آیات لیوال
څخه رسغړونه وکړه او په زړورتیا رسه یې اسالم راوړل ښکاره کړل، څو  رارباب له ام

خو د ایامن  ؛رم او سوځیدونکي ملر ته شکنجه کړورځې یې په لوږې او تندې رسه ګ
ر یې داسې زړه او روح نیويل وو چې هیڅ درد او رنځ هغه له احد احد ویلو څخه راونه نو 

 ګرځاوه.
 یمرشکینو لخوا ازار او ځورونه هغو او د هغه یارانو ته د  محمد )صلی الله علیه وسلم(  

لور ته پرته  الله )جل جالله(  له مقدسې دندې )رسالت( څخه راونه ګرځول او تل یې د
او د مرشکینو د تهمت له شم څخه پرته دوام ورکاوه. یوه ورځ یې د صفا په  له کوم ډار

غره کې د )یا مباحاه( په کلمې رسه چې عربانو د خربداري پرځای کاروي، د ټولو پام 
ې د يت او په امانت دارۍ او رښتینولۍ ځانته راواړوه، هلته یې له خپل ممتاز شخصی

حال کې چې غرونو یې اواز منعکسوه وویل:  پخوانۍ سابقې له مخې خلکو ته پداسې
اې خلکو! که تاسو ته ووایم چې د دې غره شاته ستاسو دښمنانو موضع نیولی او 

باور کوئ؟ ټولو ومنله او یې ویل: هو!  ،ستاسو په مالونو او ځانونو د تیري اراده لري
لې! خپل قریش ډد  یدروغ ندي اوریديل. ویل فرمايل: اځکه چې موږ تر اوسه له تا 

ولی، زه تاسو له سخت زه تاسو ته د خدای پر وړاندې څه نشم ک !ځان له اوره وساتئ
ویني او بیا سمدستي  ېنندارچي په څیر یم چې دښمن له لر زه د هامغه  ،عذابه ویروم

ته د دې دښمن  یيل او په یو ځانګړي شعار رسه هغو خپل قوم ته د نجات لپاره ورځغ
حرضت  محمد )صلی الله  خو مرشکینو بیا هم انکار وکړ او د  1په هکله خرب ورکوي.

                                                        
 مخ ۳۱۱مخ، السیره الحلبیه؛ لومړی ټوک؛  ۱۱۷۰جلد،  ۳طربي تاریخ؛  1 
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حرضت  محمد )صلی الله علیه  ویناوو ته پام ونکړ، له دې رسبیره یې د  علیه وسلم(  
او د درانه شخصیت هغه پاک دین )اسالم( د تخریب لپاره هڅې او دښمني  وسلم(  

ړاندې د حق د پیغام د رسولو د تعهد په و محمد )صلی الله علیه وسلم(  پیل کړه. د 
ځکه نو مرشکینو له بیالبیلو  ؛وه ېنکو ه له زور څخه کار اخیستنه مایوسو )اسالم( لپار 

 خو د  ؛او سیايس حاکمیت وړاندیز یې وکړ الروچارو کار واخیست او د زر، ښځې
سرت شخصیت له دا ډول دنیوی شیانو څخه  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  

محمد )صلی الله علیه وسلم(  د تره په وینا  باالخره یې خپل وروستی کار د  لوړ وو او
خپل کاکا ته په خطاب کې داسې  محمد )صلی الله علیه وسلم(  خو  ؛رسه تررسه کړ

، تر ېراته په بل الس کې کیږد ۍسپوږم وفرمایل: ای کاکا! که ملر راته په یوه الس او
 1مرګه به له خپل رسالته الس وانخلم.

د مکې د اغیزمن، قدرمتند او مرش شخصیت او د وراره له رسسخت مالتړي کاکا 
سته د مرشکینو و او همرازې يب يب خدیجې تر مرګ ور ابوطالب او د اقتصادي مالتړې 

له یارانو رسه  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   د فشار او ځورونې په زیاتیدو رسه 
ه او په هجرت رسه د اسالم د جنرتۍ تاریخ چې د مدینې ته د هجرت کولو اراده وکړ 

 هجري تاریخ په نامه یادیږي، پیل وکړ.
 په مدینه کې اسالم او د جګړې پیل

د یرثب )اوسنۍ مدینې( میلمه پالنې د مکې څو کلنه ځورونه او نا ارامۍ او همدارنګه 
پیغمرب چې تر دې د سوزنده او وچې صحرا او اوږدې الرې ستړیا په خوښیو واړوله. هغه 

فکر کاوه، اوس یې له عقیدې جوړونې  2وړاندې یې تل د مسلامنانو په عقیده جوړونې
 پرته د اسالمي دولت په جوړولو پیل وکړ.

                                                        
 مخونه ۲۶۶-۲۶۵ابن هشام؛ السیرة النبویه؛ لومړی ټوک؛  1 
چې همدا عقیده ده چې هغه له  اسالم، تر هر څه واردمخه د شخص په اصالحاتو پیل کوي او د هغه عقیده پوره کوي، ځکه 2 

مهمل او کمزوري فکر څخه ژغوري او د مخلوقات له تلپاتې نړۍ او پیاوړتیا رسه یې تړي. او همدا عقیده د دې المل ګرځي چې 
 ي.خپل فاين عمر د نه پناه کیدونکي ژوند د السته راوړلو لپاره تیر کړي او د هر ډول بې عدالتۍ په وړاندې په زوړتیا رسه ودریږ
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یو مرکز  آنحرضت صلی الله علیه وسلم په لومړي قدم کې د دولت د جوړونې لپاره، د
ملانونه خاموش کول، چې پکې مشورو د یویشتمې پیړۍ پار  جوړولو چارې  پيل کړې

تم پکې هندي زاهدان په شاګرد پکې اوسنی اکاډمیسن حیرانوه او د عباداتو سیس
 چې نن ورځ د مسجد النبوي په نوم پیژندل کیږي.  تعجب کوي

حرضت صلی الله علیه وسلم په پیل کې، د لومړين اسايس قانون په جوړولو چې د 
د دستور املدینې په نوم جوړ کړ. د  ،عرصي او کتبي اسايس قانون په توګه ګڼل کیږي

دې اسايس قانون له مخې، غیر مسلامنانو له مسلامنانو رسه په یوې ټولنې کې ژوند 
 نې آزادۍ چې په دې قانون کې راغيلکاوه او له مساوي حقونو څخه برخمن وو. ځی

 دي:
x یټولو اقشارو لپاره مساوي د الهي امنیت د. 

x و ډول سیايس او فرهنګي حقونه لريی غیر مسلامنان له مسلامنانو رسه، 
 حق هم لري. ۍله خپل دین څخه د پیرو  یهغو 

x  غیر مسلامنانو د امت په وړاندې په جنګونو کې شیک کیږي. د دې دوو
 ترمنځ باید د خیانت هیڅ ډول حس موجود نه وي.

x .غیر مسلامنان د مسلامنانو په جنګونو کې په شیک کیدو مجبور دي 

ته راتګ وو. ښار( منځ ارمان د فاضلې مدینې )دد دې اسايس قانون د تطبیق پایلې 
فاضله مدینه هغه ښار دی چې ارستوکرايس، فیوډالیزم، سوسیالیزم، فاشیزم، لیربالیزم 
 او د برشي فکري مکتبونه پکې نه ځایدل او هرڅه د الهي عدالت په محور څرخیدل؛

، د هغو قبیلو دښمنانو چې وهل خوړلده ګانو پکې غالم پکې رسدار کیده او اشاف زا
 ېرولۍ او خوشحالۍ یې یو بل ته غیږکلونه کلونه یو د بل وینو ته تږي ناست وو، په ورو 

. ښاریانو یې د خوږ اذان د غږ په اوریدو رسه، خپل مالونه په عام محرض ېخالصې کړ 
دت کاوه. هغه پانګوالو پرته یې د یوازیني معبود عبا ېښودل او له کوچنۍ ویر کې پری

په صدقه او بخشش کې یې چې کلونه کلونه یې په عیش او عرشت کې ژوند کړی وو، 
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. حاکم یې له عامو ېیې د الله په الره کې مرصفول ۍولیده او خپلې شتمن يخوښ
کله کله به رسه برابره او حتی  یو خلکو رسه توپیر نه لره. اقتصادي وضع یې له هغ

نه وه او باالخره یو داسې ښار وو  لله د امر په وړاندې هیڅ دموکرايسښکته هم وه. د ارا
چې هغه خیال او ارمان چې افالطون او ارسطو یې تصور نشو کولی او د برشیت تاریخ 

 و. ې اضله مدینه او اسالمي دولت داسیې ساری نه لره. هو! د محمد ف
د بل هر دولت په څیر د  بلکه ؛خو د محمد مدینه یوازې په اخالقیاتو منحرصه نه وه

. د مدینه فاضله او اسالم د قدرت 1امرالله مطابق د قدرت په جوړولو الس پورې کړ
بنسټ یوازې په اقتصاد، وسلې او اردو نه دی )دا د قدرت مهم اجزا دي(، بلکې د 
قدرت بنسټ او تهداب په ایامن، ارزښتونو، علم، آزادۍ، یووايل، نظم او رهربۍ کې 

 نغښتی دی. 
د سیايس او چې له همدې امله ده چې مسلامنانو ته تر هغې د جنګ اجازه ونشوه 

عمومي ازادیو او فردي او داخيل ازادیو څخه برخمن شو. مسلامنان د قدرت د بنسټونو 
تر جوړیدو وروسته د جنګ )جهاد( اجازه ترالسه کړه او همدا وه چې نوی په بښو 

حرضت  محمد )صلی الله علیه  حو رسه د دریدلی اردو په کمزورو او کوچنیو سال 
 تر مرشۍ الندې، د قریشو غاښ لرونکې او سرته اردو په ګونډو کړه. وسلم(  

 د اسالم د خالفت پیل او له خزر قوم رسه ټکر
په رحلت رسه د اسالمي ټولنې مرشي  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   د 

حرضت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وسپارل شوه او هغه امپراتوري چې د اسالم 
سرت پیغمرب یې وعده کړیوه، د اسالمي خالفت الندې په پراختیا پیل وکړ. له ځینې 

                                                        
خَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآ؛ 60سورۀ االنفال؛ آیۀ  1 

ژباړه: او تاسې تر خپلې وسې وسې    ( 60) اللَّهِ یُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
پر الله )جل جالله(  ډیر زیات طاقت او تیار زین کړي اسونه، د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ. ترڅو چې په دې وسیله د

الله  یې پدژين. دالله )جل جالله(  هیبت راولئ، چې تاسې یې نه پدژنئ خودښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو 
په الره کې چې تاسې هر څه ولګوئ، د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول يش او تاسې رسه به )جل جالله( 

 هیڅکله ظلم ونه يش.
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 داخيل ستونزو په راڅرګندیدو رسه رسه لکه د دروغجنو پیغمربانو او مرتدینو راپیدا
کیدل او د مسلامنانو قبایيل بغاوت بیا هم اسالمي خالفت د فارس )ساسانیانو د 

 امپراتورۍ( او بیزانس )ختیځ روم( په لور د پرمختګ په حال کې وو.
د مسلامنانو دویم خلیفه حرضت عمر رضی الله عنه، د بیت املقدس په نیولو رسه د 

ني ایران کې د فارس د زردشتي ځې اروپا تر رسحدونو او په ننيتخالفت د خ ياسالم
 امپراتورۍ په رانړولو رسه راورساوه. 

د مسلامنانو ترمنځ د دوو  یم خلیفه )حرضت عثامن( په وخت کېېد مسلامنانو د در 
لومړنیو خلیفه ګانو په پرتله جنجالونه زیات شو او د حرضت عثامن رضی الله عنه 

ته کیدو المل شو. حرضت ځامت ترمنځ د لومړنۍ فتنې د رامنشهادت د اسالمي 
عایشه رضی الله عنها د اسالم د پیغمرب میرمن، له حرضت عيل کرم الله وجهه رسه 

څلورم خلیفه په توګه  و او د اسالم دمحمد )صلی الله علیه وسلم(  د کاکا زوی  چې د 
، په جمل جنګ کې پرخالف شوه چې د مبارک صلی الله علیه وسلم د ټاکل شوی و
نان په دې جنګ کې د لومړنۍ فتنې المل شوه. نن ورځ باید مسلام امت ترمنځ د

قضاوت دې وايل په اړه له قضاوتونو څخه ډډه وکړي او طرفینو د سموايل او ناسم
ننني امت  ځکه چې د دې مخالفت په اړه قضاوتونو د اسالم ؛یوازیني قايض ته پریږدي
ده  ېپارچه کیدو المل شو  امت د پارچه ، بلکې د اسالميېوضعیت کومه ګټه نده کړ 

نو له دې امله باید اسالمي امت د دواړو لورو  ؛ن ژرندې ته اوبه اچول دياو د دښم
 دحقانیت په اثبات ځان بوخت نکړي.

معاویه په الس کې  يلله عنه په شهادت رسه د قدرت واګد حرضت عيل رضی ا
ه د اسالم په تاریخ واخیست چې د خپل زوی )یزید ابن معاویه( د ولیعهد په ټاکنې رس 

تګ وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملسی  را تهی فتنې منځکې د دویمې لو 
حرضت امام حسین پوهیده چې له خلیفه کیدو رسه د وینې اړیکه نلري او بیعت د 

وکړ چې د نو د یزید ابن معاویه په وړاندې یې قیام  ؛اسالمي خالفت پایه او اساس دی
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ته شوه. رسه له دې چې امام حسین رضی الله عنه د اسالمی رامنځ کربال غمجنه پیښه
خو تر اوسه  ؛راشده خالفت د بیا رغونې لپاره خپل ځان، کورنۍ او یاران قربان کړل

 اسالمي خالفت په ښه شکل رسه په پښو ونه درید او د کربال د پیښې څخه وروسته
منځي اختالفاتو الس پورې خپلسین د پاڅون په ناسم درک رسه اسالمي امت د امام ح

 ته کیدو المل شو.امت ترمنځ د یو سرت درز د رامنځ کړ او د اسالمي
په شکل د اشکالو په یو شاهي حکومت بدل شو. د نظام د یزید تر حکومت وروسته، 

ال د خالفت امویانو پر مه
 ېاصيل معنی له منځه تل

نو کورنۍ د ویاد ام ،وه
نه د  ،اشافیت ژوند کاوه

حرضت عمر له عدالته 
خرب وو او نه هم د 

 ،ت عيل له حکمتهحرض 
پرته د عمر ابن عبدالعزیز 
د خالفت له دورې څخه 

عدالت تاریخ  چې د هغه
 ؛لیکوونکي حیران کړل

خو له بلې خوا د امویانو 
ر ېمالدارۍ کې ډصنعت، فلزي صنعت او  منسوجاتپرمهال په هرن، معامرۍ، د 

 پرمختګونه وشول چې ترې سرتګې نيش پټیدلی.
امویانو همدارنګه د اسالم د امپراتورۍ په پراختیا الس پورې کړی وو. د ختیځ روم د 
بیزانس د امپراتورۍ په شړلو رسه د اسالم قوي او سرته اردو له یوې بلې ډلې رسه چې 

 خزر نومیده، مخ شوه. 

 سکه شوې جوړه واسطه په اموریانو د
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ډیر تاریخي کتابونه او حتی د اسالمي معارص تاریخ خو له بده مرغه چې د غرب 
. آرتر کوستلر د کوپن هاګن له پوهنتون څخه د ېونو یې په اړه هیڅ یادونه نده کړ کتاب

سنینګ جایزې ګټونکی، د اروپایي فرهنګونو په مطالعاتو کې د با ارزښته برخې 
اړه داسې لیکي: د  اخیستو لپاره پخپل کتاب )دیارلسمې قبیلې( کې د خزر د تاریخ په

خزرانو د امپراتورۍ کیسه یو تر ټولو بې رحامنه چل دی چې تاریخ تر اوسه تررسه 
خزران د قفقاز په غرونو کې یوه قبیله وه چې د برشي تاریخ په اوږدو کې یې  1کړیدی.

جال ژوند لره چې د نړۍ سرت مؤرخین یې د پیدایښت، ژوند او له منځه تلو په اړه 
 مغشوش دي. 

 دي: ېې په ګوته شو کې د خزرانو ځانګړتیاوې داس 2ه نوموړي کتابپ
x په بدو څیرو او د وحيش حیواناتو په خویونو رسه، وحيش انسانان 

x یرې څته یې لرل، ډیرو یې لویې او بدې د ښځو په څیر ویښته اوږده ویښ
 لرلې.

x و خزران دوه ډوله دي: تور پوستي خزران چې له هندیانو رسه ورته والی لري ا
 سپین پوستي خزران چې ډیر ښکيل دي.

                                                        
 1 Arthur Koestler; The Thirteenth Tribe; p 5 

 2 Ibid; p 6 
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دا امپراتوري چې لومړی د کُن په امپراتورۍ پیژندل کیده، د خزر قوم په راتګ رسه د 

پادشاهانو  ،عجیب طرز، رواجونه او فرهنګ لره خزر په نوم ونومول شوه. خزرانو د ژوند
یو دینونو یې له څو ټاکل شویو کسو څخه پرته بل چا نشو لیدلی، له هیڅ پیژندل شو

نه کوله، په ځینو غونډو کې به یې انسان قرباين کول. پداسې حال کې  يڅخه پیرو 
چې دوی په سیمه کې تر ټولو شتمنه امپراتوري ګڼل کیده، هیڅ ډول صادرات او 

یې د غالمانو پیر او پلور، جنيس  يسوداګر  هلو سرت نه لرل، بلکې تر ټو يې صنایع 
. د یهودیت په تاریخ کې د لومړي ځل وو کول تجارت او د سوداګریزو کاروانونو غال

خلک په ډير مرموز او ماهرانه توګه هغه دین ته چې پیروان یې د یو  1لپاره غیر سامي
 ځانګړي نژاد پورې تړلی بويل )یهودیت(، واوښتل.

                                                        
سامي قومونه نن ورځ عربو په ځانګړی توګه ارساییلیانو )عربانیانو( ته کارول کیږي. د سامي ژبو تر ټولو ژوندۍ منونې هم عريب،  1 

 عربيب او آشوري دي. نن ورځ که څوک د یهودیانو حقیقتونه را برسدره کړي، سامي ضد ورته ویل کیږي.

 ملن خالفت اسالمي د پرمهال امویانو د
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خزران نه یوازې یهودیان شول، 
بلکې یو شمیر یې عیسویان شول 
او ډیر لږ شمیر یې مسلامنان هم 

دین د خپلو عقیدو  یل. هغو شو 
لپاره انتخاب کړی نه وو، بلکې 
اصيل هدف یې په نړۍ کې 

په  دینسیايس نفوذ وو. د یهودو 
قبیلو پورې تړاو یيل ئدولسو ارسا

ييل نژادونه یې ئلري او غیر ارسا
دې دین ته نيش داخلیدلی. 
همدا المل دی چې آرتر کوستلر 
د خزر یهودیان په یهودیت کې 

 دیارلسمه قبیله ګڼي.
، لیفه د استازي په توګه سفر کړی وابن فضالن چې دې سیمې ته یې د عبايس خ

سفرنامې( کې خپلې د سرتګو لیدلې خاطرې په دې توګه  پخپل کتاب )د ابن فضالن
هر یوه یې د  ،دادې چې پنځه ویشت ښځې باید ولريرا اخيل: د خزر د پادشاه عادت 

ګاونډیو پادشاهانو لوڼې دي او که یې خوښه وي او کنه په نکاح کوي یې. هغه له ځانه 
دوره څلویښت کاله ده  رسه د خوب کولو لپاره شپیته وینځې هم لري. د هغه د واکمنۍ

نږدې خپلوان وژين او وایي چې: د دې خپل او یوه ورځ هم پرې واوښته، عام وګړي او 
د ده په  کس عقل کم شوی دی، د پادشاه تر خښولو وروسته د هغه چا څټ وهي چې

  کې دی. هعلومه نيش چې قرب یې په کومې کوټڅو دا مدفن کولو کې موجود وو 

رو ټولګی کوم خواته لدږه په هیڅ وجې باید شاتګ ونکړي، که عسک وخپلد کله چې یې 
یې ماتې خوړه، هر یو یې چې بیرته راګرځیده، وژل کیږي؛ خو که د لښکر مرش ماتې 

 د چې نښان ستوري مخیز شپږ د سکرع خزري د
 ده. هم نښه بیرغ د ارسائیلو اوسني
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پر وړاندې نورو ته  یه او د هغه لوڼې او ښځې یې د هغو نو هغه یې راغوښت ؛وخوري
 1.ېوربخښل

ان یهودیان دي. موږ باید پوه شو چې په موسوي )په موسی پاچايخزران او د هغوی 
علیه السالم پورې تړلی( قبیلوي حاکمیت کې خزر حاکمې قبیلې او ملت ته ویل 

ته یې د کیږي. بلغاریان او نورو کاونډیان یې د )شاه( تر واکمنۍ الندې وو او شاه 
 2او ماجوج دي.ځینې په دې نظر دي چې خزران یاجوج  ،خدای په څیر عبادت کاوه

 ي، جوړ شوي روایات او دروغ جوړ شو د یاجوج او ماجوج په اړه بدبختانه ډیرې افسانې
دي چې تر ډیره یې مسلامنان هم اغیزمن کړیدي، ځینې یې ډیر کوچني او ځینې یې 
ډیر لوی او ځینې یې عجیب و غریب موجودات ګڼي. یاجوج او ماجوج عادي انسانان 

و رسه په جسمي، فزیکي او بیولوژیکي شکل او کړو وړو کې توپیر دي او له نورو انسانان
نلري. لکه څنګه چې د ابن قتاده په روایت کې راغيل دي: یاجوج او ماجوج د یافث بن 

له نسل څخه دوه قبیلې دي او په بل روایت کې د ابو هریره څخه نقل دي چې:  3نوح
ابن کثیر  4م په نسل کې شامل دي.هغوی هم د نورو انسانانو په څیر د آدم علیه السال 

یالبیل په خپل مشهور کتاب )الدایه و النهایه( کې لیکي: د یاجوج او ماجوج په اړه ب
لنډې دي،  ېونې یې ډیر  يلوړې ونې لري او ځینې وایې اقوال چې ځینې وایي ډیر 

غلط او بې دلیله دي، بلکې هغوی د نوح علیه السالم له اوالدې څخه دي او د بني 
 5مو په څیر شکيل او جسامين ځانګړنې لري.آد

په قرآن مجید کې د یاجوج او ماجوج په اړه دوه ځله یادونه شویده، یو وار په کفه سورت 
 کې چې د ذوالقرنین له داستان رسه داسې پیلیږي:

                                                        
 مخونه ۱۲۸ -۱۱۵ابن فضالن؛ د ابن فضالن سفرنامه؛  1 
 2 The Thirteenth Tribe; Arthur Koestler; p 16 

 مخ۲۹۷فتح الباري؛ شپږم جلد؛  3 
 هامغه رسچینه 4 
 مخ ۱۱۰حافظ عامدالدین ابن کثیر؛ الدایه و النهایه؛ شپږم جلد؛  5 
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ذوالقرنین داسې ځای ته رسیږي چې فکر کوي ملر په خټینو او تورو اوبو کې  .۱
 ډوبیږي.

ذوالقرنین یاجوج او ماجوج ته ورسیږي وایي: که هر چا  وړاندې تر دې چې .۲
ظلم وکړ نو عذاب به ورکړم، یعني هغه ظاملانو ته عذاب ورکاوه او نه یې 

 بخښل.

د الرې په اوږدو کې یاجوج او ماجوج ته رسیږي چې د دوو دیوالونو ترمنځ  .۳
 پراته دي او داسې خلک دي چې په هیڅ ژبه نه پوهیږي.

 .ېیاجوج او ماجوج د فساد کیسې وکړ  ین ته دهغو خلکو ذوالقرن .۴

ذوالقرنین د دوو غرونو ترمنځ د اوسپنیز دیوال په جوړولو رسه د یاجوج او  .۵
وعده نه  الله )جل جالله(  چې دتر هغې  جوج د تګ راتګ الره بنده کړهما

 وي رارسیدلې له دې ځایه نيش راوتلی.

 1یاجوج او ماجوج د ځمکې پرمخ مفسدین دي. .۶

اوبو )تورې  وحقایقو له مخې، د یاجوجو او ماجوجو جغرافیوي موقعیت د تور  قرآيند 
بحیرې( په شاوخوا کې ده. د تورې بحیرې په شاوخوا کې هغه دوه دیوالونه چې په 
قرآن او نبوي احادیثو کې یې ځانګړنې یادې شویدي، د قفقاز غرونه دي. په دې اړه 

په نویو برخو کې، په لویدیځه برخه کې تُرک ابن خلدون داسې لیکي: د اووم اقلیم 
او په ختیځه خوا کې یې یاجوج او ماجوج دي او  يبیلې ژوند کوي چې ورته قفقاز وایق

د دې دوو فاصلو ترمنځ د قاف غر دی او غره په منځ کې د سکندر دیوال دی چې قرآن 
 2هم ورته اشاره کړیده.

                                                        
 پورې آیاتونه ۹۸څخه تر  ۸۳سوره کهف؛ له  1 
مخ کې نقل  ۱۵۰ابن خلدون؛ شپږم اقلیم؛ رسیزه )د ابن خلدون دا وینا په قصص القرآن کې موالنا محمد حفظ الرحمن په  2 

 کړیده(
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خو یاجوج او ماجوجو ته یې عذاب ورنکړ. د  ذوالقرنین به ټولو ظاملانو ته عذاب ورکاوه،
ځکه چې ذوالقرنین یې هم په عذاب ورکولو  ؛یاجوجو او ماجوجو قبیله ډیره پیاوړې وه

 ناتوانه شو او یو اوسپنیز او ميس دیوال یې د هغوی په وړاندې جوړ کړ.
یر اوسیدل چې د نړۍ له مروجو ژبو څسیمو کې ځینې قبایل د ساونتي په په دې 

ژبه بدله وه او حتی تر اوسه یې ژبه په لیکلې بڼه رسم او خط نلري. د قفقاز د  يې څخه
په نوم یادیږي  (Darial Gorge)غرونو ترمنځ یو تنګې وجود لري چې د داریال جورج 

چې د اوسپنې او مسو میده ګي هلته پیدا شویده. ابو کالم آزاد لیکي: دا دیوال د خزر 
دی او یو داسې ځای دی چې د قفقاز د غرونو لړۍ، د یو او تورې بحیرو ترمنځ واقع 

طبیعي دیوال په څیر د جنوب او شامل ترمنځ الره قطع کوي او د دې غرونو په منځ 
دا الره په اوس وخت کې د داریال  ،و تنګي کې یوه الره موجوده دهکې یوازې په ی

. اوس هم په دې برخو تنګي په نامه یادیږي او د کیوکز او تفلیس په برخو کې واقع ده
کې د اوسپنیز دیوال پاتې شونې شته دي او له شک پرته به د کوروش دیوال وي. د 

او د دوو غرونو  ېکیږي چې ډیره اوسپنه پکې کاریدل ذوالقرنین د دیوال په اړه ویل
ترمنځ هم جوړ شویدی. د داریال معرب او تنګی هم د دوو لوړو غرونو ترمنځ واقع دی او 

په دې هم  چې ډیره اوسپنه پکې لیدل کیږي، په همدې دره کې موجود ده.  دا دیوال
ځکه چې له  ؛له ارمني کتابونو څخه د ښه مدرک او شاهد په توګه کار اخیستی شواړه 

 1پیښو څخه له نږدې بلد دي.
د اسالم امپراتورۍ د امویانو د قدرت پرمهال غوښتل چې امپراتوري پراخه کړي او د 

نو تیر يش چې د خزرانو له سخت مقاومت رسه مخامخ شول. له دې دیوال قفقاز له غرو 
خو تل د  ؛څخه د تیریدو لپاره د اسالم امپراتورۍ په څو سختو حملو الس پورې کړ

منله. د مسلامنانو خزرانو له مقاومت رسه مخ شول او له سختو جګړو وروسته یې ماتې و 
پیاوړتیا په ډاګه کیدای يش. د عمر بن اردو له ماتې څخه د دې قوم  ېد نه ماتیدونک

                                                        
 مخ ۷۲موالنا ابوالکالم آزاد؛ ذوالقرنین او سرت کوروش؛ د باستاين پاریزي ژباړه؛  1 
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، د امویانو د امپراتورۍ له یو ت وروسته چې په دویم عمر مشهور وعبدالعزیز تر خالف
سخت بحراين حالت رسه مخ شوه. قوي اختالفات زیات شول، د دین علام له سیاست 

کومت لرې وساتل شول او مخالفت یې کاوه او تر ټولو مهمه دا چې عباسیانو د اموي ح
حرضت  محمد )صلی الله  په وړاندې مخالفت کاوه او غوښتل یې چې خلیفه باید د 

م کال کې عباسیان په عراق کې د امویانو د  ۷۴۹له کورنۍ څخه وي. په  علیه وسلم(  
 وروستي خلیفه )منصور( په ماتې بریايل شول او د امویانو خالفت پای وموند.

 ته راتګمنځ (Freemasons)عباسیان، صلیبي جګړې او د فریمیسنانو 
د عباسیانو د لومړي خلیفه ابوالعباس الصفا په خلیفه کیدو رسه، پالزمینه له دمشق 

. عباسیانو هم د خپلو پخوانیو سیاالنو هڅخه کوفې ته او باالخره بغداد ته انتقال شو 
و سلطنتي او مرثايث عت( ته پاملرنه ونکړه ا)امویانو(، په څیر د اسالمي خالفت اصل )بی

کړه. له ځینو تیروتنو رسه رسه بیاهم اسالمي او غیر اسالمي مؤرخین د  ېلړۍ یې پیاوړ 
عباسیانو دوره د اسالم زرینه دوره ګڼي، ځکه چې په دې موده کې د علم، هرن، 

و برخو کې د فلسفې، شعر، طبابت، ریاضیاتو، ساینس، ستورو، معامرۍ او نورو بیالبیل
 پام وړ پرمختګونه وشول.

عباسیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم په اړه ویناوو څخه ډیر اغیزمن وو. 
او یقیناً  1مثالً ویل به یې چې د یو عامل د قلم رنګ د شهید له وینې څخه پاک دی

مرکز جوړ  همدا المل وو چې په بغداد کې یو علمي 2عاملان د پیغمربانو وارثان دي.
شو. په دې ځای کې به مسلامن او غیر مسلامن عاملان رسه یوځای کیدل او د ټولې 
نړۍ پوهه به یې راټولوله. د مسلامنانو د هامغه مهال پوهنتونونه د نړۍ په کچه پیاوړي 
پوهنتونونه وو. په هغه وخت کې به مسلامنانو له هرې ممکنه زاویې او طریقې رسه 

اساساتو رسه په ټکر کې هم وو، تر څدړنې الندې نیوه. هغه وخت د علم، که له اسالمي 

                                                        
 حدیث ۱۵۰جامع البیان العلم؛ لومړی جلد؛  1 
 ۲۱۷۶۳، سنن احمد بن حنبل؛ ۲۶۸۲حدیث؛ سنن ترمذي  ۴۱۳۶سنن ابوداوود؛  2 
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فکر، تعقل او علم وخت وو. هغه وخت علام یوازې مالیانو ته نه ویل کیده. علامء پرته له 
دې چې دیني علم به یې لره، له نورو علومو رسه به یې هم بلدتیا لرله. هغه چا چې 

. هغه وخت علاموو په هر آیت يل کددهورته وبه یې څیړنه کوله فقها  یوازې په دین کې
او د هغه رسول ویلی وو، فکر او سوچ  الله )جل جالله(  او حدیث باندې  لکه څنګه

له عالج پرته الله )جل جالله(  لکه چې د یو حدیث په مفهوم راغيل دي: 1کاوه.
علاموو د همدې حدیث په اړه د هامغه وخت د ټولو ناروغیو د  2مریيض نده پیدا کړی.

 عالج په څیړنه پیل وکړ.
د فکر او څیړونو پایله ده.  ود نن ورځ عرصي طب علم د هامغه وخت د اسالمي علامو 

انو یوازې د مسلامنانو استادان نه وو بلکې د اروپای ءپه هغه وخت کې د اسالم علام
ساینس په بشپړتیا کې عمده او سرت رول لوبولی دی  ء داماستادان هم وو. د اسالم عل

چې له دې ډلې )الرازي، البیروين، ابن الهاثم، الجربيت، التوايس، خوارزمي او نور( د 
په څیر  سینا ابنخپل وخت تر ټولو پیاوړي ساینس پوهان وو. د طب په برخه کې د 

بنسټ یې کیښود.  د  ځکه چې د اوسني طب ؛او ګټور شخصیت بې جوړې وو غدزناکا
او پرمختللې الې  ېهغه وخت د سرتګو مسلامنو ډاکټرانو د سرتګو دعملیات لپاره نرم

. همدارنګه اسالمي علاموو د انسان د سرتګې د مطالعې له مخې د نور ېکشف کړیو 
 له فزیک رسه ډیره مرسته وکړه.

ه دې وتوانیدل چې په الجرب او ریاضياتو کې د ډیرو هڅو څخه وروسته پ ءاسالمي علام
د رازونو په پراختیا رسه د ساعت، آبیارۍ سیستمونو  (Binary Code)د بایرني اعدادو 

)هایدروفزیک( او میخانیکي سیستمونو په کشفولو کې مهمه ونډه واخيل. کرن 

                                                        
انسانان د فکر نکولو په المل نیويل دي او د )افال تعقلون(، )افال تتفکرون( او )افال الله )جل جالله(  د قرآن په ډیرو ایاتونو کې 1 

 یتدبرون القران(، رسه یې په بیالبیلو مباحثو کې فکر او سوچ کولو ته رابليل دي.
 حدیث ۵۶۷۸یح بخاري؛ صح 2 
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آرمسرتانګ د لویدیځې نړۍ مهشور دین پوه داسې لیکي: د هغه وخت د اسالمي 
  1واين تاریخ له ټولو کشفیاتو څخه زیات دي.علاموو ساینيس کشفیات د پخ

د دیني مطالعو په برخه کې د نعامن ابن ثابت )امام ابو حنیفه(، امام احمد بن حنبل، 
محمد بن ادریس شافعي، امام مالک ابن انس او امام جعفر صادق رحیمهم الله په 

او بیالبیلې  ېوکړ  دین په بیالبیلو برخو څیړنې څیر پیاوړو دیني علاموو او مجتهدینو د
فتواګانې او اجتهادونه یې صادر کړل چې نن ورځ یې د اسالم سرت مذهبونو تشکیل 

 کړیدي.
خو د عباسیانو دوره له دې ټولو پرمختګونو رسه رسه، بیا هم له بحرانونو او کمزوریو 
څخه خايل نه وه. اقتصادي حالت مخ په کمزوتیا وه او د خالفت د ټولې ساحې 

ه یو ستونزمن کار وو. د هسپانیې په څیر ځینې رسحدي والیتونو ترې ځان کنرتول ورت
بیلول پیل کړل او هارون الرشید د دې ستونزې د حل لپاره غوښتل چې امپراتوري د 
خپلو دوو زامنو ترمنځ وویيش چې دا کار یې تر مرګ وروسته د دواړو زامنو ترمنځ د 

یو لسیزو کې اسامعیلیه ډلې په مرص داخيل جګړو المل شو. د لسمې پیړۍ په وروست
کې بغاوت وکړ او د فاطمیانو امپراتوري یې رامنځ ته کړه، چې تر دوه سوه کلنو پورې 

 یې دوام وکړ. 
وو او د نظام امللک فاريس په  يتږډېر مکتب  د تصوفله بلې خوا سلجوقیان چې 

امپراتوري رامنځته کړه، چې  ېل، د سلجوقیانو په نوم یې یوه نو واسطه اداره کید
جنوب لورته تر یمن، ختیځ ته تر آمو سینده او لویدیځ ته یې تر سوریې ادامه لرله. د 
سلجوقیانو په حکومت کې اسالمي ټولنه د اسالمي شیعت له مخې اداره کیدله. 
پداسې حال کې چې مسلامنان پخپلو داخيل جګړو او خپلمنځي اختالفاتو اخته شو او 

فت یې په څو سیايس واحدونو بدل شو، د نړۍ بلې خواته )غريب اروپا کې( د یو خال 
مسلامنان د  ،کاتولیک کلیساوو پاپانو د خپلو داخيل جګړو د له منځه وړلو لپاره

                                                        
 1 Karen Armstrong (2002(; Islam: A Short History; p 56 
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په سرت مسیحیت د دین یوازیني دښمنان وروپیژندل چې وروسته دا کار د مسلامنانو 
 .رسدردي واوښت

اختالفونو د لړۍ پر بنسټ په شقي مسیحیت د مسیحیت دین د یوې عقیديت 
)ارتودوکس( او غريب مسیحیت )کاتولیک( باندې ویشل شوی وو، چې یو بل ته یې د 
دښمن په سرتګه کتل. د روم د امپراتورۍ تر زوال ورسوته ارتودوکس مسیحیت د ختیځ 

 ه کړه او غريب مسیحیان په ملک الطوایفۍ،ترامنځ (Byzantine)روم امپراتوري 
 فیوډالۍ او یو جهالت کې اوسیدل.

د غريب اروپا وګړو ترټولو بد ژوند لره. د فیوډال لږکیو )اقلیت( د خلکو له اکرثیت څخه 
د جنګي حیواناتو په توګه کار اخیست او داخيل جګړې یې د خپلې اعاشې او اباطې د 

وه او د  ېشو  ې. له دې حالت څخه کلیسا ستړ ېو  ېترالسه کولو لپاره کاروبار ګرځول
جګړې د مهار کیدو لپاره یې یو الهي اوربند اعالن کړ. د نجباوو ترمنځ د شنبې، 

قدس په یکشنبې، دوشنبې او ټولو هغو ورځو به اوږدو چې د کلیسا له خوا ورته د ت
د خلکو زیاتوالی، له علم څخه  وي، جګړه منع شوه. ېخاطر رسمي رخصتي ورکړل شو 

شان ن د فقر او بیچاره ګۍ د زیاتوايل المل شو او کشیوالی او د اغیزمنتیا نشتو  ېلر 
 وو چې د الهي اوربند د له منځه تلو المل شو.  يهم په فیوډايل نجباوو بدل شو 

رې په فکر کې ال کلیسا د یوې بلې حل ،ته جنګونه او فقر نور هم زیات شوتر دې وروس 
کلیسا خپلو  ،لو پیل وکړد مسلامنانو د راپرځو  شوه. د جنګ د لوري د بدلولو لپاره یې

خلکو ته مسلامنان د حرضت عیسی علیه السالم د زیږیدو د پاک ځای )اورشلیم( د 
 ځمکې غاصبین، بد ملت او وینه تویونکي هیوالګان وروپیژندل.

م کال کې دویم اوربانس پاپ د کلیسا له مرشانو څخه یوه شورا د فرانسې په  ۱۰۹۵په 
خپلو مخاطبینو ته د تاریخ تر ټولو حیرانوونکې وینا جنوب کې تشکیل کړه. هغه هلته 

په دروغو رسه د مسلامنو قومونو د بریاوو او تاوتریخوالو یو بد انځور نوموړي وکړه. 
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ملعون  1وړاندې کړ، چې پکې بیت املقدس د دې وینه تویونکو تر پښو الندې شوی وو.
نژاد د بیت املقدس په ځمکه په بیرحمۍ رسه حمله وکړه، اور یې ورپورې کړ او خلک 
یې ترې وویستل. هغوی له ځانه رسه خپلو هیوادونو ته یو څه بندیان هم ویوړل او یو 
څه یې په وحشیانه توګه تر شکنجو او ځورونو وروسته له تیغه تیر کړل. هغوی محرابونه، 

م کال کې  ۱۰۹۹په  2ونو رسه تر مردارولو وروسته وران کړل.پخپلو ناپاکه وجود
صلیبیان د بیت املقدس شاوخوا سیمو ته په رسیدو او محارصه کولو کې بریايل شول، 
چې د همدې کال په وروستیو کې یې په دې ښار باندې وروستیو حمله پیل کړه او 

وتو رسه سم د حیواناتو بیت املقدس د صلیبیانو الس ته ورغی. صلیبیان ښار ته له نن
په څیر لیونی حالت ځانته غوره کړ. د غچ اخیستنې لپاره یې د مسلامن په وژلو  او راز 
راز ظلمونو الس پورې کړ. صلیبیانو هر مسلامن او یهودي له ښځې او ماشوم رسه په 

او هیڅ یو داسې  ېت املقدس الرې یې له وینو ډکې کړ خورا بې رحمۍ ووژل. د بی
ه وي. تاریخ ن يپه وینو یې کايل تر ځنګنو لړل شو مو نه وو لیدلې، چې  صلیبي به

چې که مسلامنان پخپلو داخيل بې نظمیو او کشمکشونو اخته  پوهان په دې باور دي
نه وای، نو د صلیبیانو غیر متمدنه، وحيش، جاهله او نامنظمه اردو به هیڅکله د 

په  نه وه. ېقتل عام کولو بریالی شو دس کې په مسلامنانو په ماتولو او په بیت املق
په نوم ډله راپیدا شوه. د  (Knight Templars) قهرمانانوبیت املقدس کې د معبد د 

م  ۱۱۱۸قهرمانان په ډیرو رسچینو په باور د معبد قهرمانان یا د سلیامن د معبد فقیر 
 ته شوه، خو داسې شواهد شته چې دا ډله څلور کاله وړاندې همکال کې رامنځ

م کال راهیسې دا ډله په غیر معمول توګه پراخه شویده، نه  ۱۱۲۸له  3مووجوده وه.
یوازې یې ګامرنه زیاته شویده، بلکې ملکیتي او مايل مرستې هم السته راوړي دي. د 
یوه کال په موده کې یې په فرانسې، انګلستان، هسپانیې او پرتګال کې د ځمکو 

                                                        
 مخ ۴۲تیمويت لوی بیئل؛ صلیبي جګړې؛ د سهیل سمي ژباړه؛  1 
 2 Frederick A.; Medieval History; Pop Orobanche II speach 

 3 Desmond Seward; The Monks of War; p 37 
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کې یې ملکیتونه ایټالی، اتریش، جرمني،  خاوندان شول. د یوې لسیزې په اوږدو
م کال کې اروګان ۱۱۳۱هنګري او قسطنطنیې )اوسني استانبول( ته ورسیدل. په 

(Oregon)  یمه برخه ور وسپارله. د دولسمې پیړۍ په ېپادشاه د خپلې واکمنۍ در
منځنیو وختونو کې معبدیان په مسیحیت کې د یوازیني پیاوړي او شتمن سازمان په 

پیژندل کیدل، البته د پاپانو په کچه نه وو. د معبدیانو اړیکې له هغو حاکامنو رسه توګه 
په فرانسه کې یې اړیکې د بیلګې په توګه  ې،لرلې ضد و نقیض و چې پکې یې ځمکې 

او په  ېدا اړیکې په دوامداره توګه ښې و  ، له بلې خوا په هسپانیه بیاېتل خچنې و 
انګلستان کې هم معبیان د شاهي 
کورنۍ له مالتړ څخه برخمن وو. د 
صلیبیانو ترمنځ به ډیرې لږې پریکړې 
وي چې معبدیانو پکې رول نه لره. 
تاریخي شواهد ښیي چې معبدي 
قهرمانان په ژوره توګه د اروپا د شاهي 
حکومتونو په دننیو او بهرنیو چارو کې 

  1دخیل وو.
معبدیانو یو خاص نظم لره او غړي یې 
په بیالبیلو درجو کې وو، چې تر ټولو 

 Grand)سرت یې د اعظم استاد 

Master)  په نامه یادیده. ماریون ملول
لیکي: معبدیانو د دوو اعظمو استادانو 
(Hugues de Payens & Richard de 

hastings)  تر مرشۍ الندې یې د تورات

                                                        
 1  Michael Baigent; The Temple and the Lodge; Ch. 2Reichard Leigh &  

 شیطاين چې مجسمه بافومت د
 عبادت توګه په شیطان د ورته عابدان

 کوي
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له خوا په موسی  الله )جل جالله(  تورات هغه کتاب دی چې د 1السوهنه پیل وکړ.په 
علیه السالم نازل شوی دی. مخکې هم د بني ارسائیلو لخوا پکې السوهنه شوی وه، 

اقتصادي، سیايس او جیو پولیټیکي ریښه لري، د  ېه یوه پیاوړ خو د معبدیانو السوهن
سود حاللول او د بین النهرین )د فرات له سیند بیلګې په توګه د غیر یهودو لپاره د 

 څخه د نیل تر سیند پورې( سیمه د بني ارسائیلو د حکومت حق ګڼل.
شمتنۍ، برشي قوی، نظامي او دیپلوماتیکو مهارتونو په راټولو رسه  ېر ېمعبدیانو د ډ

 نظامي او سیايس اغیزمنتیا السته راوړه. خو د دوی اقتصادي پیاوړتیا له سیايس او
نظامي هغې څخه کمه نه وه. ډیری مورخین په دې عقیده دي چې اوسنی عرصي 

توګه د معبدیانو د کړنو  ېیهودو د سود خوړولو او په ځانګړ  تکاميل اقتصادي سیسم د
 پایله ده. 

پداسې حال کې چې په مسیحیت کې سود خوړل حرام دي او په هغې وخت کې هم 
ستثناء وو او په ډیره لویه کچه قرضه یې ما کار حرام ګڼل کیده، خو معبدیان ترې د

شاهي  . حتی تر دې چې د انګلستان2وړاندې کوله چې بیا به یې د هغې سود راټولوه 
له معبدیانو څخه ډیر قرضه  وه. د انګلیسانو شاه )جان( ېکورنۍ هم د معبدیانو پوروړ 

ي پادشاه له معبدیانو څخه دومره پوروړی وو چې د یم هرن ېوه. همدارنګه در  ېاخیست
ملکه هم شخصاً د  انګلستان ټول نظامي مصارف یې له هغې څخه ورکول او د انګلیس

دیانو به اوږدمهالې پیسې معب څیر هوه؛ د اوسني سویيس بانک پ ېمعبدیانو پوروړ 
انت د نه امچې پیسې به د مالک تر مرګ وروسته )هغه چې خپله یې له معب ېراټولول

. دیامند سیوارد لیکي: د معبدیانو په څیر هیڅ یو ېاخیستې وي( بیرته د معبد کید

                                                        
 1 Marion Melville; Life of Templers; p 93 

 2 16-Eleanor Ferris; The Financial Relations of the Knights Templars to the English Crown; pp 15 
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. د پام وړ 1ېه مرسته نده کړ له پرمختليل رس  (Capitalism)سازمان د رسمایه دارۍ 
 2ټکی داده چې د معبدیانو ټول اعظم استادان خزر وو.

مشهور وو، د معبدیانو د ورځ تر د فرانسې پادشاه )پنځم فیلیپ( چې لویل فیلیپ هم 
ورځې اقتصادي او سیايس قدرت له زیاتیدو څخه د خطر احساس کاوه او د دې ډلې 
د وژنې او نیولو فرمان یې صادر کړ. تر فرانسې وروسته څو نورو اروپایي هیوادونو هم د 

ن معبدیانو د نیولو امر صادر کړ، خو دا کار سکاټلینډ ونکړ، ځکه چې د فرانسې دښم
وو او خپلې دروازې یې د معبدیانو پرمخ پرانیستې. د فرانسې د پادشاه له سرت قدرت 

 یتادان ونیيس او د هغو چې د معبدیانو سرت اس ه رسه بیا هم هغه پدې ونه توانیدرس 
 خزانې السته راوړي. معبدیان په مرموزه توګه له خپلو خزانو رسه اسکاټلنډ ته پناه یوړه.

چې د معبدیانو په عجیبو  کړ معبدیانو په شکنجه کولو الس پورېفیلیپ د نیول شویو 
رازونو یې اعرتاف وکړ. په اعرتافونو کې مهم دا وو چې معبدیان د بافومت 

(Baphomet) .معبدیان په داسې عباداتو تورن وو چې  3یو شیطاين قدرت عبادت کوي
لغو د شونډو ښکلول او د نا با له امله د ماشومانو وژل، د جنین د سقط لپاره تدریس،

 .همجنس بازي وه
هغه څوک چې د مسیحیت لپاره جنګیدل او ځانونه یې  دې مسیحې عسکرو به

قربانول، د مسیحیت په بې احرتامۍ او رد یې تورنول او حتی په صلیب یې الړې ورته 
په نوم یوه بله پټه ډله  (Freemasons)معبدیانو په اسکاټلنډ کې د فریمسن  4توکولې.

رامنځ ته کړه. که څه هم پدې اړه کايف شواهد نشته چې د فریمسنیانو ډله دې تر 

                                                        
 1 Desmond Seward; The Monks of War; p 213 

 2 nosphere; p 423Lev Gumilev; The Eth 

بافومت یا وزه )مندز( د عبادت کوونکو په وینا یې هامغه سرت مار دی چې حوا ته یې دوکه ورکړه، ابلیس، شیطان، لوسیفر یا د  3 
بافومت وزه. بافومت )الوی( د پټو علومو له پلټونکو او شیطان پالونکو رسه په اړیکه کې بیا ژوند شو. هغه انځور چې موږ یې په 

رسنیو کې وینو د )الیفانس الوي( کابالیست په واسطه په نولسمې پیړۍ کې تحسین شوی ده دنده یې له جادو څخه د  اصيل
 رازونو را برسیره کولو وو.

 4 Richard Leigh & Michael Baigent; The Temple and the Lodge; Ch. 3 
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معبدیانو پخوا موجوده نه وه، خو د فریمیسنیانو نوی نظام په پوره توګه د معبدیانو یوه 
 السته راوړنه ګڼل کیږي.

جرمني تبعی بارون کارل له معبدي قهرمانانو رسه د فریمیسنیانو لومړی ځل اړیکه د 
ګوتلیب په واسطه افشا شوه چې د فریمیسرنۍ لوړې درجې ته رسیدلی وو او په 

م کې د فریمیسن له ډلې رسه یوځای شوی وو. هغه وایي:  د لومړي ځل لپاره  ۱۷۴۲
 1د فریمیسرني د نوي شکل په جوړولو الس پورې کړ. ومعبدیان

دینونو عاملان، د فریمیسنیانو ډله د معارصې پیړۍ یوه ګرمه موضوع ده. د بیالبیلو 
او توطیه جوړونکي د فریمیسنیاننو په اړه بیالبیل نظریات او اندونه  څیړونکي، لیکوال

لري. په دې کتاب کې د هغوی د ښه پیژندلو لپاره هڅه شویده چې دا ډله د دوی له 
 .الندې ونیيس درسونو څخه تر څیړنېخپلو ا

والرت لسيل هغه څوک چې د غريب 
لوژ یارک شایر یو مهم غړی دی 

انا( کې پخپل کتاب )د میسرنی م
ده. د  ېدا ډله خلکو ته ورپیژندل

په خپل ذات هغه په وینا میسرنی 
کې د دیني کې یو دین نه ده، بل

یو سخت او دراماټیک شکل  پروسو
دی، چې د نړۍ د هر دین د 

سیستم ځای نیولی يش. 
فریمیسرني څو درجې لري چې په لومړۍ درجه کې د نور ورکوونکي )شیطان( ته د 
رسیدلو لپاره د نفس په تزکیې تاکید شوی، چې دا تزکیه د ژوند رازونو ته د رسیدو 

                                                        
 1 pp 109,135,136Rene Le Froestier; Freemasonry Templars and Occultists;  

 دجال )د سرتګه یوه چې نښان فریمیسنانو د
 دي پکې هرم او نور شیطاين سرتګه(
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لپاره ده. د فریمیسرني پټ رازونه د ژوند د رازونو په څیر ډیر پټ او پوښيل ساتل 
 کیږي. 

د  1د فریمیسرني بنسټیز اصول وایي چې د دې ژوند تر ټولو سرت سازونه د صهیون
د میسرني یو بل عمده سیستم ګڼل  2سندرې په وړاندې هیڅ ګڼل کیږي. کبالیزم

اعظم میسن دی، چې هیڅکله تیروتنه نه کوي او  کیږي. د میسرني تر ټولو سرته درجه
په ځمکه کې د اسامين پادشاهۍ خاوند دی. سلیامن سرت میسن دی چې آسامين 
پادشاهي یې خپله وه او په خپلو عباداتو کې وایو چې هغوی زموږ خدای ونیوه او 
پوهیږو چې چیرته یې ویوړ. د فریمیسرني ټولې کړنالرې په بیت املقدس کې د 

د صلیبیانو په لباس کې خزري معبدیان چې  ين پادشاهۍ په جوړولو تاکید کوي.آسام
په دې پوه شول چې د بیت املقدس د آزادولو لپاره د متفرقو مسلامنانو هڅې ناکامې 
دي، په بیت املقدس کې یې د پادشاهۍ په جوړولو پیل وکړ. په دې جریان کې، 

الت څخه رنځیده، د وضعیت په دقیقې عامدالدین زنګي چې د مسلامنانو له بحراين ح
رې په فکر کې شو. هغه په دې عقیده وو چې د مسلامنانو یوازینۍ ال مطالعې رسه د حل

کمزورتیا داخيل اختالفات دي نو ځکه یې وغوښتل چې مسلامنان دې یو وار بیا د یوه 
 امت په توګه متحد يش. 

ه په ژوندانه کې په یوه اتفاق د عامدالدین د ډیرو هلو ځلو رسه رسه، مسلامنان د هغ
نشول. د هغه زوی نورالدین زنګي هم د خپل پالر الره ونیوله. د فاطمیانو امپراتوري په 
رانسکوریدو وه او صلیبیانو وغوښتل چې له چانسه ګټه واخيل او مرص هم تر خپلې 

شو. ولکې الندې راويل. نورالدین زنګي په مرص باندې د صلیبیانو له حملې څخه خربو 

                                                        
د صهیون غر د بیت املقدس په ښار کې یو غر ده چې د پځواين ښار له دیوالونو بهر واقع ده. د صهیون غر په تاریخي توګه له  1 

 اقصی مسجد رسه اړیکه لري. دا کلمه کله کله د ټول مقدس هیواد لپاره هم کاریږي.
یې معموالً د عرفاين مسایلو د تفسیر او توصیف لپاره له یهودي متنونو ګټه کباال له یهودي عباراتو رسچینه اخیستی او پیروان  2 

اخيل. د کباال الرښووندد یهودي پټو عباراتو د مانا د پوهیدو لپاره لکه تورات او د ربیانو د لیکنو لکه تلمود لپاره کاریدلی او د 
ې کباال د نړۍ د دینونو تر راتګ وړاندې کاریده او له پخوانیو یهودي عبادت پټه مانا یې بیانوله. د کباال پیروان په دې باور دي چ

 دینونو څخه دی.
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له خپلې اردو رسه یې د فاطمینانو مرستې ته ودانګل او د هغو عقدیتي اختالفاتو رسه 
رسه یې چې له فاطمیانو رسه یې لرل، د صلیبیانو حمله خنثی کړه. د هغه له دې کار 
رسه فاطمینان له هغوی رسه مدغم شول او د صلیبیانو په وړاندې متحد شول. د نور 

د هغې وراره صالح الدین ایويب د مرص امیر شو. صالح  الدین زنګي تر مرګ وروسته
الدین یو زړور او دین دار شخصیت وو او د تاریخ له سرتو مسلامنو جنګیالیو څخه 
شمیرل کیږي. ایويب یو داسې څوک وو چې هیڅکله یې په قرص کې ژوند ونکړ او تل 

رمان د پوره . د خپل نیکه د آ ېکړ  ېې ساده جونګړې کې د ژوند شپې تیر یې په یو 
کولو لپاره یې مسلامنان رسه یوځای کړل او د بیت املقدس د فتحې لپاره یې یو سرته 

م کال کې له صلیبیانو څخه د بیت املقدس په  ۱۱۷۸اردو برابره کړه چې باالخره په 
 ازادولو بریالی شو.
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 مغولیان
او مسلامنان  راتورۍ په جوړولو الس پورې کړی وچنګیز خان د امپ ختیځ کې ېپه لر 

باید یو بل سرت جنګ ته اماده شوي وی. جنګیز د یو تکړه جنګي رهرب په توګه، ډیر زر 
په دې وتوانید چې مغولیان رسه راټول کړي او د جنګي ماشین په څیر یې په یوې 

 ورانوونکې قوې بدل کړي. 
وران او هر ښار به چې د جنګیز په وړاندې مقاومت ښوده، تر فتحې وروسته به یې ښار 

ایران او د  پهادشاه غوښتل د خوارزم پ ؛کله چې محمد اوسیدونکي به یې ټول ووژل.
خوا تر سختې حملې آمو د سیند په څلورو غاړو کې خالفت جوړ کړي د مغولیانو ل

او لومړی ایران او بیا آذربایجان او باالخره سوریې ته په تیښته مجبور  الندې ونیول شو
ولیانو تر غرې او وینو رسه یوشان شول او د مشو. دا سیمې د مفولیانو لخوا په خاو 

م کال وروسته، د مسلامنانو ښارونو په ترتیب رسه په یو ۱۲۳۱واکمنۍ الندې راغلل. تر 
هم له السه يې مي خالفت پالزمینه بغداد تر دې چې د اسال  ،بل پسې سقوط کاوه

د مملوک په نوم ترکی  ووت. د مغولو پر وړاندې لومړنی کس چې غربګون یې وښود
ې د صالح الدین ایويب . مملوکیانو د ایويب امپراتورۍ په وړاندې چووبایرب سلطان 

 ځ کې یې د مملوک امپراتوريوه، کودتا وکړه او په نږدې ختی ېلخوا رامنځته شو 
مغولیانو د ډیرو اسالمي هیوادونو او د نړۍ د ختیځ سیمو تر نیولو  ته کړیوه.رامنځ

، په څلورو ددهیز د څلورو زامنو لخوا اداره کد چنګ چې وروسته، خپل سرت حکومت
خو له  ؛رلسمه پیړۍ کې په اسالم مرشف شولحکومتونو وویشه. مغولیان په څوا

حکومتولۍ طریقه عميل نکړه او د مغويل  مسلامنیدو رسه رسه یې بیا هم د اسالمي
 قوانینو پر بنسټ یې حکومت مخکې وړه. 

په پنځلمسې پیړۍ کې مغولیانو پریکړه وکړه څو د اسالم علاموو ته نور د اجتهاد حق 
ورنکړي او د اجتهاد د دروازو په تړلو رسه حتی په نویو مسایلو کې هم، مسلامنان له 

د مغولیانو السوهنې اسالمي متدن ته  کولو مکلف شول.پخوانیو علاموو څخه په پیروي 
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سخته رضبه ورکړه. مغولیانو د مسلامنانو سرت کتابتونونه او ښارونه وران کړل او 
اقتصادي سیستم یې له بحران رسه مخ کړ. اسالمي تدریيس سیستم یې په پوره توګه 

 بدل کړ.
چې د وخت یوه پیاوړې څیره  د مغولیانو د سرتې امپراتورۍ د زوال پرمهال، هغه حاکم

د ګوډ تیمور په نوم ترک قومه شخص، د جغتای د  1وه، د تاریخ مزل یې بدل کړ.
. غولیزم د نظریې تږې سړی واو د م ښار کې زیږیدلی و رقندمسحکومت پرمهال په 

تیمور ځان د مغول له نسل څخه ګڼه او غوښتل یې چې هغه سیمې چې مغولو اداره 
یې وتلی دي، بیرته ترالسه کړي. تیمور ظاهراً د اسالم رسسخت کولې او له السه 

مالتړی وو، خو یوازینې هدف یې د فساد له منځه وړل وو او د دې کار لپاره یې له هیڅ 
ډول بې رحمۍ څخه الس ندې اخیستې. هغه د چنګیز په څیر نه ماتیدونکی 

م کال  ۱۳۹۵. په لفتح کړ ایران او بین النهرین  یې م کال کې ۱۳۸۷ښکاریده. په 
م کال یې هندوستان ته پښه ورسیده، هلته یې هندي  ۱۳۹۸یې روسیه فتح کړه او په 

 بندیان ووژل او ډهيل یې وران کړ او باالخره یې چین هم ونیو، چې هلته ووژل شو.
عثامنیان چې د ګوډ تیمور لخوا یې ماتې خوړلې وه، د هغه تر مرګ وروسته یو وار بیا 

د عثامين امپراتورۍ په رامنځته کولو  چېاو په وړاندې تګ یې پیل وکړ راپورته شول 
 بریايل شول.

 عثامنیان او غريب عرصي متدن
مرو په دریو د ګوډ تیمور له مرګ رسه د هغه د امپراتورۍ زوال پیل شو او د اسالم قل

لو په ایران کې د صفویانو امپراتوري، په هندوستان کې د مغو  :امپراتوریو تجزیه شو
 امپراتوري او انتالیا، سوریه، شاميل افریقا او عربو په جزیره کې د عثامنیانو امپراتوري.

دې دورې ته تاریخ پوهان د نړۍ د قدرت له مخې د اسالم د بریا دوره وایي. که څه هم 
دریواړو امپراتوریو په ځینو چارو )عدالت، مساوات او ټولنیزو چارو( کې اسالمي قوانین 

                                                        
 1 Karen Armstrong (2002); Islam; Islam: A Short History; 2002; p 106 
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د خالفت له اصل څخه مطلقه شاهي ته بدلون ورکړی  ول او دریواړو امپراتورینه پيل کو 
په دې منځ کې عثامنیانو خپل حکومت ته د خالفت نوم ورکړی وو او د اسالمي  وو.

ه فقې پر بنا شیعت قوانین یې نافذ کړي وو، پداسې حال کې چې صفویانو د شعی
 ولیان د تصوف د مکتب پیروان وو. غحکومتويل کوله او م

چې له دې جملې د مسلامنانو پخوانی ارمان  نیانو ډیر نظامي پرمختګونه وکړلعثام
یعني د قسطنطنیې د فتحې پوره کیدل وو. دا فتح د سلطان محمد لخوا تررسه شوه او 

د پنځلسمې میالدي  د همدې سرتې فتحې له امله ورته سلطان محمد فاتح وایي.
ه وروستیو کې اسالم د نړۍ تر ټولو پیاوړی قدرت ګڼل کیده چې فتوحات یې پیړۍ پ

په ختیځه اروپا کې تر روسیې او په افریقا کې د شاميل افریقا تر دښتو پورې رسیدل. 
 ټوله نړۍ اسالمي ښکاریده او مسلامنان یو نه ماتیدونکی قدرت ګڼل کیده.

شاهي قدرت ساته. د کربال د  په فارس کې صفویانو د خپلې خوښې له مخې یې خپل
مراسمو په دې وخت کې یوه بله بڼه ځانته غوره کړه.  ماتم ملانځنېویرجنې پیښې د 

پداسې حال چې ترانه ویونکو به په غمجنې او احساسايت بڼې رسه د کربال داستان 
ه تر دې چې د دې لوایه، د خلکو مخونه به له اوښکو المده وو او سینه او رس به یې وه

ره یې له ځنځیر لرونکې چړو او تورو څخه کار اخیسته. په دې مراسمو کې د ار لپکا
صفویانو زیاتې د امام حسین رضی الله عنه د اصيل پیغام د هیرولو المل شو او دا 
مراسم په یو عباديت مراسمو واوښت. د صفویانو او عثامنیانو دوو امپراتوریو مذهبي 

ه چې په صفوي امپراتورۍ کې سنیان ځوریدل تعصباتو ته ملن ووهله او لکه څنګ
 کیدل، همدغسې به شعیه ګان هم په عثامين امپراتورۍ کې ازاریدل.

دا تعصبات دومره زیات شول چې صفویانو ځینو صحابه کرامو ته کنځلی کول رواج 
کړل. د شاه اسامعیل صفوی لخوا د سنیانو )اهل تسنن( پر وړاندې د جهاد اعالن د 

ته کیدو سبب د مغولیانو د امپراتورۍ د رامنځ څون او د هند مرکزیت تهبابرشاه د پا
 شو. 
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خو د غريب اروپا اړیکې له  ې؛د صفویانو اړیکې چندان جوړې نه و له عثامنیانو رسه 
. سلطان محمد فاتح ېځایونو کې بیخي ښې ښکاریدعثامنیانو رسه عادي او په ځینو 

غرب رسه یې  ومړنی عثامين پادشاه وو چې لهچې د غرب د فرهنګ او تاریخ لیوال وو، ل
. هغه خپل کتابتون د جغرافیې، طب، تاریخ او فلسفې له ېفرهنګي اړیکې پیل کړ 

د عثامنیانو پرمهال د  1کتابونو څخه چې له بیالبیلو ژبو ژباړل شوي وو، ډک کړ. 
ندې نساجۍ، قالینو، کايش، مرمرو او چرم صنعت ډیر پرمختګ کړی وو او دا پکې وړا

تليل وو چې اروپایان به د دا ډول صنایعو د زده کړو لپاره استانبول ته راتلل او د 
 عثامنیانو مهم صادرات به یې اروپا ته همدا صنایع وو.

له اسالمي هیوادونو څخه د صلیبیانو تر ماتې وروسته، اروپا یو وار بیا په اقتصادي 
وه، نو د نورو  ېه یې مته پرې شو اسالمي رسچینو څختنګي کې پاتې شوه او دا چې له 

وخت کې ځان غوره وګڼه او ځان یې  هپه فکر کې شول. انګلیسانو په هغ ځمکو د نیولو
 Oliver)د ځمکې پرمخ تر ټولو متمدنه خلک وشمیرل، تر دې چې اولیور کرمول 

Cromwell) لیس له ښه بحري قدرت څخه . انګ2خدای هم یو انګلیيس کس اعالن کړ
په بحري څیړنې یې پیل وکړ. د انګلیسانو بیړۍ د کرستوفر کوملبس په  او برخمن و

. د غرب وهلو ډیری مؤرخینو د ادعا ېها )اوسنۍ امریکا( ځمکو ته ورسیدمرشۍ د مایا
برخالف، امریکا ته د کوملبس رسیدل د یو نوي ځای د موندلو هڅه نه وه، بلکې د یو 

 امریکایانو د قتل عام کولو المل شو.ظاملانه استعامر پیل وو چې د میلیونونو 
امریکا ته د کوملبس تر رسیدو وړاندې مسلامنانو له امریکا رسه ښې سوداګریزې 

یو چینایي سند د  اړیکې لرلې او ځینې اصیل امریکایان په اسالم هم مرشف شوي وو.
-په نوم د مسلامنو بیړۍ چلونکو بحري سفر د مو (Sung Document)سنګ د اسنادو 

                                                        
 1  Pro. Dr. Mohamed El Gomati & Pro. Dr. Gunsel Renda; The Ottoman Empire and Europe: Cultural 

Encounter; p 2 

 2 David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World; p 98 
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.  امریکا ته د کوملبس رسیده چې خلک یې 1پی )امریکا( ځمکې ته ثبت کړیدی-نال 
د دې هیواد کاشف بويل، د خلکو د رسچینو د نیولو لپاره یوه رسیزه وه چې د هامغه 
وخت اروپایانو په پرتله یې ښه ژوند لره. هغه وخت به چې اروپایانو په هر هیواد حمله 

لم، غال او بربادي به یې کوله، چې له امریکا یې هم کوله، وینه تویول، عامه وژنه، ظ
او هر  ورته چلند وکړ. سترند لیکي: اروپایي ملیشې جنوب شق )امریکا( ته سفر کاوه

چیرې چې تلل وژنې، عامه قتل او امراض )د مرضونو د خپراوي له الرې یې وژنې 
 امریکا اصیل خلکستي انګلیسانو د امریکا ته په رسیدو رسه سمد 2کولې( انتقالول.

تقریباً ټول ووژل. ورو ورو د اروپایانو سپین پوستو د هندي نژاد د سور پوستو او نورو 
قام ر و امریکایانو د قربانیانو دقیق ابومي قبیلو ځای ونیو. رسه له دې چې د اصیل

خو اټکل کیږي چې امریکا ته د کوملبس له رسیدو څخه د سلو او یو  ؛مشخص نه دي
سلنې پورې اصیيل امریکایان ورک شوي  ۹۵څخه تر  ۸۰کلونو ترمنځ له سلو پنځوسو 

 3دي. 
د ځینو اسالمي مرشان له تیروتنو رسه رسه بیا هم مسلامنانو د یو زر کلن او پیاوړي 
متدن څخه خوند اخیسته او غريب اروپا له فیوډالیزم، د کلیسا له ظلم او د وخت په 

ویو حاکمو نظامونو د بې عدالتیو تر پیړیو پیړیو تیارو کې رنځیده. اروپایان د ستړو ش
زغم وروسته د اسالمي پیاوړي متدن په لیدو رسه د بدلون غوښتونکی وه. په عین حال 
کې د فریمیسن پټه ټولنه هم د پراختیا په حال کې وه او ختیځه اروپا کې تر ټولو 

م څخه تر  ۱۷۵۰اغیزمنه ډله ګنل کیده. انګلیيس مؤرخ مورس رابرتس لیکي: د 
او هڅه یې  ېتوګه په غريب اروپا کې موجودې و  م پورې پټې ټولنې په پراخه ۱۸۳۰

د دې پټو ټولنو ځینو غړو خپلې خاطرې  4کوله چې مهمې پیښې په واک کې ولري.
                                                        

 1 2011; p 2-Abdus Sattar Ghazali; Chronology of Islam in America 1178 
 2 David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World; p 102 
 3 (The Columbian Exchange: A of Economic Perspectives; p 165 Nanthan Nunn and Nancy Qian; Journal 

History of Disease, Food, and Ideas) 
 4 Jim Morris Roberts; The Mythology of the Secret Societies; p 347 
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ه بلد شو )پټې ډلې ر زر رس ېګیاچینو پرايت لیکي: موږ ډ ؛لیکلی دي. د بیلګې په توګه
يس رهربي مو جوړه کړه چې په مرسته یې ټولې هغه ( او یوه سیاېرسه یوځای شو 

سیايس پیښې چې په راتلونکو څو کلونو کې به د اروپا په لویه وچه کې رامنځ ته کیږي 
 .1رسه اړیکې ولري )سرتې سیايس پیې مو مهار کولې(

یوه ډله جوړه شوه چې د د روشن  م کال کې د فریمیسرني په لوړو کړیو کې ۱۷۷۶په 
په نوم پیژندل کیده؛ د دې ډلې الندې طبقې هم د نورو سیايس  (Illuminati)فکرانو 

څخه یې د لښکر د توروايل  یاجنډاګانو بې خربه وو او له هغو  ډلو په څیر د مرشانو له
 2په توګه کار اخیسته.

د امریکا د لویې وچې خلک چې د انګلیس د استعامر تر واکمنۍ الندې یې ژوند کاوه، 
ر کرار د ظلم، نژاد پالنې، غالمۍ او ارستوکراسۍ څخه رنځیدل او کراله بې عدالتۍ، 

مخ پر وړاندې تلل. په امریکا کې مستعمرو په یو بل  انګلیس د شاهي ضد احساس
پسې د خپلواکۍ اعالن کاوه او انګلیس هم غربګون ښودلو ته تیار شو تر دې چې  له 

دې مستعمرو سوداګریزو  دې مستعمرو رسه یې سوداګریزې اړیکې بندی کړی او د
بیړیو ته د دښمن د بیړۍ په سرتګه کتل کیدل. د امریکا د انقالب له پیلیدو رسه 
انګلیس د اردو له کموايل رسه مخ شو او له اروپایي قدرتونو څخه یې د کرایي اردو 
)هغه مهال په غرب کې د نظامیانو کرایه کول رواج وو( غوښتنه وکړه. له جرمني څخه د 

ه کرایه کولو رسه، حتی هغه خلک چې د انګلیس شاهي ته وفادار وو، د انګلیس اردو پ
د استعامر پر ضد شول او له انقالبیونو رسه یو ځای شول. امریکایانو د انګلیس د اردو 
په وړاندې، د جرنال جورج واشنګټن تر قومندې الندې له انقالبیونو څخه یو اردو تیاره 

ولو بریالۍ شوه او د انګلیس دې ماتې د امریکا خلک د کړه. دا اردو د بوسټن په نی
م  کال په لومړیو کې د سم قضاوت  ۱۷۷۶خپلواکۍ په لور هیله من کړل. د 

                                                        
 1 .ties; p 7Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Socie 

 2 Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Societies; p 5 
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(Common Sense)  په نوم یو کوچنۍ رساله د انقالبیونو له لوري چاپ شوه چې پکې
او  د امریکا خلک خپلواکۍ ته هڅول شوي وو. دې رسالې ډیر زر شهرت ترالسه کړ

شاوخوا پنځه لکه نسخې وپلورل شوه او په همدې کال کې د ټولو مستعمرو د آزادۍ د 
 ته کیدو المل شوه. د رامنځ ود امریکا د متحده االیاتاعالن او 

ې ځتنو پاریسیانو چې ښ ۸۰۰۰یاشت کې م کال په جوالی م ۱۷۸۹په فرانسه کې د 
پاړلسم شاه ومیده حمله وکړه. شاو نارینه پکې وو په یوه دولتي زندان چې باستیل ن

او وې پوښتل، ایا دا یو  ېچیغې وکړ  ،نو له پیښې خرب شو ؛لویس چې قرص ته ورسید
یو حیرانوونکې ځواب یې واورید: نه، یو انقالب دی. د باستیل د زندان په  پاڅون دی؟

 ماتې رسه، خلکو په ټوله فرانسه کې انقالب پیل کړ. شپاړلسم شاه لویس هم ډار شوی
وو او خلکو هم د بهرنیانو له حملې څخه ویره لرله. نو له همدې امله پادشاه په واک 
کې پاتې شو او په بدل کې یې هغه اصالحات چې د خلکو لخوا غوښتل شوی وو او 

برشي حقونه پکې شامل وو، پادشاه ته وړاندې شول. خو د پادشاه لخوا رد شول.  
ښتونکي وو او کلیسا یې له سیاست څخه لرې انقالبیون په کلیسا کې د اصالحاتو غو 

غوښته. نو له دې امله کلیسا هم د انقالبیونو په وړاندې له پادشاه رسه یو ځای شوه. په 
نوی اسايس قانون تصویب کړ  (Natianal Assembly)م کال کې ميل شورا  ۱۷۹۱

لکه د چې پکې د پادشاه صالحیتونه راکم شوي وو. ځینې نورو اروپايي پادشاهانو 
جرمني او اتریش په څري د خطر احساس وکړ او او د شپاړلسم لویس د بیرته مطلقه 
واکم د ترالسه کولو لپاره یې وررسه یوځای شول. د جګړې په پیل کې انقاليب 

په نوم یوه بله ډله  (Paris Commune)فرانسویانو ماتې وخوړه او د کمون پاریس 
بندي کړ. هغوی شاهي مجلس د شاهي  ته شوه چې دې ډلې شپاړلسم لویسرامنځ

سیستم په منحلولو مجبور کړ او ویې غوښتل چې یوازې سړي به د دولت او حکومتولۍ 
د سیستم په جوړولو کې ونډه اخيل. کمون پاریس د قانون جوړونې مجلس په الس 
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کې واخیسته او د ښاري برشي حقونو قانون یې تصویب کړ چې ځینې مادې یې په 
 دي:الندې توګه 

x  د بیان آزادي د هر چا حق دی او هر څوک کولی يش په خپلواکه توګه لیکل
 او ویل وکړي.

x  .د هرې سیايس ډلې موخه باید د برش د حقونو لپاره د قانون رسه سمه وي
په دې حقونو کې ازادي، د مالکیت، امنیت او د ظلم په وړاندې د مبارزې 

 حقونه شامل دي.

x شامل دي چې نورو خلکو ته پکې زیان ونه  په آزادۍ کې ټول هغه کارونو
 رسیږي.

کمون پاریس چې د واک خاوند شوی وه، په افراطي شکل یې له پادشاه او پلویانو 
م کال کې یې پادشاه اعدام کړ. د  ۱۷۹۲څخه د غچ اخیستنې په لټه کې وو او په 

و روسیې پادشاه تر اعدام وروسته د اتریش، جرمني، هسپانیې، پرتګال، انګلیس او ا
اتحاد په فرانسې حمله وکړه. فرانسویانو له دې حملې څخه د مخنیوي لپاره د عامه 

کسیزه ډله تشکیل کړه چې  له فرانسې څخه په دفاع  ۱۲امنیت د کمیتې په نوم یوه 
کې بریالۍ شوه. د بهرنیو ویرو تر له منځه تلو وروسته کمون پاریس د دننیو شورشیانو 

وی د کلیسا ډیر غړي ووژل او په هغو ښارونو کې چې شورش په ټکولو پیل وکړ. هغ
پکې وو عامه وژنه تررسه کړه. یو جرمني شاهد د دې قتل عام څخه خپله خاطره داسې 

 .ېکلیساوې او ودانۍ یې ورانې کړ لیکلی ده: ډیر کورونه یې وسوځول، ټولې 
مخکې وژل  کو وینې چې څو ساعتهکله چې زه یو وژونکي ځای ته ورسیدم، نو د خل

چې د  ين پاریس ډلې ته وویل: دا به ښه و ما د کمو  ې،وو، په سړکونو روانې و  يشو 
یې پاکې کړو؟ دا د  ېیوه وویل: ول ،انو وینې له سړکونو څخه پاکې کړوټولو انسان

 1.څکيارستوکراتانو او شورشیانو وینې دي، سپیان یې باید و 
                                                        

 1 Charles Downer Hazen; The French Rebolution and Napoleon; p 340 
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انقالبونه )د فرانسې او امریکا  تاریخي واقعیتونه ښیي چې پداسې حال کې چې دا
خو ډیرو مرشانو او مخکښانو یې له  ؛انقالب( د ټولنې له منځه راپیل شوی وو

خدایتوب او فریمیسنانو رسه اړیکه لرله او د دې انقالبونو پایله چې وروسته یې بې 
و ته کړ، د فریمیسنانو پالنونه وو. فریمیسرني د امریکا په ځوانغريب سیکولرتوب رامنځ

ځکه چې د فرانسې د 1متحده ایاالتو او د اتلمسې پیړۍ په اروپا کې مهم رول ولوبوه.
  2انقالپ په لومړیو نظریو کې د ځینو فریمیسنانو السوهنه څرګنده وه.

فریمیسنانو په فرانسې اکتفا ونکړه او په ټوله اروپا او نړۍ کې د خپلو نظریو د پراختیا 
ئیس لیکي: د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې هسپانوي او خپراوي غوښتونکي وو.کرن لو 

پټو ټولنو پادشاه اووم فردیناند د 
 3اسايس قانون تعدیل ته مجبور کړ. 

ویل کیږي چې د امریکا د متحده 
ایاالتو د بنسټ ایښودونکو څخه شپږ 
تنه چې د امریکا لومړنی جمهور رییس 
جرنال جورج واشنګټن هم پکې وو، د 

 غړی وو. فریمیسن د پټې دلې

مزل کې د  يد اتلسمې پیړۍ په تاریخ
ډیرو تاریخي کتابونو پرخالف، دلته نه 
له کوم حکومت، سیايس حرکت او نه 
هم کومې ایدیالوژۍ څخه یادونه 

بلکې له یو اروپايي یهود څخه  ،کیږي
 Mayer Amschel)چې میر راتثچالید 

                                                        
 1 Japp Kloostermal; The Rise and Fall of Secret Societies; p 2 
 2  Ibid; p 6 

 3 Greed independence; essayRichard Clogg; The Struggle for  

 د واشنګټن جورج د واسطه په میسنانو د
 ودانۍ میسني یادګار
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Rothschild)  نومیږي چې وروسته یې کورنۍ د نړۍ سیايس اقتصادي تاریخ ته بدلون
ورکړ یادونه کیږي. میر راتثچایلد یو عادي رصاف وو خو ځان غوښتونکی خوی یې لره، 
د جرمني د فرانکفورټ په کوڅو کې په سوداګرۍ بوخت وو. له رصافۍ پرته یې د هغه 

سود هم خوړه. د هغه وخت یهودیان په اروپا کې له ښه  وخت د نورو یهودیانو په څیر
ټولنیز موقف څخه برخمن نه وو او میر راتثچایلد درک کړیوه چې د خپلې سوداګرۍ د 

 پراختیا لپاره سیايس قدرت ته هم اړتیا لري. 
د هغه وخت شاهانو د ځانګړي مرصوفیت د نه لرلو او ستړیا له امله د سکو له 

او عتیقه اثارو رسه مینه لرله. میر راتثچایلد له موقع ګټه پورته کړه کلکسیونونو د جوړو 
او د فرانکفورت له پادشاه او د هغه وخت د نړۍ له شتمن مرش ویلیم رسه یې د اړیکو د 

او د عتیقه اثارو د یوې ښې مجموعې  جوړولو لپاره د عتیقه اثارو په سوداګرۍ پیل وکړ
له هغه رسه دوستانه  یم ته په وړاندې کولو رسه یېپه موندلو او د فرانکفورت شاه ویل

لومړنی یهودي وو چې په فرانکفورټ کې له کومې ستونزې  ی. دېاړیکې رامنځته کړ 
پرته سوداګري کوله. کارل ورنر لیکي: د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې د پادشاه ویلیم 

 1نشم لیکلی.او میر راتثچایلد یهودي تر غیر معمويل او عجیبې ملګرتیا بل څه 
راټولې کړي او دومره  پیسې ېراتثچایلد ته موقع برابره کړه څو ډیر  د وخت تیریدو میر

او د زامنو په  2ېبازار ټولې پیسې یې په جیب کې و  چې د فرانکفورټ د ېیې پیدا کړ 
توګه  ېه شو. میر راتثچایلد او زامنو یې په ځانګړ رالویدو رسه یې د سوداګرۍ فکر پراخ

ډیر زر د شاهي کورنیو  (Nathan Mayer Rothschild)د کورنۍ نابغه ننت رانتثچایلد 
او بانکوالو ترمنځ د دالالنو په توګه مقرر شو. د وخت په تیریدو رسه دا کورنۍ دومره 
مسلکي شوه چې د شاهانو او بانکوالو ترمنځ د معاملو پرمهال شاهان نه پوهیدل چې 

څه ډول معامله لري. دې پټې معاملې بانکوال خفه کړل او هڅه  دوی له بانکوالو رسه

                                                        
 1 Karl S. Woerner; Five men of Frankfort; p 25 

 2 Ibid; p 42 
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یې وکړه چې د راتثچایلد کورنۍ له ځانه لرې کړي، خو پرې ناوخته وه او دا کورنۍ د 
یې وه، ټوله لوبه یې برعکس  ېهغه سیايس او اقتصادي قدرت له مخې چې ترالسه کړ 

سته ورغلل او د راتثچایلډ کورنۍ په کړه او ډیر ژر  زیات بانکونه د راتثچایلډ د کورنۍ ال 
اروپا کې د یوې شتمنې کورنۍ په توګه رابرسیره شوه. دا چې دا کورنۍ څه وخت او 
څنګه له فریمیسنانو رسه یو ځای شوه، دقیق معلومات نشته، خو اوس د فریمسرنۍ د 

 په تر ټولو لوړه نقطه کې ګڼل کیږي. (Illuminati)هرم د قدرت د غړو 
پل یووالی له السه شوه او د اسالم نړۍ خ ېپیړۍ کې اروپا کرار کرار پیاوړ  هپه نولسم

شوه. انګلیس د ګټه اخیستنې د اقتصادي سیاست د لرلو له امله، په  ېورکړ او کمزور 
باندې پانګه اچونه پیل کړه. په صنعتي سکتور باندې پانګونه د ځینو مهمو  صنعت

یې د بخار ماشین وه. د انګلیس او نورو کشفیاتو المل شوه چې تر ټولو مهمه هغه 
اروپایانو برخالف، مسلامنان په داخيل کشمکشونو، د قدرت د ساتنې لپاره په هڅو، د 
قدرت، علم او اقتصادي په انحصار باندې بوخت وو، چې دا کار یې د اسالم د اصولو 

 يل المل شو.څخه د لریوايل او د غريب نوي په پښو دریديل متدن په پرتله د وروسته وا
ت د ځینو نویو تاریخي پیښو د د فرانسې انقالب او تر هغې وروسته ځینې جریانا

آزادۍ یو نوی تعریف ته راتلو المل شو، چې برشیت پخوا تر دې تجربه کړي نه وو. منځ
تر ټولو (. د ازادۍ ېخو چې بل ته زیان ونه رسو  ېکار چې کولی شهر  ېغوره کړ )یان

ځکه چې دا رضر یوازې فزیکي رضر وو او دا لنډ مهالې دی.  ؛هتعریف همدا د ریشخند
یو متاهل میړه او ښځه له مجرده بل سړي او ښځې رسه د اړیکو له  :د بیلګې په توګه

ازادۍ څخه برخمن دي، پداسې حال کې چې دا کار فزیکي رضر او لنډمهالیتوب نه 
ۍ مینې د کمیدلو سبب خو د کورنۍ د اسايس بنسټونو د له منځه تلو، د کورن ؛لري

کیږي او په ټوله کې کورنۍ سیستم له منځه وړي او باالخره د کورين سیستم په 
 خرابیدو رسه، ټولنه بې ارزښته او بې الرې کیږي.
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یوه بله پدیده ده چې دین له سیاست څخه لرې سايت او په  (Secularism)سیکولریزم 
نور یوازینې خدای حکمروا نه ګڼي او برشي قوانین د الهي  شخص پورې یې تړي.

قوانینو ځایناستي بويل چې پایله یې بې خدایه سیايس سیستمونه او ټولنې دي. په 
سیکولر )بې خدایه( ټولنو کې باید د قدرت او نفوذ هرم ته د رسیدو لپاره له دیني 

رانواو الندې خلکو ته پاتې باورونو او عقایدو څخه تیر يش او دیني عقاید او دین فقی
کیږي. په دې حالت کې له دین څخه د خلکو اخیستنه بدلون کوي او له دیني باورونو 
او دین رسه پاتې کیدل او ورته وفادارتوب د وروسته پاتې کیدو، فقر او ټیټ پاتې په نوم 

 په پښو خپل ارزښت له السه ورکوي. ملتپالنه د نوي غريبدي او دین په ټولنه کې 
د ملتونو په  دریديل متدن یو بل پایله ده. په ملت پالنه کې د خدای جل جالله ځمکه

ځمکو بدلیږي چې پکې د ملتونو ګټو پکې د برشیت په ګټو غوره وايل ورکول کیږي. 
دا پدیدې او ځینې نورې الحادي پدیدې د عرصي غريب متدن د رامنځ ته کیدو باعث 

اندر دوګین او د اسالم تکړه عامل شیخ عمران شوی چې د روسیې یو تکړه عامل الکس
نو په ډیر ساده  ؛. کله چې د دینونو اصل ته ورګرځونظر حسین یې شاهي دجال ګڼي

پسامدرنیته )نړیوال کیدل، پسالیربالیزم او پسا صنعتي ټولنې(،  توب رسه وینو چې
د متفکر مغز دجال د غرب د بې خدایه متدن  1شاهي د سیح ضد یا دجال دي.

رامنځته کیده وو او لکه څنګه چې د دجال د دوو سرتګو ترمنځ د کافر کلمه لیکل 
 2شویده، همداسې د دې متدن په څیره کې کفر حک شوی دی.

د دجال مطالعه د اسالمي موضوعاتو او وروستۍ زمانې یوه مهمه موضوع ده چې له 
نان پخپلو ذهنونو او ډیری مسلام ېورته ډیره پاملرنه نده کړ  ءبده مرغه اسالمي علام

د وینا  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   کې له دجال څخه ناسم انځور لري. د 
له مخې، هیڅ یو پیغمرب ندی مبعوث شوی، مګر دا چې خپل قوم یې د دجال له فتنې 

                                                        
 1 Alexander Dugin; The fouth Political theory; ch 1 

 2 Imran N. Hosein; An Islamic View of Gog and Magog in the modern world; p 78, 79 
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یا د مسیح ضد، په  Christ-Antiدجال ته په مسیحیت کې د  1څخه خرب کړی نه وي.
، په اسالم کې د مسیح الدجال یا دروغجن مسیح او حتی په Erev Ravیهودیت کې د 

هندویزم کې د کايل یوګام نوم کارول شوی دی. دجال په نړۍ کې د څلویښت ورځو 
او  یو کال، یو ورځ یې د یوې میاشتې لپاره فتنه کوي چې یوه ورځ به یې زموږ د عادي

فزیک پوهانو، مادي نړۍ په معارصو  2ورځو په څیر وي. ۳۷یوه ورځ یې د یوې فهتې او 
 . هد ېلی، عرض او لوړوالی( کې تعریف کړ دریو مکاين او یو زماين بُعد )اوږدوا

له څیړنې څخه  ود انیشټین د نسبیت د تیورۍ او په دې تیورۍ باندې د فزیک د علامو 
وروسته ساینس پوهان په دې باور دي چې په ځمکه کې له آسامن رسه وخت توپیر 

چې زموږ یوه ورځ  الله )جل جالله(  هم په قرآن کې یادوي و شان ندي اوکوي او رسه ی
اووه طبقې آسامن الله )جل جالله(  . هځمکې مودې( د زرو کلونو په څیر دستاسو )د 

پیدا کړی دی او په هره طبقه کې یې وخت او ځای ځانکړي تعریفونه لري چې د 
زموږ په مادي نړۍ کې وخت او ځای ځمکني وخت او ځای له تعریفونو رسه توپیر لري. 

د یو بل پوره کوونکي دي. نو له دې امله هغه څه چې زموږ وخت کې په فزیکي توګه نه 
ی.  دا چې په حدیث کې، وي، زموږ په ځای یا مکان کې هم په فزیکي توګه موجود ند

ندي، کولې شو  ېستم کې یادې شو لومړۍ ورځې زموږ په زماين سی ېد دجال در 
ې دجال په لومړیو دریو ورځو کې زموږ په مادي نړۍ کې په فزیکي توګه نه وي ووایو چ

او یوازې په پاتې اووه دیرش ورځو کې چې زموږ )زموږ مکاين او زماين( د ورځو په څیر 
وي، هغه لیدلی شو. په لومړیو دریو ورځو کې چې دجال زموږ په مکاين او زماين 

پلو پیروانو په مرسته خپروي او پیروان یې د سیستم کې موجود نه وي، خپلې فتنې د خ
شیطانانو په مرسته په متاس کې وي. خدای ج فرمایي: ووایه: د خلکو پروردګار، شاه او 

چې د خلکو په زړونو کې  سوسه اچوونکي له ش څخه پناه وړممعبود ته د پټوونکي و 

                                                        
 حدیث ۱۴۱ کتاب؛ ۸۸صحیح بخاري؛ نهم جلد؛  1 
 حدیث ۴۰۷۵صحیح مسلم؛  2 
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کتاب په پای  د خپلالله )جل جالله(  1وسوسه کوي، که انسان دی او که جنیات دي.
نانو له وسوسو څخه خربداری کې موږ ته د شیطاين جنیاتو او شیطان صفته انسا

نو همدا المل دی چې شیطان د انسانانو په وسوسه کولو قادر دی. په حدیث  ؛راکوي
دیوید کاریکو په  2کې راغيل دي، چې د دجال پرمهال به شیطانان زیات )ترقي( يش.

نو اړیکه یې له شیطانانو رسه په اثبات رسولی ده، هغه کتاب کې چې د فریمیسنا
یم چې د داسې کسانو رسه مخ شوی  ۵۵۰م کال راهیسې له ۱۹۷۰داسې لیکي: له 

وو، چې ټول د فریمیسرنۍ په لوژونو کې کاري سابقه یا  يشیطانانو پواسطه نیول شو 
 مادي نړۍ کېکړي او په  ېې تیر ورځ ېدر  ۍکله چې دجال لومړ  3پیشینه لري.

حرضت   راڅرګنديږي. خپل ځان به مسیح عیسی خلکو ته ور وپیژين. له دې امله 
ی. شیخ عمران حسین په هغه مسیح الدجال نومولی د محمد )صلی الله علیه وسلم(  

 یورځو کې د هرې ورځې لپاره ځانګړ  چې دجال به په لومړیو دریو دې باور دی
اتوري )ورځ د کال په څیر( یا ورځ لویه امپر  ۍچې په لومړ  عملیايت مرکز ټاکي

انګلستان د دجال په استازیتوب زموږ په مادي نړۍ کې د هغه تر راتګ پورې په فتنه 
په اخره زمانه کې د دریواړو اسامين  4پیدا کولو او د نړۍ په تیارولو کې عمل کوي.

چې اسالم او  داسې حال کېدینونو پیروان د مسیح عیسی علیه السالم په مته دي. پ
سیحیت د عیسی السالم بیا راتګ ته د نړیوال حکومت د عدل د راوستلو لپاره په مته م

دي. یهودیت، عیسی علیه السالم دروغ ګڼي او د داسې مسیحا په مته دي تر اوسه 
ندی راغلی او د هغه په راتګ رسه به د تورات له وعدو رسه سم د یهودیت زرینه دوره 

چې له بیت املقدس او د سلیامن علیه السالم له  پیلیږي او د یهودیت نړیوال حکومت
عبدات ځای څخه کنرتولیده، تاسیس يش. یهودیانو د عیسی علیه السالم په دروغ 

                                                        
الَّذِی یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ( 4) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ( 3) إِلَهِ النَّاسِ( 2) مَلِكِ النَّاسِ( 1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِسورۀ الناس؛  1 

   (6) مِنَ الْجِنَّۀِ وَالنَّاسِ( 5) النَّاسِ
 مخ ۲۱۴کنز االعامل؛ لسم جلد؛  2 
 3 Satanic Connection; p 136-Masonic-David L. Carrico; The Egyptian 

 4 Kahf and Modern age; p 74 –Imran N. Hosein; Surah Al  
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ګڼلو رسه د دجال په واسطه خپلې دوکې ته الره برابره کړه او دجال کولی يش خپل 
او فتنې  په مرسته خپلې حیلې ځان ورته د هغوی مسیح معريف کړي او د دې یهودیانو

حرضت  محمد )صلی  کړي او ځان په هغوی د مسیح په توګه ومني. دا حالت  ېخپر 
  1: د دجال ډیری پیوان به یهودیان وي.یالله علیه وسلم(   په ډیره ښه توګه اټکل کړید

د دجال په لومړۍ ورځ )د برتانیې د امپراتورۍ پرمهال( په سویيل افریقې کې د دجال 
ته شوه، چې دجايل قدرت یې نور هم زیات کړ. په مهمه پیښه رامنځ روانو لپاره یوهد پی

تیږې رسه  ېبې کولې چې پښه یې له یو ځلیدونکجنويب افریقا کې یو ماشوم لو
ولګیده. دې ماشوم دا تیږه کورنۍ ته ویوړه. کورنۍ یې د قوم مرش او هغه باالخره 

لړ څیړنو وروسته درک کړه چې دولتي چارواکو ته وښوده او د سویيل افریقا دولت تر یو 
کان  نړیوالاملاسو د يو سرت دا ډبره املاس دي. د دومره سرتو املاسو پیدا کیدل د 

)کمربيل( د پیدا کیدو او کشفیدو لپاره یوه زمینه برابره کړه. د دې سرت کان را ایستنه 
ور په ډیر لږ وخت کې د راتثچایلډ د کورنۍ اړوند کمپنیو لخوا انحصار شوه. مشه

ټولو سرتې لیکي: د کمربيل کان په را ایستنه کې تر  (Janse)مرغلرپیژندونکی جنس 
حرضت    2.ېاتثچایلډ د کورنۍ لخوا اداره کیدچې د ر  ېکمپنې فرانسوي کمپنۍ و 

فرمایيل دي: ځمکه به خپلې خزانې دجال ته رابرسدره  محمد )صلی الله علیه وسلم(  
کې له خزانو څخه یو خزانه وه چې د دجال د کړي. د کمربيل د املاسو کان د ځم

بیرلو په اندازه املاس له دې  ۵م کال کې د ۱۹۱۴په  3پیروانو لپاره راوویستل شوه.
 ېالس ته نه باوریدونک یورنۍ لخوا راوویستل شول او د هغو ځای څخه د راتثچایلډ د ک

رحیم پور پانګه السته ورغله. که د شیخ عمران حسین، الکساندر دوګین، داکټر 
ازغدي، شیخ ډاکرت محمد انصاري او نورو علاموو د ادعاګانې له مخې که غريب عرصي 
متدن د دجال متدن وګڼو، نو د نړیوال حکومت جوړولو تیارې، بیت املقدس د دې 

                                                        
 حدیث ۷۰۳۴صحیح مسلم؛  1 
 2 A.J. A. (Bram) Janse; Gems & Gemology; p 237 

 حدیث ۷۰۴۱صحیح مسلم؛  3 
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حکومت د پالزمینې کیدو او د سلیامن عبادتځای چې د اقصی مسجد په شاوخوا کې 
 هم په همدې توګه دي.  ېو ه څیر ده، دا اجنډاد شاهي تخت پ

یهودیان لومړين کسان دي چې د دجال د دوکې په جال کې لویديل او هغه یې د 
رښتینې مسیح په توګه منلی دی او هغه ته کار کول یې رښتیني مسیح ته کار کول 
ګڼيل دي. د دروغجن مسیح د اجنډاوو د عميل کولو او هغه ته د نړۍ د تیارولو لپاره 

توګه اسالم کمزوری او باالخره له منځه یويس.  ېیووايل دین په ځانګړ  د یهودیان دبای
د هغه وخت دوه سرتې امپراتورۍ وې چې د یوازینې خدای عبادت یې کاوه، یوه یې د 
ارتودوکس مسیحي امپراتوري )تزار( او بله یې د اسالم سرته امپراتوري )عثامين( وه. دا 

وو او په پاکه ځمکه کې د یهودي دولت د دواړه امپراتورۍ د دجايل هیود د اجنډا
راوستلو تر ټولو سرت خنډ او دیوال ګڼل کیدې. د دجال پیروانو د دومره سرتو اجنډاوو 
د عميل کولو لپاره یوازې په یهودیانو اکتفا ونکړه، نو ځکه یې د صهیونیزم په نوم یو بل 

اره یې د برشیت حرکت پیل کړ چې د فریمیسرنۍ یوه بله نسخه ده. د لومړي ځل لپ
ته کړ چې له دې وړاندې ناممکنه مسیحي اتحاد رامنځ-یخ کې د یهوديپه تار

له پنځوسو  الصله اروپایي یهودي هرزل تئودورښکاریده. لیکوال او خربیال ډمنارکي ا
سوه کسیز کنفرانس جوړ کړ. دا  ۳۰۰ډلو یهودو څخه د یهودو علاموو او مفکرینو یو 

م کال کې تررسه ۱۸۹۷ګه د سویس هیواد په بال ښار کې په کنفرانس په پوره پټه تو 
شو. تئودور هرزل د سیايس وضعې بدلونو ته په پام رسه د غرب په ګټه او ختیځ په 

او دا مسئله تر جدي څیړنې الندې  ېوکړ  ېن د یو یهودي هیواد د جوړیدو خرب زیا
یکه چې پکې د یهودو له ونیوله او په هامغه کال یې د یهودو د دولت په نوم یو کتاب ول

قوم څخه غوښتل شوي وو چې تاسو باید د نورو ټولو ملیتونو په څري چې د ځان لپاره 
ته دولت د فلسطین په ځمکه کې رامنځ یو دولت او هیواد لري، ولرئ چې باید د یهودو

يش. د صهیونیزم حرکت، لکه څنګه چې له نوم یې څرګندیږي همکار سازمان یې 
علیه  و یوازې یو موخه یې لره چې د صهیون تپه چدرته چې د سلیامنفریمیسرني وو ا
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او له دې عبادتځای څخه د دجال د نړیوال حکومت د  السالم عبادت ځای وو ونیيس
جوړولو لپاره کار واخيل. په دې حرکت کې یوازې یهودیان نه وو بلکې ډیر قدرت 

-شامل وو. دا یهوديلرونکي مسیحیان او حتی ځیني مسلامن ښودونکي اشخاص هم 
مسیحي اتحاد قرآنکریم هم پیش بیني کړی دی. مسلامنان یې له دې اتحاد رسه د 
دوستۍ او همکارۍ نه په کلکه منع کړیدي او هغه څوک چې دوستۍ ته یې تن 

په رسمي بڼه )د  1له امت څخه خارجیږي. محمد )صلی الله علیه وسلم(  ورکوي د 
د دې دجالیانو په زړونو کې موجوده ده( د  ېیه له کلونو راهیسهیونیزم نظرص

 صهیونیزم د حرکت رامنځته کیدل د فرعون د جسد له پیدا کیدو رسه برابر ده چې دا د
 الله )جل جالله(  له لوري دې فرعونیانو ته یوه خربتیا او نښه ده. الله )جل جالله( 

و کسانو لپاره چې په تا ترڅو د هغ ،اوس به نو موږ یوازې ستا جوثه )مړی( وژغوروفرمایي
  2پسې دي، یو عربت وي او له شک پرته زموږ له نښو څخه ډیر خلک بې خربه دي.

نو له دې امله قرآنکریم د فرعون د جسد په اړه یو حیرانوونکې وړاندوینه کړیده او د هغه 
 ده. دا کشف د یهودیانو او د ېایي نښه ګڼلیو خربتی الله )جل جالله(  پیدا کیدل یې د

د جسد له پیدا کیدو رسه سم صهیونیزم د حرکت لپاره یوه خربتیا ده چې د فرعون 
ته شو. دا واضح ده چې د صهیونیزم د حرکت په جوړیدو کې د دجال متفکر مغز رامنځ

وو. مفهوم داده چې یهودیان د دجال په واسطه رهربي شویدي او د داسې الرې په 
او بربادیو رسه مخ کیږي او د فرعون په  اوږدو کې حرکت کوي چې له الهي مجازاتو

                                                        
وَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَ؛ 51سورۀ المائده؛ آیۀ 1 

و! یهودیان او عیسویان خپل ملګري مه نیسئ، دوی په خپلو منځو کې رسه ملګري : اې مؤمنانژباړه  (51) لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 دي او که ستاسې څخه څوک هغوی خپل ملګري نیيس، نو بیا هغه هم په هامغو کې شمدرل کدږي. په دې کې شک نشته چې 

 ظاملان له خپلې الرښوونې څخه بې برخې کوي. الله )جل جالله( 

َن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لََغاِفلُو ۹۲سوره یونس؛ آیه  2  يَك ِببََدنَِك لِتَُكوَن لَِمْن َخلَْفَك آيًَة َوإِنَّ كَِثريًا مِّ   ﴾92﴿َن ؛ فَالْيَْوَم نُنَجِّ
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رسنوشت به اخته کیږي. د فرعون د جسد پیدا کیدل د فرعونیانو لپاره رسچپه شمیر او 
 1د اخرالزمان ښودونکی دی.

د یهودو د دولت د پروژې د تررسه کولو لپاره تئودور هرزل د بودیجې په راټولو الس 
سرتو یهودیانو لخوا د سرتې پانګې په راټولو پورې کړ چې د راتثچایلډ د کورنۍ او نورو 

څو وروستی عثامين خلیفه عبدالحمید . هرزل په دې پانګې رسه وغوښتل بریالی شو
واخيل چې په بیت املقدس کې د یهودیانو له استوګنې رسه موافقه وکړي. عبدالحمید 

یهودیانو د هرزل دې وړاندې ته د توطئې په سرتګه وکتل او په بیت املقدس کې یې د 
 ټولیزې استوګنې رسه موافقه ونکړه.

اجنډاوو په  د عثامنیانو په څیر د روسیې تزاریان هم د اروپایي یهودیانو د دجايل
نو ځکه یې د دې دوو امپراتوریو د له منځه وړلو لپاره نړیوال  ؛وړاندې خطر ګڼل کیده

رشۍ د بلشویک صهیونیستانو د والدیمیر لنین په م روسیه کې پالنونه ونیول. په
(Bolshevik)  په نوم د کمونیستي انقالب نظریې په روزنې الس پورې کړ. لنین د مور

او د بلشویک په  لومړين سیايس دفرت باندې واک لرهلخوا یهود وو او یهودیانو د هغه په 
انقالب کې دویم مهم سړی چې لیئون تروتسکي نومیده، ډیره هڅه یې کوله چې د 

.  صهیونیستان په عثامين قلمرو کې هم 2یهودو په ګټه خپل هویت او لیوالتیا پټه کړي
د نفوذ په فکر کې وو او خپلو السپوڅو ته یې په دې ځمکو کې روزنه ورکوله. په ترکیه 

امل )اتاترک( او د عربو په جزیره کې یې د حجاز حکمران شیف کې یې مصطفی ک
 ېنه و  ېدا دوه امپراتورۍ دومره هم کمزور حسین او عبدالعزیز ابن سعود وټاکل. خو 

چې د څو تنو او یا یو عادي سیايس حرکت په بغاوت رسه له منځه الړې يش. د دې 
 ؛ې جګړې کې برخه اخیستې وهیوې سرت دوو امپراتوریو د کمزورتیا لپاره دوی باید په 

م کال ۱۹۱۴نو له همدې امله صهیونیستانو لومړۍ نړیواله جګړه په الره واچوله. په 

                                                        
 1 103-Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; p 101 

 2 96 Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 53, 
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مجارستان ولعهد فرانیس فردیناد وواژه او په دې کار یې  –کې صهونیستانو د اتریش 
روسیه تورنه کړه. داکرت هرني مکو وایي:  د پټو فریمیسني الستو پواسطه د اتریش د 

م  ۲۰۰۱لیعهد )فردیناند( وژل کیدل چې وروسته په لومړۍ نړیوالې جګړې واوښت د و 
. د فردیناند په وژل کیدو رسه 1کال د سپتمرب یوولسمې ته ورته یوه پالن شوې پیښه وه

مجارستان   -مجارستان له روسیې رسه جګړه اعالن کړه. جرمني له اتریش  –اتریش 
په مخالفت کې واقع شو. په دې منځ کې هغه  رسه مالتړ وکړ او انګلیس د جرمني

قدرت چې نه یې غوښتل په دې جګه کې ښکیل يش، د عثامنیانو امپراتوري وه؛ خو 
انګلیسانو له روسیې رسه د یوې پټې هوکړې له مخې په قسطنطنیې باندې د حکومت 

نیانو کولو وعده ورکړیوه او د روس بحري قواوې د عثامنیانو اوبو ته ننوتې چې د عثام
د جرمني او روسیې غربګون په جګړه کې د ښکیلتیا المل شو. میلیم ولفورټ لیکي: 

ترمنځ د دیپلوماتیک بحران په لړ کې، په ترکیې باندې د جرمنې د حملې پرمهال کومه 
سیمه چې روسیې تر خپلې ولکې الندې غوښته، فرانسې هم د بالکان د لومړي جنګ 

 سیه دې د جرمني په وړاندې جدي اقدامات وکړي.په څیر په دې تاکید کاوه چې رو 
لو ځایونو کې ویيل د بدلګې په توګه سزونوف )د روسیې د باندنیو چارو وزیر( په بیالبی

له جرمني رسه د جګړې خطر منلی وو، د روسیې په پلویتوب د  یېوو چې که روس
له داسې  په دې جګړه کې جرمني د لومړي ځل لپاره 2انګلیس مالتړ تضمین شوی وو.

رې بې وسلو کار واخیست چې ساری یې تر دې وړاندې نه وو لیدل شوی او نړۍ ت
د بحري قواو په مرسته یې انګلیس محارصه کړ. د انګلیس محارصه او بې  ،خربه وه

چاره کیدل هغه څه وو چې صهیونیستانو او د راتثچایلډ کورنۍ ورته انتظار کاوه. 
ط ورغلل چې په فلسطین کې د یهودو د دولت له صهیونیستان انګلیسانو ته په دې ش 

                                                        
 1 Henry Makow PhD; Illuminati; p 185 

 2 1914 Balance; p 367-William C. Wohlroth; The Peception of Power: Russia in the Pre 
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نو دوی به یې په بدل کې د جګړې د مالتړ لپاره امریکا  ؛جوړیدو رسه مرسته کوي
 راويل. 

چې د راتثچایلډ په عنوان لیکل انګلیس دې وړاندیز ته لبیک ووایه او د بلفور اعالمیه 
انګلیس هر اړخیزې  پاره دوه او پکې په فلسطین کې د یهودو د دولت د جوړیدو ل ېشو 

، السلیک شوه. دا چې صهیونیستان د امریکا په سیاست کې ېو  ېمرستې یادې شو 
رسه یې وکولی شول چې امریکا په جګړه کې  ۍر نفوذ څخه برخمن وو، نو په اسانله ډی

د انګلیسانو مالتړ ته راويل او له وعدې رسه سم انګلیس د محارصې له ګواښه وژغورل 
یستان په لومړۍ نړیوالی جګړې کې د امریکا د ننوتو تر شا وو. هغوی په شو.  صهیون

. د 1جنګ کې د امریکا د ننوتو په بدل کې، له ترکانو څخه د فلسطین د نیولو تبادله
انګلیس جاسوسانو شیف حسین ته د عربو پادشاهي او اووه ملیونه پونډه منيل وو او 

م  ۱۹۱۶آزادۍ اعالن یې وکړ چې په  شیف حسین له خالفت رسه بغاوت وکړ او د
م ۱۹۱۹کال کې یې وکولی شول د جدې او مکې واک په الس کې کړي او باالخره په 

کال کې یې د مدینې ښار ونیو او بیا ورپسې حجاز هم د شیف حسین السته ورغی. 
اوالده یې اوس هم د سعودي عربستان  دویم شخص عبدالعزیز بن سعود وو چې

غه وخت یې په سیاست کې دومره اغیز نلره، نو له دې امله یې د شاهان دي، چې ه
انګلیسانو  هپونډه اسټرلنګه( باندې پ ۵۰۰۰اش ډیرو لږو پیسو په وړاندې )میاشتې مع

کې اسالمي خالفت د له منځه م کال ۱۹۱۹وپلوره او له خالفته یې رسغړونه وکړه. په 
صهیونیستانو لپاره د  ا دچې د ونیوو د انګلیس اردو بیت املقدس حال کې وو ا هتلو پ

دا چې خوښۍ یوه سرته ورځ وه. همدا کال وو چې د یونان اردو د ترکیې انتالیا ونیوله 
ترکانو د دوی په اړه د یونانیانو له کینې څخه ویره لرله، نو ډیر وویریدل، همدا وه چې 

 وګه وښود.انګلیسانو ورته خپل وړاندیز وکړ او ځان یې د ترکیې د مالتړې په ت

                                                        
 1 Henry Makow PhD; Illuminati; p 8 



  58                                                                       اسالمي متدن؛ له صعوده تر نزوله

او یو کال نه وو تیر شوی  انو د قهرمان په توګه راڅرګند شومصطفی کامل د ټولو قهرمان
چې مصطفی کامل په ترکیه کې جمهوري اعالن کړه او خلیفه د عیسویت د پاپ په 

م کال  ۱۹۲۴چې په  یايس او اجرایي قدرت څخه پاتې شوڅري په ترکیه کې هم له س
وره توګه خالفت له منځه یوړ. اسالمي نړۍ هم د اروپا په کې د ترکیې جمهوریت په پ

څري په سیکولر او ملت پالونکو هیوادونو واوښته او نور په اسالم کې د یوه امت په نوم 
 څه پاتې نه وو.



پرکی  دویم 
نیواك (استعمار) او استثمار 

ولو پیاوړې   مکې پرمخ تر  د 
ډلـــه رسن دي، دا وړتیا لري چې 

ناه شخص مجرم  ناه او بی  مجرم بیـــ
که ده  ي او دا واقعي قدرت؛   ثابــت ک

 چـــــې د خـــــــلکو ذهــــــــنونه یې 
 پـــه واکـــــــــــ کــــــــــــــې دي. 

ملکام اکس شهید 

هغوی  
رچیان)؛ امریکايي  (استــع

 اســــالم غـــواړي، هغوی د داسې 
تونکي دي چې د اودس په   اسالم غو
ي؛ خو د   ماتـــوونکو کـــې فــتوا ورکــــ
ولنیزو، اقتصادي  نانو د مايل،   مســل

 او سیايس رشایطو په اړه هی ونه   او سیايس رشایطو په اړه هی ونه  
وایي. واقعاً چې ریشـخند او  

بلکه بدبختي ده. 

شهید سید قطب 
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 د پیسو تاریخ
نه دې تجربه کړی. دا  نړۍ په یو داسې عرص کې ده چې د برشیت تاریخ یې ساری

اد، سوداګرۍ بدلون، معلوماتو، ټکنالوژۍ، علم، اقتص چټکپرمختګ،  چټکزمانه، د 
بلکې د فتنو او  ؛چې ښکاره يش یخو دا وخت داسې شی نه د ؛او نړیوالتوب وخت دی

دوکو وخت دی چې پکې خپلواکي د غالمۍ، جګړه د سولې، جهالت د زور، نیکمرغي 
د شتمنۍ د لرلو، علم پکې له معترب ځای څخه د ټاپه شوي کاغذ او سوداګري او 

یو بل رسه متضاد اقتصادي پکې خولې پورته کولو ته وایي او په ظاهره او باطن کې له 
دي چې دا فتنې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجال د وخت له وړاندوینې 
رسه برابر دي. زموږ د وخت تر ټولو سرته فتنه، د رسمایه دارۍ د نړیوال اقتصادي نظام 
دی چې پکې ډیری پانګې د ګردش په حال کې نه دي، سرت پانګوال تضمین شوي 

ران د تل په څیر د غربت د میلو ترشا بندیان دي. د نړۍ د ټولې پیسه لرونکي دي، فقی
 ۸۰کسو میلیاردرانو په الس کې دي او  ۴۵۰سلنه د  ۵۹پانګې له مجموعې څخه یې 

. او باالخره ډیره خلک د وخت په تیریدو 1سلنه یې د څو سرتو هیوادونو په الس کې دي
ایساریږي. د اوسني اقتصادي نظام رسه د پانګوالو په کوچنیو اقلیتونو غالمۍ تلک کې 

توګه د بریښنايي یا کاغذي پیسو له مطاعلې  ېپوهیدا د پیسو د تاریخ په ځانګړ  باندې
 او پوهې پرته شونې ندی.

لومړنیو انسانانو د دې لپاره چې یو شی به بل نه لره، خپل مال به وررسه بدلوه، مثالً د 
د پیسو په توګه کار اخیستل له جنسو څخه وربشو د لرلو لپاره یې غنم وررسه بدلول او 

ې د راکړې ورکړې وسیله ده. د خلکو، قبیلو، امپراتوریو او متدنونو  يسځکه پ ؛کیده
ترمنځ د راکړې ورکړې په زیاتدیو او د برش په تکامیل رسه جنس په جنس بدلونې 

ې امله سوداګري له ستونزو رسه مخ کړه او د هغې د سستوايل المل ورګځیده، نو له د
ګران بیه فلزي سکې )په ځانګړې توګه رسه زر او نقره( د پیسو په توګه رامنځته شوې. 
د تاریخ په اوږدو کې د پول یوه اصيل ځانګړتیا د هغې ذايت ارزښت وو. یعني، هر هغه 
څه چې د پیسو په واسطه یې راکړه ورکړه کیده، پخپل ذات هم د ارزښت وړ وو، د 

                                                        
 1 Michel Chossudovsky; The Globalizaion of Poverty and The New World order; pp 7 & 21 
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ما، نقره، سپین زره او نور. د نقرې او رسو زرو سکې، د برشیت بیلګې په توګه غنم، خر 
په تاریخ کې د پیسو تر ټولو اوږد ډول دی چې تر میالد وړاندې له بابل او یونان څخه د 
فرانسې تر انقالبه پورې وکاریدې. د رسو زرو او نقرو او د پیسو ټول هغه ډولونه چې د 

و واک پاله انسانانو څخه د مستقیم مهار ذايت ارزښت لرونکي دي، له شیطان صفته ا
کولو واک اخيل، نو له دې امله د دجال په لومړۍ ورځ او د لومړۍ ورځې په عملیايت 
مرکز )برتانیې( کې، اتم هرني پادشاه د پیسو د کنرتول د رانیول او د پیسو د ارزښ د 

 سکو په رنګولو مهارولو لپاره په تقلب الس پورې کړ او د نقرې په اوبو رسه یې د ميس
خلک په رنګ کولو رسه یې خلک د دې تقلبي سکو منلو د اصيل سکو په مساوي 
ارزښت مجبور کړل او د خلکو د دوکه کولو په دې حالت یې د انګلیس د شاهي دولت 

. همدارنګه یې په دیارلسمه پیړۍ کې په اروپا کې کتبي 1سرته پانګه السته راوړه
څو د حجیمو حواله د انتقال پرځای، رسه مرسته کوله  رو او بانکوالوحوالې، سوداګ

حوالې له بانکونو څخه واخيل او ترې به یې انتقالولی. دا حوالې د بانکوالو او هغو 
چې وررسه  ېیې لرلې، هغو کسانو ته لیږل کید کسانو لخوا چې د رضب طال فابریکې

کرار دا حوالې د پیسو  . کرارېو  ېنقرې د اندازې له مخې ایښودل شو  به د رسو زرو او
ه د او ورسوت ېاکړه ورکړه چې کاریداو په ر  ېه د اصيل پیسو په بدل کې رواج شو په توګ

. د ډیرو پیړو لپاره بانکنوټونه په رسو زرو او نقرې او د ېبانکنوټونو په نوم ونومول شو 
له، تقیم مهار جوړونه ناشونی کو سنقرې او رسو زرو په سکو متکي وو چې بیا یې هم م

لپاره  شتمنۍمخې د غیر قانوين  لهوالو د بیالبیلو حیلو او چلونو رسه له دې چې بانک
هغه رسه زر او نقره چې د بانکنوټونو په بدل کې وررسه ذخیره  ترې کار اخیسته، مثالً

پوهیدل چې ټول خلک په کیدل چې وررسه به د امانت په توګه ایښودل شوی وو، دوی 
ذخیره شویو نقرو او طالوو پسې نه راځي، نو ځکه یې په سود یزه توګه په خپل يډله 

باندې قرض ورکول او یوه رسمایه په دوو ځایونو کې د دوو مرجعو ترڅنګ یعني د 
بانکوال او د پانګې د خاوند رسه د ګردش په حال کې وه او همدارنګه د صادر شویو 

، نو له دې امله یې د نه وه بانکنوټونو اندازه د ذخیره شویو رسو زرو او نقرو رسه سمه
                                                        

 1 James Robertson; The History of Money; p 7 
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له مخې ډیر بانک نوټونه بازار ته وړاندې کول او له هیڅ څخه یې رسمایه  ۍلږې پشتوان
سوداګر او  مط پیؤۍ کاتولیک کشیش داسې وایي:ترالسه کوله، په دې اړه د شپاړلس

په بانکوال د خپلو ابتکاري کړنو د کشف لپاره له څو ډوله چلونو کار اخیيل چې موږ یې 
 پوهیدو وړ نه یو. 

وو څو قرضه له سود رسه چې په  يځایه حیلې او چلونه داسې جوړ شو  تر دې
میسحیت کې ګناه ګڼل کیږي، پټه کړي، خو کرار کرار یې له مسیحیت څخه د سود 
خوړولو ګناه لرې کړه او بانکوال په دې وتوانیدل چې په ازاده توګه په سود پور ورکړي 

پیسو یو وار بیا په  ېتولید شو  چېله هیڅ څخه د بیسو تولید شو  او د چلونو مترکز یې
څو بانکوال یوازې د بانکنوټونه د چاپ په . دا چلونه ددې سبب شول 1پور ورکړي سود

بیه او د په دې بانکنوټونه پرمخ د ارقامو په لیکلو د رسو زرو او نقرې ارزښت هغوی ته 
ولید کړي. برشي تاریخ په دې شاهد دی، ورکړي او د ځان لپره له هیڅ څخه رسمایه ت

هغه کسان چې ډیره شتمني یې لرله، ډیر قدرت او واک یې هم لره او همدارنګه ډیری 
دې خلکو خپله پانګه له غیر مرشوعو الرو السته راوړه، د واک او شتمنۍ په ترالسه کولو 

ګه د ډیر رسه یې حرص زیات شو او د نور واک د ساتنې او ترالسه کولو او همدارن
خت کې د شتمڼې او غالمیتوب د ساتنې پسې شول. اروپایي بانکوال هم چې په هغه و 

او همدارنګه د هغه مهال په حکومتونو کې یې له سیايس  واک او شتمنۍ خاوندان وو
نفوذ څخه خوند اخیسته، د خپلو واک او شتمنۍ په پراختیا پسې شول تر دې چې د 

لومړنی اړوند  ح جوړه کړه او د دې کار لپاره یېاچولو طر ميل پیسو د کنرتول د په الرې 
هیواد د دجال د لومړی ورځ عملیايت مرکز وو. دا کاره ده چې هیڅ هیواد نه غواړي 
چې خپلې پیسې په شخيص ټولنې پورې وتړي، نو له دې امله هغه بانکوالو چې 

ګ په لور وهڅول. په سیايس نفوذ یې لره، برتانیه او فرانسه یې له یو بل رسه یې د جن
م کال کې د فرانسې د څوارلسم پادشاه لویس او انګلستان ترمنځ جګړه د یوې ۱۶۹۴

واقعې باعث شوه چې د پیسو په تاریخ کې تر ټولو سرته مرحله ګڼل کیږي. د برتانیې 
پادشاه دریم ویلیم د جګړې د مخکې وړلو لپآره ډیرو پیسو ته اړتیا لرله او د برتانیې 

                                                        
 مخ ۹همدا رسچینه؛  1 
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د مالیې پورته کولو ته حارض نه وو، نو له دې امله د ویلیم پیټرسن اسکاټلندي پارملان 
ته قانع کړ چې یو بانک جوړ کړي په مرسته، د لندن ځینې سوداګرو پادشاه ویلیم دې 

څو دا بانک پادشاه ویلیم ته پیسې په پور ورکړي. دا بانک رسه له دې چې یو شخيص 
په نوم ونومول شو. دا بانک باوري وو چې د خپلو  سوداګریز بانک وو د انګلیس د بانک

پورونو ګټه السته راوړلی يش، ځکه حکومت د سود د ورکولو لپاره له مالیو څخه ګټه 
واخيل، د بیرته ورکولو له تاکید پرته وکړ په دې رشط قرضه وړاندې کړه چې ګټه یې 

 یق کړ. قرضې اخیستلو ته تشو ېيش او دې کار حکومت د ال پسې ډیر ورکړل 
حکومتونو په ټوله نړۍ کې دا الره تعقیب کړه چې نن ورځ خلک د خپلو درنو مالیو په 

د انګلیس د شخيص بانک  .1نکونو د سود په ورکولو مجبور ديواسطه د شخيص با
، د برشیت د تاریخ تر ټولو سرت اقتصادي ېتشکیل چې د انګلیس پیسې یې چاپول

انسانان په اقتصادي ګوانتامو کې را ایسار کړيدي او فساد ګڼل کیږي چې تر اوسه یې 
چې له دوکو او جعيل اقتصادي سیستم تر  ېهیڅ انسان پیدا نکړ  ېه به داستر اوس

اغیز الندې چې لومړنی هغه یې د انګلیس بانک وو پیدا نکړئ. په اتلسمه پیړۍ کې د 
ه د دروغو رسه د ګډ راتثچایلډ د کورنۍ په اقصتادي پورته وايل او د جعيل او خلکو ت

سیستم په خپریدو رسه د ميل بانک پدیدې په السته ورتلو رسه، د دې کورنۍ ته دا 
برابره شوه ترڅو هغه پالنونونه چې خزرانو په امته پیړۍ کې په رس کې لرل،  زمینه

 عميل اړخ ورکړي. 
کي: په لی (Ken Matto)د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس کاندید دوکتور کن مټو 

م کال کې میر انچل باور )راتثچایلډ(، د طال ویلې کیدو د فابریکې مالک، ۱۷۷۳
ولس پرنفوذه او پانګوال سړي خپل کاري دفرت ته د جرمني په  رصاف او پانګوال د

له دې ناستې څخه دا وه   فرانکفورټ کې راوبلل. له دې ناستې څخه د هغې موخه
پلې پانګې رسه یوځای نکړي، نو د پانګو، چې دا کسان دې ته قانع کړي چې که خ
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ل طبیعي او انساين رسچینو کنرتول به ورته په ټوله کې نړۍ کې ناممکن يش او خپ
 .1مرحلې پالن ورته وړاندې کړ ۲۵

 Fritz)مرحله اي پالن چې فریتس اسپرنګامییر  ۲۵د دې دیارلسو کورنیو 

Springmeier) ه یې د روشن فکرانو د دیارلس شیطاين نسب(Illuminati)  بويل، د
پروتوکولو په څیر په یو تاریخي حقیقت په توګه ندی ثابت  ۲۴صهیون د مرشانو د 

شوی خو نننی او د څو وروستیو پیړیو تاریخي پیښې او مرحلې د دې پالنونو د رښتیا 
پروتوکولو یوه بله نسخه ده. په دې  ۲۴کیدو شاهدې دي چې د صهیون د مرشانو د 

ینې مهمې برخې د علمي ویناوو پر ځای له وحشت او ترور څخه پالنونو کې ځ
استفاده، د سیايس قدرت د ترالسه کولو لپاره د لیربالیزم تبلیغ، د طبقايت جګړو 
رامنځته کول، د دیارلسو کورنیو پت پاتې کیدل تر دې چې واک یې دې حد ته 

رسنیو کنرتول، د ورسیږي چې د دولت او خلکو زور پرې ونه رسیږي، د معلوماتو او 
ف مشهورو شعارونو په واسطه له سیستامتیک چلونو څخه کار اخیستل او د هغې د خال 

، مخدره توکو او نورو اخالقي فسادوو په واسطه د ۍعميل کول، د رشابو، زنا، موسیق
ځوان نسل فاسدول او همدارنګه بیالبیلو تیوریو )مارکسیزم، لنینیزم، فشایزم، انارشیزم 

ه یې راښکل چې پوهیږو چې دا )دیارلس کورنۍ( دروغ دي، او باالخره د نوي او نور( ت
په نوم د یو نړیوال حکومت رامنځته کول دي. تر  (New World Order)نړیوال نظم 

دې ناستې وروسته، راتثچایلډ خپل پنځه زامن د اروپا پنځو مهمو ښارونو ته واستول او 
یسو واک په الس کې واخیست. راتثچایلډ او ډیر زر یې د اروپا د مهمو هیوادون د پ

وررسه نورې دیارلس کورنۍ چې د خزر له نسب څخه دي، ټول یې په بیت املقدس په 
مرکزیت رسه د یو نړیوال حکومت د رامنځته کولو هیله لرله او له همدې امله له برتانیې 

په فکر کې څخه په جغرافیایي او نفويس لحاظ یو کوچني هیواد وو د واک د انتقال 
شول او له همدې امله یې شاميل امریکا ته چې په جغرافیایي لحاظ سرت او د نفوس 

څو دا نړیوالې اجنډاوې د نوي رامنځته شوي قدرت په پلوه هم ډیر وو، واک انتقالوه  له
مرسته عميل کړي. د دې لپاره چې هغوی په توانیږي چې له امریکا څخه د خپلو سرتو 

                                                        
 1 Ken Matto; The History of the Federal Reseve System; p 4 
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په توګه کار واخيل نو باید متخصصه طبقه په کنرتول کې راويل او د  پالنونو د څارونکي
 رسګردانو خلکو طبقه غالمه کړي چې دا کار یوازې د پیسو په زور شونې وو.

وه او هرې  ېنیې په بیالبیلو مستعمرو ویشل شو امریکا تر خپلواکۍ وړاندې د برتا
انقالب په  سې چاپولې. دطه د ځان لپاره جال پیسمستعمرې یې د مرکزي بانک په وا

 مستعمرو د جګړې د مخکې وړلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرله، نو له دې پیل کیدو رسه
چې تر انقالب وروسته د پیسو د  ېپیسې چاپ کړ  ېامله د هرې مستعمرې بانکونو ډیر 

امله چې په بازار کې له حده  تورم سبب وګرځیدې او د هرې مستعمرې پیسو له دې
، خپل ارزښت له السه ورکړ او په دې حالت کې اروپایي بانکوالو یو مرکزي ېو  ېر ېډ

بانک چې د انګلیس بانک ته ورته وو، وړاندیز وکړ او په امریکا کې لومړنی مرکزي بانک 
 د شاميل امریکا د بانک په نامه رامنځته شو. 

شو او تر دا بانک هم د پیسو د کم ارزښته کیدو له امله له رکود )ماتې( رسه مخ 
م کال کې له منځه الړ. خو له دې رسه رسه بیا هم ۱۷۸۵څلور کاله وروسته په  سیستا

اروپایي بانکوالو په امریکا کې د پیسو د کنرتول د ترالسه کولو او د یو مرکزي بانک د 
بیا جوړولو هڅې پرینښودې او د امریکا د اسايس قانون د تشکیل په کمیسیون کې 

جوړولو طرح وړاندې کړه. توماس جیفرسن د امریکا یو بنسټ  یې د یو نوي بانک د
ایښودنکی او پخوانی ولسمرش به دې اړه وایي: که د امریکا خلک شخيص بانکونو ته د 
خپلو پیسو د عرضه کولو اجازه ورکړي لومړی له تورم او بیا د بیو د راټیټوايل په واسطه 

دیدې رسه وده وکړيو له خلکو څخه به بانکونو او رشکتونه چې هم مهاله به له دې پ
ملکیتونه غال کړي تر دې چې یو ورځ به یې ماشومان په بې کورۍ په هغې لویې وچې 

همدارنګه د امریکا یو بل بنسټ ایښودونکی  .1وه ېوزیږيږي چې پلرونو یې نیول کې
خپل واک وسايت او پاتې  چې ړه وایي: پانګوال تل هڅه کويګورنر موریس په دې ا

المان کړي. هغوی تل دا کار کړیدی او تل به یې کوي. که موږ د حکومت په خلک غ
مرسته هغوی په یوه محدوده کې ونه ساتو، هغوی به د نورو ځایونو په څیر دلته هم 

                                                        
 1 Patrick S. J. Carmack; The Money Changers; p 29 
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د امریکا د دوو بنسټ ایښودونکو له مخالفت رسه رسه بیا هم  .1خپله اغیزه ولري
د پیسو واک د امریکا  وذ په مرستهد نفبانکوال وتوانیدل چې د سیايس مرشانو ترمنځ 

کانګرس او حکومت ته ورنکړي او په مقابل کې یې د امریکا د لومړين بانک په نامه د 
 امریکا د نوي بانک منشور د دې هیواد په کانګرس کې تصویب کړ. 

دوه ملیونه یې د فدرال د امریکا لومړنی بانک لومړنۍ پانګه لس ملیونه ډالره وه چې 
دې بانک وه. د  ېګوالو د پانګې اچونې په واسطه شو اتې یې د شخيص پانپاو حکومت 

د حکومت او پاتې شل تنه یې د شخيص پانګوالو  هپنځه تن تنو مرشانو څخه یې ۲۵له 
 .2په واسطه ټاکل کیدل

د  ېد ډیروايل له امله به ډیری پریکړ د مرشانو په کمیټه کې د شخيص خلکو د شمیر 
د دې بانک نوم هم داسې  کیدې. د انګلیس بانک په څیرګټه شخيص پانګوالو په 

ایښودل شوی وو چې خلک پرې د حکومتي بانک ګامن وکړي  او همدارنګه یې 
خو ډیری محققین په دې باور دي چې  ؛ردي رشیکانو نومونه رابرسېره نيشهیڅکله ف

ر له دې بانک راتثچایلډ د دې بانک یوه تر ټولو محرکه قوه ده. د امریکا دولت ډیر ز 
څخه پوروړی شو او توماس جیفرسن چې د دې پور په پایلو پوهیده په ناتوانۍ او غم 
رسه له دې باک څخه د امریکا د مرشانو او دولت د غالمۍ نندارچي شو. په دې اړه یې 
پخپلې یوې بیانیې کې داسې وویل: هیله مې داده چې په اسايس قانون کې د اصالح 

او  .3یچې له فدرال حکومته یې د پور اخیستلو واک اخیستی وا یو امکان موجود وای
ې له نظامي همدارنګه یې په یو بل ځای کې وویل: په پوره باوري یم چې بانکي ټولن

کله چې توماس جیفرسن د امریکا ولسمرش شو، د بانکوالو  .4اردو څخه خطرناکې دي
او د هغوی د نورو ملګرو په ټولو هڅو رسه یې بیا هم ورته د امریکا د لومړين بانک د 
جوړیدو اجازه ورنکړه. خو وروسته بیا بانکوال وتوانیدل چې د امریکا د لومړين بانک په 

نامه رامنځته کړي چې د امریکا د  څیر یو بل مرکزي بانک د امریکا د دویم بانک په
                                                        

 1 Jannifer nedelsky; Private Property and the Limit of American Constitutionalism; p 80 

 2 Beginning… the Federal Reserve; p 8Roger T. Johnson; Historical  

 3 1148-Senate; Feb 10 1997; S-Congressional Record 

 4 Jeff Barnes; Children of Liberty; p 164  
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متحدو ایالتونو دیم بانک له لومړين رسه ډیره ورته والی لره او یوازې لومړين پانګې رسه 
ملیونه ډالره وه. د لومړي بانک په څیر یې یو پر پنځمه برخه په  ۳۵توپیر لره چې 

ګه د لومړي حکومت اړه لرله او یو پر پنځمه برخه یې هم حکومتي مرشانو وو، همدارن
کله چې انډریو  .1ر هم د شلو کلنو لپاره تصویب شوبانک په څري د دې بانک منشو 

م کال کې د امریکا ولسمرش شو، د پیسو رسه د تړلو دوکو او چل د ۱۸۲۹جکسن په 
سیستم په وړاندې یې مبارزه پیل کړه او پداسې حال کې د امریکا کانګرس څلور کاله 

یس جمهور د ئدویم بانک منشور نوی تصویب کړ، ر تونو د تر وخت مخکې د متحدو ایال
ي بانک د نوي وايل مانع شو. د رد له واک )ویټو( څخه کار واخیست  او د دې مرکز 

رشۍ په دویمه دوره کې جکسن خپل مالیې وزیر ته له دې بانک څخه د مسول
ډډه وکړه  حکومتي شتمنیو د را ایستلو فرمان صادر کړ، چې د مالیې وزیر له کار څخه

او جکسن مجبور شو چې د هغه د منفکۍ امر صادر کړي، تر ده وروسته د مالیې دویم 
وزیر هم د لومړين په رسنوشت اخته شو تر دې چې له دې بانک څخه د حکومت د 

رش د شخيص میم وزیر بریالی شو. ولسېشتمنیو په راویستو باندې د دې څوکۍ در 
کې وو، خو د پرنفوذه او شاوخوا خلکو له ډیرو مرکزي بانک د له منځه وړلو په فکر 

یس وایي: دا الیق ولسمرش که دا ئشو. د هغه په اړه د مرکزي بانک ر مخالفتونو رسه مخ 
فکر کوي چې په دې توانیدلی دی چې له هندیانو رسه رسونه غوڅ کړي او قاضیان 

. په 2ه کوينو تیروتن ؛بندیان کړي او فکر کوي چې الس یې بانک ته هم رسیدای يش
ولسمرش باندې فشار راوړلو لپاره مرکزي بانک له بازار څخه د پیسو راټولونه پیل کړه 

(Money Contraction)  چې دې کار مايل ستونزه رامنځته کړه. همدارنګه بانکوالو د
ولسمرش د وژلو هڅې هم وکړې د اسلحې د ناکاریدو له امله بریالی نه شول او د هغه 

شو. بانکوال د امریکا د متحدو  ېاروغۍ د لرلو له امله خوشن تورن کس د رواين
ایالتونو په کانګرس کې د پیاوړې ډلې په لرلو رسه د امریکا په تاریخ کې د لومړۍ ځل 
لپاره د د ولسمرشۍ د سلبولو هڅه د رایو په اکرثیت وکړه، خو ولسمرش جکسن 

                                                        
 1 Roger T. Johnson; Historical Beginning.. The Federal Reserve; p 9 

 2 ican Economy; p 133Edward Kaplan; The Bank of the United State and Amer 
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چې راتلونکو اویاوو کلونو  ړمقاومت وکړ او باالخره یې مرکزي بانک داسې له منځه یو
پورې بل شخيص مرکزي بانک د امریکا په متحدو ایالتونو کې جوړ نشو. پداسې حال 
کې چې ولسمرش جکسن د مرکزي بانک له منځه وړل ځپل تر ټولو سرته بریا ګڼله، د 
بانکوالو د واک د راکمیدو لپاره یې کوم نوی سیستم رامنځته نکړای شو او بانکوالو د 

یو ایالتي بانکونو په واسطه د ذخیرې د یوې برخې په واسطه د بانکوالۍ پدیده کوچن
(Fractional Reserve Banking)  چې پکې بانکوال کولی يش د لږې ذخیرې په

 ۱۰۰۰مرسته د ذخیرې د څو چنده  بانکنوټونه عرضه کړي )د بیلګې په توګه که د 
ه بانک نوټونه عرضه کولی يش( په دې افغانیو په انداز  ۱۰۰۰۰افغانیو رسه زر ولري، د 

توګه یې د پیسو په مهار کولو الس پورې کړ او له هیڅ څخه یې رسمایه السته راوړله. د 
م کال پورې د بانکوالو واک زیات کړ او د عوامو له پانګو ۱۸۶۱پیسو دې سیستم تر 

ترڅو له  یې خپله ډیروله تر دې چې د امریکا شپاړلسم ولسمرش ابراهام لنکن وغوښتل
بانکوالو څخه واک په پوره توګه واخيل او د پیسو کنرتول حکومت ته ورکړي، نو له دې 

په نوم نوی پیسې چې د حکومت لخوا چاپیدلی،  (GreenBuck)امله یې د شنو پیسو 
الس پورې کړ او ویې غوښتل چې د حکومت پور له منځه یويس. د لنکن پرمهال، په 

او همدارنګه اروپایي قدرتونو چې د لنکن د پیسو  ېشو امریکا کې داخيل جګړې پیل 
ې حال کې چې په اسغوښتل په امریکا حمله وکړي. پد سیستم یې خطرناکه ګڼه،

لنکن باندې داخيل او بهرين فشارونه مخ په زیاتیدو وو، تزاري روسیې د لنکن مرستې 
دي او تر امریکا  الته راودانګل، هغه په دې پوهیده چې د دې پردې تر شا د اروپا بانکو 

 دولسمرش لنکن رسه د داخيل جګړې  موخه روسیه ده. تزاري روسیې له ۍوروست
نځه وړلو لپاره له مايل مرسته پرته په امریکا باندې حمله د تزار په امپراتورۍ حمله مل

 وګڼله چې لنکن یې د رامنځته شوي بحران څخه وژغوره.
یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د خو مخکې له دې چې لنکن وتوانیږي د پیسو 

حکومت په الس کې وي او دا کار قانوين کړي، د اروپایي بانکوالو په واسطه ووژل شو، 
چې د اروپایي بانکوالو په واسطه د دې کار ثبوت د ده له مرګ څخه څو کاله وروسته 
 یو کاناډایي خربیال ته په الس ورغی چې له یو امریکایي جاسوس څخه یې ترالسه
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کړی وو او په کاناډایي ورځپاڼه کې یې داسې ولیکل: د غالمانو ازادوونکی ښاغلی 
وب یې ابراهام لنکن، د یوې ډلې د دسیسې په واسطه چې د نړیوالو بانکوالو استازیت

لنکن تر مرګ وړاندې په یوه لیک کې خپل ملګري ته داسې لیکيل  .1کاوه، ووژل شو
وو: د سولې پرمهال د پیسو ملت د ځان ښکار کوي او د بدبختۍ پرمهال یې د ملت په 
وړاندې ترې توطیه جوړوي. د پیسو واک له سطلنت څخه ظامل، له اوتوکراسۍ څخه 

سامرک د جرمني حاکم اوتوون بی .2ښتونکی دیګستاخ تر او بروکراسۍ څخه ځان غو 
 د لنکن د قتل په اړه داسې وایي: 

د لنکن مړینه د مسیحیت لپاره یوه فاجعه ده. زه دا ویره لرم چې بهرين بانکوال پخپلو 
ماهرانه چلونو رسه د امریکا ټول شتمني په واک واخيل او ترې د یو عرصي 

ځه تلو رسه، شنې . د لنکن په له من3سیستامتیک متدن د خرابولو لپآره کار واخيل
پیسې چې حکمي پیسې یعنی مالتړ یې نلره او د بازار د غوښتنې رسه سم په ډیره 
اندازه د داخيل جګړې د مصارفو لپآره چاپ شوی وی، خپل ارزښت له السه ورکړ تر 
دې چې د رسو زرو په مالتړ رسه پیسو تر داخيل جګړو څوارلس کاله وروسته د بانکوال 

ی ونیو. همدارنګه د لنکن د حکومت د بانکوالۍ ميل قانون چې د فشاروو له مخې ځا
د ایالتي بانکونو په واسطه یې د بانکنوټونو عرضه کول منع کړی وو او دا صالحیت یې 

درال حکومت په واسطه تصویب شوی څو سرتو بانکونو ته ورکړی وو چې منشور یې د ف
 Wall)دې بانکونو د وال سټریټ ، تر ډیرو کلونو یې دوام وکړ. خو ستونزه دا وه چې و

Street) ميل باکوالۍ سیستم یې  په مرکزیت رسه فعالیت کاوه او د بانکوالی د قدرت د
او حکومت د بانکوالو په پرتله پیاوړی کیده چې بانکوال له دې حالت  سلب کړی و

څخه ناخوښه وو او په امریکا کې د شخيص مرکزي بانک د جوړولو په هڅه کې شول، 
یوازې همداسې یو بانک کولې يش چې د بانکوالو دایمي قدرت تضمین کړي. ځکه 

په نوم د  (Indianapolis)بانکوالو د خپلو سیايس پیاوړو ډلو په واسطه، د انډیانا پولس 

                                                        
 1 Banking in America; p 62 -Volume 1 -Michael A. Kirchubel; Vile Acts of Evil 

 2 Ron Hayhurst; How to Interpret History; 63 

 3 Chris Waltik; Wealth Builgind Strategies in Enery, Metals and Other Markets; p 182 



 139                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

پیسو یو کمیسیون جوړ کړ ترڅو په خپلې ګټې رسه د پیسو سیستم اصالح کړي. د دې 
والو او سرتو شتمنانو پورې یې تړاو لره او کمیسیون ډیره غړي داسې څوک چې په بانک

 .1الرو څخه ډیره پانګه اچونه وکړهدې پانګوالو په دې کمیسیون کې له پنځه سوه زره ډ
 باالخره 

وکړ چې یوازې پیسې  د دې کمسیون وروستي راپور د یو مرکزي بانک د جوړولو وړاندیز
ې اوسنی سیستم د اصالح غوښتونکي یا هغو کسان چې غوښتل ی .2به عرضه کوي

م کال کې وتوانیدل ترڅو د ۱۹۰۰پرمختګ مانع وښيي او یو مرکزي بانک جوړ، په 
رسو زرو د معیار قانون چې تولې پیسې پکې رسه زر او یا هم د رسو زرو پشتوانه وه، 
تصویب کړ. خو دا کار د پیسو د اوسني سیستم په ملنځه وړلو پیل شو او دا قانون یې 

د سیتم د اصالح لپاره پرانیسته، په دې اړه فرنک ویلیم امریکايي د ميل بانکوالۍ 
کوالۍ اقتصاد پوه لیکي: دا واضح او ښکاره ده چې باالخره کانګرس یو وار بیا د ميل بان

د جیمز لیونګسنت په نوم امریکایي مؤرخ لیکي: دا ماده  .3د سیتم په بدلون مجبوریږي
باالخره،  .4وه ېلومړين قدم په توګه جوړه شو د  د یو مرکزي بانک د رامنځته کیدو لپاره

 Federal Reserve)م کال کې بانکوال د امریکا د فدرايل ذخیروي بانک ۱۹۱۳په 

Bank)  په نوم د یو شخيص مرکزي نوي بانک په جوړیدو بریالی شول چې د نوم
رسه  پرخالف یې نه د فدرال حکومت پورې تړلې یو بانک وو او نه د پیسو له عرض کولو

د رسه زرو د ذخیرې لپاره یې الزمه اندازه لرله.که څه هم بانکوالو د نوي سیستم نوم د 
رسو زرو په پشتوانی رسه د پیسو یا رسو زرو د معیار سیستم نوموه، د نوی پیسو ماهیت 
دا ډول خواص نلرل، بلکې په حقیقت کې د رسو زرو د معیار د اغوا کوونکي په نوم یې 

سې رامنځته کړی. کله چې په نړۍ باندې د دجال د لومړۍ ورځې کاغذي تورمي پی

                                                        
 1 e Origins of the Federal Reserve; p 23Murray N. Rothbard; Th 

 2 -The Final Report of Indianapolis Monetary Commission; Journal of Political Economy 6 (June, 1898); pp 293

293-322 

 3 Frank W. Taussig; The Currency Act of 1900, Quarterly Uournal of Economics 14 (may, 1900); p 414 

 4 1913; -ames Livengston; Origins of Federal Resurve System: Money, Class, and Corporate Capitalism, 1890j

pp 150-154 
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ورته ویل کیده، د رسو زرو  (Pax-Britannica)   عملیايت مرکز واک لره او پکس برتانیکا
د معیار  اغواکوونکي تر نامه الندې یې، د رسو زرو د یوې سرتز اندازې په راټولو رسه 

، داسې یو سیستم ېو  ېڅخه یې راغال کړ او نورو مستعمرو چې له افریقا، هندوستان 
، اسرتلنګ پونډ وو او په ېني پیسې چې له رسو زرو رسه بدلیدجوړ کړ چې د نړۍ یوازی

حقیقت کې اسټرلنګ پونډ په نړیوال بازار کې د رسو زرو په توګه پیژندل کیدی او نورو 
ر د هیوادونو د رسو زرو د ذخیرې پرځای اسټرلنګ پونډ ذخیره کاوه چې دې کا

اسټرلنګ پونډ ارزښت نور هم لوړوه او دا چې اسټرلنګ پوند ته نړیواله اړتیا پیدا کیده، 
نو له ډیر چاپ رسه رسه یې بیا هم خپل ارزښ له السه ورنکړ او برتانیې د نړۍ د با 
ارزښتنه رسچینې د هغو پیسو په وړاندې چې هیڅ ذايت ارزښت یې نه لره، السته 

 راوړې.
رتانیې په دې فاسد نړیوال سیستم الس پورې کړی وو او اوس دا مرداده د پیړیو لپاره ب

دنده د دجال د دویمې ورځې عملیايت مرکز او امریکا ته انتقال شوه. په لومړي ګام 
زمینې د کې، امریکا د خپلو خلکو د پانګولو د کنرتول او د امریکایانو د غالمۍ د 

کار وکړ چې د برشیت د تاریخ تر ټولو سرته غال یې ګڼلی شو. د  برابرولو لپاره داسې
امریکا دولت د رسو زرو د سکو لرل د دې هیواد اوسیدونکو ته منع اعالن کړل. په هغې 

ت لره او خلکو د رسو زرو هر اونس د ښډالرو ارز  ۲۰هر اونس د  وخت کې د رسو زرو
م کال په جنورۍ کې د امریکا ۱۹۳۴شلو ډالرو په وړاندې بانک ته وسپارل. وروسته د 

سلنه راکم کړ او بیا یې د رسو زرو د  ۴۱حکومت د ډالرو ارزښت د رسو زرو په وړاندې 
لرلو قانون باطل کړ. د امریکا خلک بیرته بانکونو ته ورغلل )د ډالرو په وړاندې د بې 

ندې وپیرودل او ډالرو په وړا ۳۵اعتبارۍ له امله( او بیرته یې هر اونس رسه زر بیرته د 
 .1سلنه پانګه له السه ورکړه ۴۱له په دې کار رسه خپ

د نړیوالو بانکوالو او یا انرتناسیونالیسستانو وروستی هدف چې د یو نړیوال حکومت د 
رامنځته کولو په هڅه کې وو، یوازې امریکا نه وه، بلکې په ټوله نړۍ یې اقتصادي، 

 سیايس او فرهنګي راج غوښته. 
                                                        

 1  Imran N. Hosein; The Gold Dinar and  Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 35 
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امله یې د امریکا په علمي، څیړنیزو ټولنو، رسنیو، سیايس ګوند او مدين نو له دې 
ټولنو کې د پیسو په مرصوفولو رسه د ازاد بازار اقتصادي نظام او لیربالیستي نظریو په 
علمي ښودلو الس پورې کړ او د خپلو پالنونو د تطبیق لپاره یې نړیوالې ټولنې رامنځته 

روسته چې نړۍ له پکس برتانیکا څخه پکس امریکانا ې نړیوالې جګړې و مکړی. تر دوی
(Pas-Americana)  په لور په حرکت کې وه، د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو سیايس

سازمانونو د جوړولو ترڅنګ یې د برټن ووډز په کنفرانس کې د اقتصادي نړیواله ټولنه 
 هم په امریکا کې جوړه کړه.

 (Bretton Woods)برینت ووډز 

چې د نړۍ هیوادونه په دویمه نړیواله جګړه اخته وو، د امریکا د متحدو ایالتو په  کله
م ۱۹۴۴هیوادونو د  ۴۴نوي همشایر ایالت برټن ووډز کې د امریکا او برتانیې په مرش 

تصادي طرحو په اړه خربې اترې کال د جوالی په میاشت کې تر جګړې وروسته د اق
مصارفو لپاره زیاتې  پرمهال، ډیرو هیوادونو د جګړې د. د دویمې نړیوالې جګړې ېوکړ 

او له دې امله یې له رسو زرو رسه د هغې د تبادلې وړتیا له منځه  ېو  ېپیسې چاپ کړ 
ونوالو لپاره ښه یوړه چې د پیسو د تورم سبب شو او د بریټن ووډز د کنفرانس د ګډ

ن ووډز کنفرانس په څو د نظر وړ هوکړه لیک السلیک کړي. د بریټچانس ګڼل کیده 
دریو کمیسیونو ویشل شوی وو چې لومړی هغه یې د پیسو نړیوال صندوق، دویم 

یم ېکمسیون یې د بیا رغونې او پراختیا بانک چې وروسته په نړیوال بانک واوښت او در 
کمیسیون یې داسې ټولنه رامنځته کړه چې د نړیوالو اقتصادي همکاریو بله وسیله تر 

 .نیيسبحث الندې و 
لیک په مادو  پداسې حال کې چې ډیری هیوادونو فکر کاوه چې دد کنفرانس د هوکړه

م کال کې په غیر رسمي ۱۹۴۲، د امریکا او برتانیې ترمنځ په يکې تصمیم نیوونکي د
ویانو او نورو هیوادونو له برتان. امریکایانو له ېو  ېتوګه په دې اړه خربې اترې پیل شو 

اوړي پورې خربې اترو ته ادامه ورکړه. د امریکا او برتانیې  م کال تر۱۹۴۳استازو رسه د 
نیټه د لیدنو پرمهال د یو نړیوال  ۲۳او  ۲۲م کال د جون په ۱۹۴۳د استازو ترمنځ د 

کنفرانس کې د پیسو د نړیوال صندوق په اړه د یوې ګډې بیانې پالن جوړ شو. د 
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ر تر نهمې نیټې پورې نهه ځله څخه د اکتوب ۱۵امریکا او برتانیې استازو د سپتمرب له 
ناسته وکړه. د پیسو د نړیوالو صندوق د رامنځته کیدو په اړه د کارپوهانو د کډې بیانیې 

م کال په اپریل کې السلیک شو، پداسې حال کې چې په دې ۱۹۴۴هوکړه لیک د 
په هوکړه لیک کې د پیسو د نړیوال صندوق او د بیا رغونې د بانک او نړیوال انکشاف 

، یوه الره یې د برټن ووډز لپاره چې د امریکا او يه ټول موضوعات نه وو یاد شو اړ 
نیې هغه په نورو هیوادونو برتانیې استازو په کې موافقه کړیوه برابره کړه او امریکا او برتا

   .1ومنله
د بریټن ووډز د کنفرانس پایله له دریو نړیوالو اقتصادي ټولنو له جوړیدو څخه عبارت 

، د پرمختګ او بیا رغونې نړیوال بانک (IMF)پکې د پیسو نړیوال صندوق وو چې 
(IBRD)  یا اوسنی نړیوال بانک(WB)  او د سوداګرۍ نړیوال سازمان(ITO)  چې

په نامه بدل شو او  (GATT)وروسته په سوداګرۍ او تعرفو باندې د عمومې هوکړې 
 کیږي، شامل دي. په نامه پیژندل (WTO)اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 

دې کنفرانس داسې موافقت نامه السلیک کړه چې د هغې قوانین د غرب  له دې پرته
او په ځانګړی توګه د امریکا د ګټو تضمیمن کوونکی او اوسمهال د امریکا د بهرين 
سیاست یوه سرته وسله ګڼل کیږي. د یادو ټولنو د اداره کولو سیستم دموکراتیک نه وو 

حق نلري، بلکې امریکا پکې د څو غړو  او هر غړي هیواد پکې د مساوي پریکړې د لرلو
د رای ورکولو حق لري او اداره یې له واشنګټن څخه کیږي. د برټن ووډز هوکړه لیک 
پداسې رشایطو کې السلیک شو چې په جګړه کې ډیری ښکیلو هیوادونو ورته کايف 
وخت نه لره او حتی د دې کنفرانس غړو هیوادونو ډیرو استازو حتی د کنفرانس رسمي 

به )انګلیيس( هم زده نه وه او د دې هوکړې لیک سخت متنونه یې په سمه توګه نشو ژ 
هیوادونو استازو  ۴۴تحلیل کولی، چې په دې اړه ون دارمل لیکيل: په برټن ووډز کې د 

 . 2داسې موافقت نامه السلیک کړه چې د هغې لوستلو ته یې وخت نلره

                                                        
 1 , Essay on International Finance; p 192Mikesell R; The Bretton Woods Debates: a Memoir 

 2 Van A. Dormael; Bretton Woods: Birth of Monetary System; p 226 
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 ېیر او همدارنګه د هغې در مالیې وزد برتن ووډز کنفرانس چې د امریکا د 
کمیسیونونه د امریکایانو او برتانویانو په واسطه اداره کیدل د نویو تشکیل شویو 

ذخیروي پیسو په توګه امریکایي ډالر داسې  ېزمانونو په چوکاټ کې یې د نړیوالسا
ډالرو رسه معال وو او نورې ميل پیسې د  ۳۵تصویب کړل چې د رسو زرو یو انس له 

رسو زرو په وړاندې د بدلیدو وړ یو ثابت نرخ رسه د ډالر او یا هم د هغې د  تبادلې د
. په رسو باندز د ډالرو د بدلونې حق یوازې په حکومتونو او دولتونو پورې تړلی وو او يو 

هیڅ هیواد حق نلره چې  خلکو نشو کويل خپلې پیسې په رسو زرو رسه بدلې کړي.
سلنو او د دې سازمان د غړو  ۱.۵ه اجازې په خپلې پیسې د پیسو د نړیوال صندوق ل

سلنو ډیره کم ارزښته کړي. په دې رسه، امریکايي ډالرو د هغې  ۸له اجازې پرته له 
لوړې غوښتنې له مخې چې په نړیوال بازار کې یې پیدا کړی وو او ټولو غړو هیوادونو 

ارزښته پیسه شوه او هغه د هیواد د پانګې په توګه ذخیره کولې، د نړۍ تر ټولو سرته با 
امریکا هم د نیوالو غوښتنې لیده او له موقع یې ګټه پورته کوله، ډیر اندازه ډالر یې 
چاپول، پداسې حال کې چې د رسو زرو لږه فیصدي د چاپ شویو ډالرو له اندازې رسه 

 یې سمه ذخیره نه لرله.
وړي اقتصاد په توګه په په دې کار رسه امریکا د برتانیې ځای ونیو او د نړۍ د سرت او پیا

نړۍ کې راڅرګند شو. خو د امریکا او برتاینې موخه د برینت ووډزر هوکړه لیک ته 
پابندي نه وه، بلکې له دې موافقت نامې څخه یې د نورو هیوادونو د غالم کولو او 

 بیلوايل په توګه کار اخیسته. 
ۍ تر ټولو لوړه د تبادلې ثابت نرخ داسې تصویب شوی وو چې اسټرلنګ پونډ د نړ 

پیسې په توګه تقریباً د ډالر څلور چنده ارزښت لره چې دا کار په نړیوال بازار کې د 
برتانیې د تولیداتو د لوړیدو باعث شو او له همدې امله د برتانیې د تولیداتو لپاره 

م کال کې خپله ۱۹۴۹غوښتنه راکمه شوه او د برتانیې دولت د لومړي ځل لپاره په 
ن ووډز د هوکړه لیک پرخالف چې خپله السلیک کړیوه د د پیسو د نړیوال پیسه د برټ

سلنه راښکته کړه او په کرار کرار  ۳۰.۵صندوق او د دې سازمان د غړو له اجازې پرته 
ډول یې د خپلو پیسو د ارزښت په راکمولو پیل وکړ چې د ډالرو په وړاندې د نړیوالې 
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فرانسې کله چې د ډالرو د ارزښت  م کلونو کې۱۹۷۰بې اعتبارۍ سبب شو. په 
او په وړاندې یې  ېذخیرې یې د امریکا په لور واستولنوساين کیدل لیده، خپلې ډالري 

د رسو زرو غوښتونکې شوه او دا چې امریکا عرضه شویو ډالرو په اندېا ذخیره شوي رسه 
 زر په بدل کې نه لرل، په ډیره بې رشماه توګه یې د خپل مسوولیت څخه چې په
السلیک شوي هوکړه لیک کې کړیوه او مرشي یې هم په غاړه وه، رسغړونه وکړه او 
ریچارډ نکسن د فرانسې دولت ته د یوې بیانیې په ترڅ کې وویل: رقیبانو په ورسوتیو 

 اوونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې عیار جنګ په الره واچوه...
د ډالرو څخه د دفاع لپاره د رقیبانو  چېما هم د مالیې وزیر ته امر وکړ نو له دې امله 

څو په موقتي ته امر وکړ  (Konly)په وړاندې الزمې کړنې تررسه کړي. ما وزیر کونيل 
توګه له ډالرو رسه د رسو زرو او نورو ذخیره شویو پانګونو بدلونه ودروي. یوازې پرته له 

ریچاډ نکسن د برینت . 1دې چې د امریکا د متحدو ایاالتو او پیسو د ثبات په ګټه وي
ووډز سیستم په پوره توګه له منځه یوړه د اسعارو د بدولنې د ثابت نرخ د له منځه تلو 

پرته د چاپ شویو شمیرو  ۍاو پشتوان سبب شو او د نړۍ پیسې له کوم ذايت ارزښت
چې تر يې یدو په حال کې دي. یوازې هغه څه رسه د یو کاغذ په شکل تر اوسه د تاو

برینت ووډز له کنفرنانس څخه پاتې دي د امریکا تر مرشۍ الندې د یو اوس پورې د 
نالیدونکي ظلم په توګه نړیوالې ټولنې دي. ریچارډ نیکسن د ډالر د بحراين حالت 
لپآره د حالرې په فکر کې شو او د ډالر د نړیوال ارزښت د ساتنې لپاره یې د پطرو ډالر 

(Petrodollar)  پرته( کیدو  ۍډالرو په حکمي )له پشتوان کړه. دعايل نظریه وړاندې
نلرله او که ټولو هیوادونو له بانکي  رسه، نورو هیوادونو د ډالرو ذخیره کیدو ته دلچسپي

رته کیدل نو په باور رسه به د و ویستل او په امریکا کې ښکته پ ذخیرو څخه خپل ډالرو
ډالر له منځه تلل او د امریکا  ي، امریکایيم د ډالرو د سقوط المل ګرځیدلی و پیسو تور 

امپراتوري تر ځوانیدو وړاندې د مرګ مزه څکله. خو ریچارډ نکسن د ډالرو د نړیوالې 
شاهي کورنۍ یې  غوښتنې د ساتنې لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړ او د دې هیواد

لرو څو د وخت تر ټولو د سرت اقتصادي تولید )نفت( خرڅالو یوازې د ډاپه دې قانع کړه 
                                                        

 1 Kamran Dakhah; The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy; p 118 
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په وړاندې تررسه کړي او د دې کار په بدل کې ورته امریکا د آل سعود کورنۍ ته د 
 بهرنیو او داخيل ګواښونو په وړاندې شاهي کورنۍ ته د ساتنې وعده ورکړه. 

غړو هیوادونو او بیا وروسته د نفتو ټولو  (OPEC)تر سعودي عربستان وروسته، د اوپک 
الرو په وړاندې خرڅول، یعني که کوم هیواد غوښتل صادروونکو هیوادونو خپل نفت د ډ

نفت واخيل، نو لومړی یې باید ډالر پیرلی وای او د اخیستل شویو ډالرو څخه وروسته 
یې نفت اخیستلی شوای. په همدې توګه ډالر یو وار بیا د نړیوالې پیسې په توګه اوس 

 تضمني د امریکا واکمنيې په نړۍ کې د پطروډالر په نامه پیژندل کیږي، یو وار بیا ی
له منځه وړلو وروسته د آل سعود کورنۍ دویم سرت خیانت له  کړه او د عثامين خالفت

اسالمي نړۍ او برشیت رسه تررسه کړ. د ډالرو په حکمي کیدو رسه، د امریکا د 
ذخیروي بانک او د ټولو شخيص مرکزي بانکونو برخوال چې په یو ډول له یارلسو 

لري او د راتثچایلډ په کار ځای کې نړیوال سرت پالن جوړ کړی وو، پرته کورنیو رسه تړاو 
، د کاغذي ېاو نړیوال سازمان لخوا وڅارل شو  له دې چې د کوم شخيص، حکومتي

 پیسو په چاپ الس پورې کړ او له هیڅ څخه یې نه باوریدونکی پانګه تولید کړه او د
م کال ۲۰۱۵لص مقروضیت په چې نړیوال ناخا نړۍ ټول حکومتونه یې پوروړي کړل

د ټولو هیوادونو )ځمکې( د مقروضیت   .1یلیونه امریکایي ډالرو ته رسیدهتر ۱۵۲کې 
 ېنه داده چې ځمکه له چا څخه پوروړ تریلیونه ډالرو ته رسیده، خو پوښت ۱۵۲مجموعه 

 ده؟ 
په باوري توګه چې ځمکې له مریخ او یا هم له کومې بلې سیارې څخه پور نه دی 

تی، بلکې هیوادونو له شخيص بانکونو څخه د دولتي کړنو د مايل وجوهو د تررسه اخیس
کولو لپاره پور اخیستی دی او نړیوال بانکوال چې تر اوسه هم د خپل هویت له ښکاره 
کولو څخه ډډه کوي، د حکومتونو لرونکې دي او ولسمرشان یې د نانځکو په څیر ساز 

ا د فدرايل ذخیروي بانک په اړه وایي: ډیری ته ګډیږي. امریکایي سناتور د امریک
امریکایان د پیسو د نړیوال پور ورکونکو څخه واقعي پوهه نلري... د ذخیروي فدرايل 

                                                        
 1 Fiscal Monitor; Debt: Use it International Monetary Fund (IMF); World Economic and Financial Surveys: 

Wisely; Oct 2016; p1 
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نګرس له کنرتول څخه بهر سیستم حساب هیڅکله څارل شوی نه دی، دا سیستم د کا
لیک  رسه له دې چې امریکا د برټن ووډزر سییستم مات کړ، د دې هوکړه 1عمل کوي

کولو  (Hegemony)د فقر رامنځته کولو او یکه تازی  وپواسطه د رامنځته شویو ټولن
 نړیوال کولو لپاره کار اخيل.

د برتن ووډز تر کنفرانس وروسته  مستعمره کول او غیر سیايس مستعمره کول اقتصادي
پداسې حال کې چې غربیانو له مستعمره هیوادونو څخه په ظاهري بڼه نظامي او 

 توګه پریښود، خو د بیالبیلو اقتصادي سازمانونو لکه د پیسو د نړیوال صندوق ، سیايس
نړیوال بانک او نړیوال سوداګرۍ سازمان په رامنځته کولو رسه ددې هیوادونو په 

 قتصادي استعامر یې الس پورې کړ. ا
واسطه اداره کیږي چې عبارت دي له  هاندې سازمانونو پا نړۍ اوس د غرب تر کنرتول 

په واسطه د پیسو د نړیوال صندوق،  3G8او  2G7د امریکا د متحدو ایالتو په مرشۍ د 
نړیوال بانک، د نړیوال سوداګرۍ سازمان او د اقتصادي پراختیا او همکارۍ سازمان 

(OECD) د امریکا په مرشۍ د پیسو د نړیوال صندوق، نړیوال 4په واسطه اداره کیږي .
سازمان په څیر سازمانونه د نړۍ د غالمۍ یو خطرناک مثلث بانک او نړیوال سوداګریز 

چې  ې دهرناک مثلث په مرسته هغه مهال شونجوړ کړیدی. د نړۍ غالمي د دې خط
فقر ټوله نړۍ ونیيس او هیوادونو له دې سازمانونو څخه سوال او خیر غوښتلو ته مجبور 

و داسې پالیسۍ ومني پورونه ا لپاره له سود رسه تړيليش او له فقر څخه د خاليص 
چې د اقتصادي غالمۍ ترڅنګ نور فقر هم وزیږوي. د دې لپاره چې نړیوال د نړیوال 

الړ  حکومت یا نوي نړیوال نظم ته ګونډه ووهي، باید لومړی د غالمۍ سیستم داسې ته
دجال د مرش په توګه چې د نړیوال حکومت لپاره کار کوي او باالخره یې مسیح ال يش

ده چې د هغې تګالرې داسې غالمي ددې سیستم تر ټولو مهم برخه دي صاوي. اقت

                                                        
 1 Patrick S. J. Carmack; The money Changers; p 4 

 2 G7 .یا د اوو پیاوړو هیوادونو ډله چې پکې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او انګلستان شامل دي 
 3 G8 هیا د اروپايي اتحادیې په شمول اووه ګونې ډل 
 4 Richard Peet; Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO; p 62  
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څو د امریکا په مرشۍ اقتصادي سازمانونه، لومړی فقیر هیوادونه دي  ېجوړې شو 
 هدف وټاکي او بیا فقر په ټوله نړۍ کې نړیوال کړي. 

د سرتو غريب هیوادونو له سیاست پوهانو چې له پیړیو راهیسې ترې بانکونو د دې 
ې طرحې لپاره د نانځکو په توګه کار اخیستی د ټولې نړۍ د نانځکې کیدو لپاره نړیوال

ترې کار اخيل. د دې لپاره چې یو هیواد او خلک یې د غالمۍ سیستم ومنيږ باید 
دومره مجبور يش چې د غالمۍ له منلو پرته بل بدیل ونلري او هغه یوازینې الره چې 

 شنګټن تر مرشۍ الندې د سازمانونو، د واييده یې د غالمۍ منلو ته مجبور کړهیوادون
په واسطه د دې هیوادونو پوروړي کول دي. د اسعارو د نرخ د ثابتې تبادلې د سیستم 
تر له منځه تلو وروسته د هیوادونو ميل پیسې په پوره توګه په تورمي پیسو بدلې شوی 

نړیوال چې تل یې ارزښت د نوسان په حال کې وي او په دې رسه یې د پیسو د 
صندوق لپاره چې د پیسو د نړیوالو قوانینو او اړیکو د تنیمولو یوازیني سازمان دی، د 
ټولو هیوادونو د پیسو د ارزښت د مهار کولو چانس برابر کړیدی. د دې لپاره چې 
هیوادونه له نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره مجبور 

پیسې د همدې سازمان لخوا کم ارزښته کیږي او دولتونه د يش د دې هیوادونو 
بودیجې د برابرولو لپاره له دې سازمان څخه پور اخیستو ته مجبوریږي او که کوم هیواد 
مقاومت وښیي، د هغه هیواد مرشانو ته د رشوت ورکولو هڅه کوي او کله چې یې 

خوا وژل کیږي او یا د مرشان فاسد نه وي یا دا چې د امریکا د جاسوسۍ د سازمان ل
قاومو هیوادونو نظام له منځه امریکا په مرشۍ د ناټو په نظامي السوهنې په واسطه د م

اوسنی اقتصادي سیستم خلکو ته د علمي ټولنو او د غريب رسنیو لخوا داسې .1ځي
بغرنج ښودل کیږي چې عام خلک پرې نه يش پوهیدلی او اقتصادي کار پوهان د هغو 

په واسطه چې د غريب ټولنو لخوا یې د سانسور مرحله تیره کړیوي وي، علمي کتابونو 
اکتفا کوي. نو له دې امله د برټن ووډز سازمانونو ته پراختیا ورکوي او د خپل هیواد د 
پراختیا لپاه د دې سازمانو غړیتوپ یو حتمي کار ګڼي، پداسې حال کې د دې 

د ساختامري تعدیل په څري مرشوطیتونو ه له دوو خطرناکو پدیدو سود او ورونهیوادونو پ
                                                        

 ال زیات معلومات د یو اقتصادي جنایتکار د اعرتافونو په کتاب کې چې د جان پرکینز لیکنه ده. 1 
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رسه ملې وي. دا ټولنې په دې پوهیږي چې هیوادونه یې له ورکړل شويو قرضونو او 
وررسه د اړوند سود له زوره نيش وتلی، د ميل قرضونو د پراخولو لپاره یې داسې قرض 

 نهو هیواد ينو په داخل کې نه وي او پوروړ ورکوي چې اکرث د قرض اخیستونکو هیوادو 
قرض له باره نه يش وتلی، رسبیره پرې هر کال کلنې ګتې فیصدي  يد اخیستل شو 

هم ورزیاتیږي او د دې سرتو قرضونو کې ډوبیږي. هغه هیوادونو چې ښه اقتاصدي 
پالیسۍ او رسچینې لري او کولی يش اخیستل شوی پور بیرته ورکړي، د دې سازمانونو 

د ارزښت په مهار کولو الندې راويل. ځکه دا لخوا د اقتصادي یرغلونو الندې د پویس 
سازمانونه دا سازمانونه هیڅ هیواد له پور څخه ازاد نه غواړي. د ميل پیسو بې ثباته 

 کول د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق د پټو اجنډاوو یوه کلیدي موخه ده. 
رځي او وايل المل ګد پیسو د کم ارزښته کول په ناڅاپي او سمدستي توګه د بیو د لوړ 

 . 1ي عاید د راښکته کیدو المل ګرځيد ارزښت او واقع ېپه ورته وخت کې د کاري قو 
همدارنګه دا بحران د پورونو د بیرته اداکولو د سختوايل المل ګرځي او یاد هیواد 

نه يش، دا همداسې پوروړې پاتې کیږي. کله چې هیوادونه د پور په ورکړې ناتوا
توګه د بربادۍ له یوې نوی نسخې رسه راڅرګندیږي او د  هپ مالتړيسازمانونه د یو 

رسه  ورشایط ونويله قرضونه د اصالحاتو په څیر  ينیو قرضونو د ادا کولو لپاره، نو پخوا
د نوي قرض له جملې څخه ډیر برخه په پخوانیو حسابونو کې پاتې ورته وړاندې کوي. 

قتصادي پالیسو د اصالح لپاره ښکته پورته کیږي او ډیره لږه برخه یې هیوادونو ته د ا
د پیسو د نړیوال صندوق تر واک الندې د بودیجې د سختوايل کیږي. 
، کم ارزښته کول، د سوداګرۍ ازادۍ او شخيص  (budgetary austerity)پالیيس

پوروړي ملتونه د مرکزي بانک او  پوروړو هیوادونو کې عملی کېږي. ۱۵۰کول په 
 کمیت حق ته په غاړې ایښودنې مجبوریږي اقتصاد وزارت د حا

غاړه لري، دولتي ټولنې له منځه  چې د یو کلن اقتصادي او پیسو پالیسۍ کنرتول په
ي او د اقتصادي رسپرستي یو سیستم )د واشنګټن تر مرشۍ الندې د ټولنو په ځ

واسطه رامنځته کیږي. یو موازي دولت چې واک یې له مدين ټولنې څخه زیات وي، د 
                                                        

1 Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and the New World order; p 48 



 149                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

یوال اقتصادي سازمانونو لخوا جوړیږي. هغه هیوادونه چې د پیسو د نړیوال صندوق نړ
 .1عمل نه کوي، تور لیست ته لویږي د کړنو او موخو رسه سم

کله چې هیوادونه د خپل قرض د بیرته ورکولو توان ونلري، د واشنګټن تر مرشۍ الندې 
تو د زیاتوايل لپاره د د حکومت د مصارفو د راکمولو او د عایدا اقتصادي ټولنې

سختوالی هغه وړاندې کوي. اقتصادي  (Austerity)اقتصادي سختوايل پالیيس 
ې موخه د حکومت د اقتصاد ښه وي. په دې پالیسې کې په چپالیسۍ ته ویل کیږي 

عمده توګه د عامه سکتور د دندو کموالی، د عامه خدماتو کارمندانو ته د امتیازونو او 
کموالی، د دولتي ټولنو شخيص کول او د دولتي خدماتو کموالی پکې اضافه کاریو 

فو راکمول او د قرضونو شامل دي. د دې ډول پالیسو بنسټیز هدف د حکومتي مصار 
 .2ورکول دي

اره توګه هیوادونه خپل پور ادا کړي، پرته له دې چې خپل کارمندان ښکدا چې په 
نه راکم کړي په خلکو او په ځانګړی توګه منفک کړي او د پاتې شویو کارمندانو امتیازو 

په ټیټو منځنیو طبقو خلکو باندې درنې مالیې وضع کوي ځکه نړیوال رشکتونو د 
بهرنۍ پانګې اچونې په لیوالتیا رسه له دې مالیو څخه معاف کیږي. د حکومتونو په 

د  د کچې د زیاتوايل المل ګرځي او همدارنګه ۍیکار واسطه د کارکوونکو راکمول د ب
امتیازونو  راکمول او مالیو لوړول د فقر المل ګرځي چې دا هم د واشنګټن یو عمده 

واک الندې کول اسانه کیږي. یوه موخه ده، ځکه چې د غریبو خلکو کنرتول او تر 
 (Alexis Tsipras)ې لیدلی شو. الکسس سپراس ک ندۍ بیلګه یې په اوسني یونانو ژ 

ند څخه د یونان صدارت ته کاندید د یونان په له ګو  (Syriza)د چپ پالو یا رسیزا 
ټاکنیزو سیالیو کې یې د سخت پالنې پرضد شعارونه ورکړل او د واشنګټن تر مرشۍ 

 وي اقتصادي ټولنو څخه د یونان ستړ الندې د سخت پالو پالیسو سازمانونو او اروپاي
ه منځه په دې هیله رایه ورکړه چې دا اقتصادي سخت پالنه به لته و خلکو ده شو 

یويس. کله چې د یونان صدراعظم شو او ویې غوښتل چې د یونان د سخت پالنې 

                                                        
 مخ ۱۹همدا رسچینه؛  1 
 2 European Union Center of North Carolina; EU Briefings, Policy Area: The Politics of Austerity; p 1 
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پالیسې په منځه یويس. د ظامل اقتصادي ټولنو له خوا یې دوه انتخابه ولیدل: یا به 
ي. اکسس ځددې سازمانونو پالیسیانې مني  او به هم د اروپا له اتحادیې څخه و 

م  ۲۰۱۵ي رایو لپاره خلکو ته پریښودل او په سپراس د دوو ټاکنو انتخابول د عموم
خو د عموي رایو پرخالف  ؛کال کې یې د ټولپوښتنې لپاره عمومي رایې په الره واچولې

یو وار بیا غربیانو ثابته کړه چې اکرثیت رایې او  ېرب د ټولنې تر فشار الندې ید غ
کې واقع نه  دموکرايس هغه مهال معتربه ګڼل کیږي چې پکې یې خپلې ګټې په خطر

وي. دا پالیسې د افغانستان په هیواد کې هم د تررسه کیدو په حال کې ده او د 
افغانستان خلک هم ورځ تر بلې په اقتصادي سختۍ کې راګیر دي او د موازي ټولنو د 
یو ځای کیدو په نامه د حکومتي کارکوونکو په منفک کولو الس پورې کړی او د 

یې په کسبه کارانو، عادي خلکو او کارکوونکو له درنې ماحکومت د عوایدو په لوړولو رس 
باندې وضع کیږي. د مخابرايت رشکتونو په څیر څو ملتیتي رشکتونه چې عاید له 
اسامن رسه لګیږي، ددې پرځای چې د خپلو مرصيف کارتونو له عایداتو څخه مالیه 

د دې مالیو په  1ورکړي، د افغانستان خلک چې هر فامیل پنځلس زره افغانۍ عاید لري
ورکولو رسه له تورمي پیسو څخه مجبور دي چې ارزښت یې په تدریجي توګه د کمیدو 

 په حال کې ده.
یو نړیواله وسیله ده. له  د پیسو کم ارزښته کول د پانګو د غال کولو او د فقر کولو

او ذايت ارزښت پرته کاغذي پیسې د مهار کیدو قابلیت لري او د دې پیسو  ۍپشتوان
ار کیدنه د پیسو د سرتو ټولنو په واسطه اسانه ده. د پیسو کم ارزښته کیدل د دولت مه

و د راپیدا د السوهنې په واسطه د واشنګټن د مرشۍ الندې د ټولو په فشارونو رسه ا
د پیسو کم ارزښته  واسطه د دې ټولنو په واسطه صورت نیيس.شویو بهرنیو عواملو پ

په الره  جنجال جوړونکی اقدام دی چې یو حکومت یېکول یو ډارماتیک ترینه او حتی 
د پیسو په ارزښت کې بدلون د امریکایي ډالرو په وړاندې  اچوي. د معاداتو له مخې

ت راټیټول دی اندازه کیږي، نو له دې امله کم ارزښته کول د یوې بهرنۍ پیسې د قیم

                                                        
 1 The Asia Foundation; A Survey of Afghan People: Afghanistan in 2015; p 76 



 151                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

د واشنګټن تر مرشۍ الندې د ټولنې په حکومت کې د اداکولو د  . 1د ډالر په وړاندې
تعادل راوستو او اقتصادي اصالحاتو په بهانو رسه، هیوادونه د پیسو کم ارزښته کولو ته 
مجبوروي او اکرثه دولتونه د پیسو په کم ارزښته کولو کې احتیاط کوي او همدارنګه د 

ه کولو څخه ډډه کوي، نو له دې امله غرب رقیب هیوادونه د خپلو پیسو د کم ارزښت
دغه سازمانونه له بیالبیلو غیر قانوين الرو د دې هیوادونو د پیسو په بې ارزښته کولو 

اقتصادي تحریم پرې وضع کوي، د یادو هیوادونو د اقتصادي  :مثالً ؛الس پورې کوي
، پنټاګون CIAثبات په اړه دروغجن راپورونه خپروي او حتی د غريب همغږو ټولنو لکه 

 او ناټو په واسطه د سیايس بحرانونه رامنځ ته کوي. 
نړیوال اقتصادي نظام داسې چې ټول اقتصادي اړیکې له یو بل رسه تړلی دي، یعنې 
کله چې له یوه اړخه زیان ویني، بله اړخ ګټه کوي. د یو هیواد د پیسو په کم ارزښته 

ب، خپله پانګه له السه تناس کیدو رسه، د هغه هیواد خلک د ارزښت د راکمیدو په
یوازې هغه هیوادونو له دې زیان څخه ګټه پورته کوي چې پیسې یې د نړۍ ورکوي او 

د ذخیروي پیسو په توګه پیژندل کیږي او نورې پیسې د دوی د پیسو په وړاندې خپل 
 ارزښت له السه ورکوي. 

هرې کاغذي کاغذي جعيل او پوچې پیسې تل د ارزښتي سقوط په حال کې وي او د 
پیسې له پیدا څخه وروسته تر اوسه پورې د امریکایي ډالر په وړاندې د کم ارزښته 
کیدو په حال کې دي او امریکایي ډالر د خدماتو او تولیداتو په وړاندې د کم ارزښته 

لپاره یې د اصیلو نړیوالو د پآنګو د  لوبغاړوکیدو په حال کې دی چې د سرتو اقتصادي 
ل په لومړۍ م کا۱۹۹۴موقع برابره کړیده. یوه بیلګه یې ترکیه ده چې د  غال کولو لپاره

سلنه ارزښت له السه  ۵۰خپل د امریکایي ډالر په وړاندې  لېرېربعه کې یې ترکیې 
چې  ېشو  ورکېخلکو پانګې پداسې حال کې  م کال کې د ترکیې د۱۹۹۴په  .2ورکړ

ې حال کې چې ساپد ه لیدل شو،غل د ترکیې د خلکو د کورونو مخې ته ون څهیظاهراً 

                                                        
 1 Countries; p 3Richard N. Cooper; Currency Devaluation in Developing  

 2 Oya Celasun. Macroeconomics and Growth Group; Development Research Department; The World Bank; 

The 1994 Currency Crisis in Turkey; p 2 
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. د مالونو بیې ېدې د کم ارزښته کیدو په حال کې و ميل کاغذي پیسې د ډالر په وړان
ترکي لیرو باندې  ۱۰۰م کال کې یو ترکې په ۱۹۹۳ډالر محوره ديو یعني که چیرته په 

ترکیې لیرو اخیسته.د نورو  ۲۰۰م کال کې یې په ۱۹۹۴یو تلویزیون اخیستی شو، په 
ادونو د پیسو کم ارزښته کیدل او د غربیانو د پیسو با ابرزښته کېدل د واشنګټن تر هیو 

اقتصاد ارزانه کیږي د نورو  ېونو د چلونو په واسطه د کار د قو رهربۍ الندې د سازمان
هیوادونو خلک )د دریمې نړۍ( په لږو پیسو په وړاندې خپله کاري انرژي د کمو غريب 

 پیسو په وړاندې مرصفوي

په دې حالت کې غريب څو ملیتي رشکتونه له دې ارزانه کاري قوې څخه ګټه اخيل او 
لوړه بیه خپل تولیدات د غريب مارک په وهلو رسه څو چنده له واقعي ارزښت څخه په 

یزو رسنیو او نورو غريب سازمانونو اغیز دومره خپور شوی دی يپلوري. همدارنګه د ډله 
رسه تولیدات ډیر خوښوي او د باکیفیته محيل  چې دا کارکوونکي په غريب مارک

تولیداتو له اخیستو څخه په ارزانه بیه ډډه کوي. د ډالرو د با ارزښته ساتلو لپآره دا 
اړینه ده چې امریکايي په ټوله نړۍ کې د ګرځیدو په حال کې وي او برعالوه، نړیوالی 

د ازادۍ په نامه، د نړۍ سوداګریز بیې هم ډالر محوره وي، نو له دې امله د سوداګرۍ 
 د ډالر کیدو پالیيس عميل کیږي.

غربیانو وروسته تر دې چې په ختیځو مستعمري ملکونو کې سختې ماتې وخوړې، نور 
یې نه غوښتل چې فزیکي استعامر ته ادامه ورکړي، نو له دې امله یې د فکري او 

سرت  ېړ چې در یل وکفرهنګي له استعامر پرته په مايل او اقتصادي استعامر هم پ
په بریټن ووډز  وواوس د اقتصادي مردار مثلث جوړ  اقتصادي نړیوال سازمانونه چې

 کنفرانس کې په الره واچوه.
سازمانونه له یو بل رسه په همغږیتوب داسې کار کوي چې دې یووايل ته د  ېدا در 

الې خو دا وزارت پداسې حال کې چې نړیو  ؛مايل او اقتصادي وزارت نوم ورکړ نړیوال
تي مسیحي )صهیونیس –سوداګریزې اړیکې کنرتولوي، یوازې او یوازې د یهودي 

 هیوادونو( اتحاد ګټې تامینوي.
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نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د پور څخه د پیسو د اندازې د کموايل او نورو 
استعامري پالیسو په بدل کې، هیوادونو د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب ته 

ي چې د ميل اقتصاد د له منځه وړلو او د وارداتو په تشویق رسه د داخيل مجبورو 
تولیداتو د له منځه وړلو لپاره یو عمده وسیله ګڼل کیږي. د برټن ووډز سازمانونه ادعا 

شویو تعرفو جوړښت د صادراتو ضد  ېې د دې سازمانونو پواسطه د وړاندکوي چ
سبب کیږي او د صادرايت  د کموايلاقتصاد  پالیسې پکې شامله ده چې د صادرايت

ر لږ شواهد ډېاختیا تشویق کوي. رسه له دې چې سکتور په وړاندې د محيل بازار په پر 
برعکس د دې  و 1المل ګرځيپه ګټه د منابعو د بدلون لیسۍ د صادراتو اشته چې دا پ

او حتی  سازمانونو په واسطه وړاندیز شویو تعرفوو څو ملیتي رشکتونه وارداتو ته وهڅول
 محلی تولیدات هم هغوی ته سپاري.

د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړي هیوادونه د داسې تعرفو د سیستم منلو باندې مجبور 
دي چې په صهیونیستي څو ملیتي رشکتونو په خدماتو او تولیداتو واردايت مالیه یې 

درنه مالیه  کمه کړیده او په مقابل کې یې د دې رشکتونو د رقیبو محيل تولیداتو باندې
 وضع کړیده.

همدارنګه د سوداګرۍ د ازادۍ پالیسې الندې او د بهرنیو پآنګو اچونو د تشویق په 
تګالرې رسه دا سرت رشکتونه له مالیو معاف شویدی او په مقابل کې یې، محيل 
کوچني رشکتونه د درنو مالیو په ورکولو رسه مجبوریږي چې د داخيل سوداګرۍ د له 

یږي او سوداګر او کارکوونکي یې د څو ملیتي رشکتي ملنو ته لویږي منځه تلو سبب ک
او د هغوی غالمي مني. د صهیونیستي څو ملیتي رشکتونو راننوتل له ځانه رسه د 
شخيص کولو یوه بل پالیسی لري ترڅو وکولی يش چې طبیعي منابع او هغه منابع 

 چې د خدای جل جالله لخوا خلکو تحفه شویدي وتښتوي.
ا د نړیوالی امپراتورۍ د جوړونې او ساتنې لپاره د هیوادونو اقتاصدي کنرتول او امریک

منابعو ته اړ دی، نو له دې امله د ساختاري اصالحاتو تر پالیسی الندې د پیسو نړیوال 
صندوق او نړیوال بانک پوروړي رشکتونو د عامه خدماتو او دولتي شتمنیو د دولتي 

                                                        
 1 Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; p 54 
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د دې ټولنو ساختاري اصالحاتو کې یوه هیواد ته د  ټولنو په شخيص کولو مجبوروي.
پرمختګ او پراختیا لپاره یوازې د پروژو د ټاکنې حق ورکول کیږي او دا ټولنې پریکړه 
کوي چې کومه پروژه د دې هیواد په ګټه ده او کومه پروژه ورته زیامننه ده چې دا 

ې د صهیونیستي څو ټونلې ډیری د خپلو پورونو په واسطه داسې پروژې عميل کوي چ
فغانستان کې یې ملیتي رشکتونو او امریکا ګټې پکې تامین وي. د بیلګې په توګه په ا

اسانتیا  ېه یر ناټو د تجهیزاتو د انتقال لپاچې د  ېلومړی هغه پروژې عميل شو 
چې کومه پروژه د یوه هیواد لپاره چې  ړه. کله چې دې ټولنو پریکړه وکړهرامنځته ک

هیواد باندې د پور په توګه شمیرل کیږي، عميل يش د شخيص  پیسې یې په هغې
په کولو او د سوداګرۍ د ازادۍ تر پالیسو الندې داسې رشکتونو ته ورکوي چې که 

ه هامغه څو ملیتي رشکتونه وي . دا رشکتونو اکرث خپله خوښه هامغه کار ته برابر وي
کې دا ټولنې پداسې  چې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه منشا اخيل. په حقیقت

حال کې چې یو هیواد پوروړی کوي، پیسې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه نه رابايس 
مریکا په بل ایالت کې یو او یوازې د امریکا له یو ایالت کې له بانکي حساب څخه د ا

رشکت ته انتقالوي. د دې سرتې دوکې مثال کولی شو په افغانستان کې په  يامریکای
بې رشمۍ رسه  ېه پروژو کې ووینو. امریکا په ډیر ه د لویې الرو د جوړولو پواضح توګ

ادعا کوي چې میلیاردونه ډالر یې له افغانستان رسه مرسته کړیده، پداسې حال کې 
و سرتو او د افغانستان لویې الرې یې دو  چې د لسګونو او سلګونو میلیارډ ډالرو پروژو

)ویل کیږي چې د  ېو  ېرسه قرارداد کړ  يآر ډیزبرجر او آی امریکایي رشکتونو د لو
رخوال وو( چې دې دوه رشکتونو امریکا د ولسمرش معاون ډیک چیني د دې رشکتونو ب

او نورې  يکار د تررسه کولو لپاره بیلې کړ  لږې پیسې محيل قراردادیانو ته د دې ېډیر 
. په همدې يشو کا ته انتقال پاتې پیسې له رارسیدو وړاندې او یا وروسته بیرته امری

متحدو ایالتو څخه نه د هغو پیسو پواسطه چې هیڅکله د امریکا د  هتوګه ټول هیوادون
وړي کیږي چې بیرته یې ورکول ناممکن وي او باالخره د دې پیسو په ر و وځي، داسې پ

بدل کې د امریکا د متحدو ایالتو تر مرشۍ الندې ټولنې له هغوی څخه د طبیعي 
 هد دې طبیعي ورکولو ته مجبوریږی څو یې پهیوادونه  منابعو غوښتنه کوي  او
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امریکایي څو ملیتي رشکتونو باندې په ناچیزه بیه وپلوري او په حقیقت کې امریکا د 
 ارزښته هیوادونه طبیعي منابع د چل او دوکې په واسطه السته راوړي.

عملیايت  یمې ورځې دپه دې ډول چلونو او ظلم رسه امرکیا وتوانیده چې د دجال د دو
، خپله شیطاين امپراتوري د غیر اانساين فتنو د پراختیا لپآره جوړه کړي او مرکز په توګه

کله چې هر هیواد یا کس د دې امپراتورۍ په وړاندې ودریږي، د امریکا د اردو او 
صهیونیستي متحدینو )ناټو( په واسطه یې د له منځه وړلو پالن د بې رشمانه او دروغو 

پخوانی مامور  (CIA)ول کیږي. په دې اړه د امریکا د استخبارايت سازمان بهانو رسه نی
چې  نایتکار د اعرتافاتو په نوم وایيجان پرکینز په خپلو اعرتافونو کې د یو اقتصادي ج

امریکا د خپلې امپراتورۍ د جوړونې او ساتنې لپاره داسې کسان چې د امریکا د 
ومړی هغوی د پیسو او واک د وعدو په په وړاندې دریږي، ل (Hegemony)هجموين 

مرسته فاسدوي او بیا هم دا هڅه ناکامه شوه، د هغوی د وژنې طرحه په الره اچوي؛ 
پواسطه ووژل شول او که دا طرح هم ناکامه  CIAځکه چې د پانامې دوه ولسمرشان د 

شوه، لکه څنګه چې له صدام حسین رسه وشول، امریکا خپله نظامي قوه د هغه د له 
 منځه وړلو لپاره ګامري. 

م کال کې صدام حسین د لومړي ځل لپآره د پرودالر په وړاندې ودریده او ۲۰۰۱په 
ویې غوښتل ترڅو خپل نفت په یورو باندې وپلوري، خو دا چې د نفتو خرڅالو په ډالرو 

(Petrodollar) عراق باندې د  باندې د امریکايي پیسو یوازینې پشتوانه لري، امریکا په
څخه یې په دې هیواد باندې د  یزې وژنې د وسلو د لرلو تور ولګاوه او له دې توريه ډل

ې د مقدمې په توګه کار واخیست چې د عراق تر نیولو وروسته د امریکا شیطاين حمل
معمر  چاهمدارنګه د لیبیا پا .1ېیزو وژنو وسلې نلرليراق د ډله هیواد اعرتاف وکړ چې ع

او سپینو زرو د  وپه جوړولو رسه وغوښتل په لیبیا کې د رس  ېيف د افریقا د اتحادالقذا
سکو پويل سیستم جوړ کړي او بیا یې په افریقا کې په الره واچوي چې د ډالرو د 
هجموين لپاره سرت خطر ګڼل کیده. نو له دې امله ناټو د امریکا په مرشۍ پرې حمله 

                                                        
 The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped Fromکتاب  Marin Katusaتو لپاره د د ال زیاتو معلوما 1 

Americal Grasp .ته مراجعه وکړئ 
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اثباته هیواد په خاورو او وینو رسه ب يیوازین اقيه یې د افروکړه او د هغه په وژل کیدو رس 
نې په نړۍ کې د نړیوال فقر د رامنځته ابرابر کړ. د دې اقتصادي نړیوالو ټولنو پالیسي

اقتصادي نابرابرۍ په  ېو د ظاهري پالنونو پرخالف نړیوالکیدو المل شو او د دې ټولن
طبقو د  تعجیيل چټکتیا رسه د زیاتیدو په حال کې دي چې په ټولنو کې د اقتصدي

رامنځته کیدو او د دې طبقو ترمنځ د بدبینۍ او نفرت د رامنځته کیدو سبب شو. د 
پیسو نړیوال صندوق د د فقر د له منځه وړلو لپاره د خپلو پالیسو په نه اغیزمنتیا 

پروګرامونه اغیزمن   (IMF)اعرتاف کوي: په وروستۍ لسیزه کې په دې اړه چې ایا د 
دي. د اوسنیو څیړنو له مخې، هیڅوک نيش ویلی چې د دي کنه؟ ډیری څیړنې شوی

مايل وجوهو د برابرۍ د پروګرامونو منلو د پراختیا په اغیزه مرسته کړیوي. په حقیقت 
ا د مقیاس سقوط کې دا څرګنده شویده چې دا پروګرامونه، د تورم زیاتوالی او د پراختی

پرته، یوه بله غولونکي پدیده  اوسنی اقتصادي سیستم له پورته دوکو .1له ځانه رسه لري
 په نامه یادیږي. (Stock Market)هم له ځانه رسه لري چې د برخو یا د بورس د بازار 

 د برخو یا بورس بازار
د غرب د عرصي متدن اقتصادي نظام یو داسې نظام دی چې د کوچنیو اقلیتونو 

کوي. د دې لږکیو )اکرثه د صهیونیزم مرشانو( ګټو او د خلکو په غالم کولو ته کار 
)اقلیت( د ګټو د تامین لپاره، د پانګوالۍ اقتصادي نظام د سهامو د بازار پدیده له 
ځانه رسه لري. سرت رشکتونه چې د سرتو پروژو د مايل وجوهو د تامین لپاره چې د 
پروژې لپاره اړونده بودیجه نلري، خپلې برخو د سهامو په بازار کې په څو برخو ویيش او 

اسطه د دې په دې بازار کې د خرڅالو لپاره داوطلبۍ ته ږدي. د خلکو په و  دا برخې
اچونو لپاره السته  د سرتو پانګو صندوق یا وجوهخپل مايل برخو اخیستل، رشکتونو 

راوړل او د هغو خلکو لپاره چې دا سهام اخيل، په سرتو رشکتونو کې د رشاکت یو باطل 
ر او پلور رشایط داسې دي چې د سهم خیال ورکول کیږي. اکرثه د سهامو د پی

پیسو په بیرته ورکولو مجبور  وخلکو په واسطه د رسمایه ګذارۍ شو خرڅوونکی رشکت د 

                                                        
 1 Mohsin Khan; The Macro Economic Effects of Fund Supported Adjustment Programs: IMF staff Papers; 

Vol. 37; No. 2; 1990; pp 196, 222 
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دغه سهام د بورس په بازار کې وپلوري. د رشکتونو د  نه وي او خلک یوازې کولی يش
اسې سهامو قیمت ظاهراً نظر د هامغه رشکت د پرمختګ ته زیاتیږي او یا کمیږي او پد

حال کې چې خلکو ته د رشاکت یو باطل خیال ورکول کیږي، هغوی د رشکتونو د 
سرتو بخرو له پیرلو رسه رسه بیا هم په دې رشکتونو کې د تصمیم نیونې حق نلري. د 
سهامو بازار په حقیقت کې د سرتو رشکتونو لپآره دیو وړیا بانک په څیر ده چې د دې 

ګې پرته له دې چې په بیرته ورکولو یې مجبور وي، بانک په واسطه، رشکتونه سرتې پان
له عامو خلکو څخه به دوکو رسه په الس راوړي. د سهامو بازار د دې ترڅنګ چې د 
سرتو رشکتونو لپآره د شیدو غوا ده، د منځنۍ طبقې د پانګو د رسقت یو عايل وسیله 

لو او د رسنیو په هم ګڼل کیږي چې دا کار د سرتو رشکتونو د سهامو د بازار په مهارو 
دونو د اقتصاد د اغیزمنتیا محرکو قوو رسه تررسه کیږي. اوسمهال د سهامو بازار د هیوا

ده چې د هغې په لوړوايل رسه د خلکو اقتصادي وضع ښه کیږي او د هغې  ېنکو ښود
په سقوط رسه په هیوادونو کې اقتصادي بحران رامنځته کیږي چې د پانګې اچونې دا 

اهمیت په دې بازارونو کې د اقتصادي نخبګانو او مهاروونکو لپاره د  سرته اندازه او
 و د رسقت ښه موقع برابره کړیده. رسمای

کله چې د خلکو پانګې د رشکتونو د برخو په اخیستلو مرصف شوی، مهاروونکي په 
بیالبیلو الرو رسه د خلکو د پانګو د غال کولو لپاره د برخو بیې زیاتولی او کمولی يش. 

ه کله چې د یو رشکت د سهم د زیاد اندازې په اخیستو رسه د نوموړي رشکت د کل
سهامو ارزښت په تدریجي توګه لوړیږي او خلک د دې رشکت پرمختګ ته په کتو رسه د 
هغې د سهامو په پیرلو الس پروې کويو کله چې د یو رشکت په سهامو کې د ډیرو پانګو 

رشکت په اړه د منفي اقتصادي راپورونو په اندازه راټوله شوه، مهارکوونکي د هغه 
خپرولو او همدارنګه د سهامو په بیا ځلې خرڅالو رسه داسې خلکو ته ښیي چې دا 

چې په دې کار رسه سهام په ناڅاپي توګه  ونه د رکود او ماتې په حال کې ديرشکت
خپل ارزښت له السه ورکوي او خلک له دې ویرې چې سهام بیا سقوط ونکړي، هغه 

څوي او سرته رضبه او تاوان ویني او مهارکوونکي یو وار بیا دا سهامو په دیره ارزانه خر 
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بیه اخيل او په تدریجي توګه یې په همدې چلونو رسه د هغې د بیې په لوړولو الس 
 پورې کوي. 

د منیسوال له پوهنتون څخه راجیش کوما اګروال او د هوسټن له پوهنتون څخه 
 ۱۴۳څیړنې تررسه کړیدي چې هغوی د سهامو د بازار له  ګوجونوو په دې اړه خپلې

 وونکي لومړی سهام اخيل او بیا یېمهاروونکو حالتو رسه مخ شویدي، وایي: مهارک
او له حکومتونو څخه د  . همدارنګه اقتصادي نخبګان د بورس د بازار له سقوط 1پلوري

رتو او نه ماتیدونکو پیسو په اخیستو رسه د اقتصادي بحران په رامنځته کولو ډیر س
ته نجات ورکوي او کوچني او منځني پانګوال د غربت په  (Too Big to Fail)رشکتونو 

په دې اړه په اقتصاد کې د لور راښکته کوي او ځانونو ته په همدې توګه ګټه رسوي. 
داسې وايي: دې نخبګانو، په اړه ه زې ګتونکی جوزف استګلتس اقتصاد پنوبل د جای

و اقتصادي بحرانونه رامنځته م کال کې د بورس د بازار سقوط ا۲۰۰۸ه امریکا کې پ
طبقو او نابرابریو د اوسنۍ نړۍ اقتصادي نظام په پوره توګه یو غیر عادالنه، د  .2کړل

 ، فقر ته کشونکی، ظاملانه او غیر اسالمي دی.یمنځته راوړونک
 اوسنی اقتصادي نظام او اسالم

( 3دینکم و امتمت علیم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناکله چې د )الیوم اکلت لکم 
 هد ایتونو د نزول لړۍ د دې ایت پ نازل شو، مسلامنانو فکر وکړ چې د قران کریم

)صلی نازلیدو رسه پای ته ورسیده او تر دې وروسته به ایت نازل نيش، خو د رسول الله 
ایات  جالله(  د سود په اړه الله )جل تر وفات کیدو څو ورځې وړاندېالله علیه وسلم( 

اې مؤمنانو! که په رښتیا  رسه مو نازل کړ او هغه یې له خدای او رسول جګړه وګڼله: 
ایامن راوړی وي، نو له خدایه وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاته دی، هغه 

خو که تاسې داسې ونه کړل، نو خرب اوسئ چې د الله )جل جالله( او د  -ور پریږدئ

                                                        
 1  The University of Chicago; Jounal of Business (2006); Vol. 79; No. 4; P 1917  

 2 Joseph E. Stiglitz; The Price of Inequality, General Principles; Moving money from the bottom of the 

pyramid to the top 

ړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره مې اسالم آیات، نن ما ستاسې دین، ستاسې لپاره بشپ ۳سوراملائده،  3 
 ستاسې د دین په توګه منظور کړ.
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هغه د پیغمرب لخوا ستاسې پر خالف د جګړې اعالن دی. که اوس هم توبه وبايس )او 
سود پریږدئ(، نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست، مه تاسې تیری کوئ او 

  .1نه به پر تاسې تیری ويش
ږي چې برشیت ته یې سود په اسالم کې یوه تر ټولو خطرناکه کبیره ګناه ګڼل کی

تل له سود خوړولو څخه د  اسالمي ښوونېپایلې له ځانه رسه لري.  ېنکفاجعه راوړو 
حرضت  محمد )صلی الله علیه  لریوايل تاکید کوي او هغه تر ټولو بده پدیده ګڼي. 

هغه کسان باندې لعنت ویلی دی چې سود خوري، سود اخيل او د سود  وسلم(  
اویا برخو ویشل شوی دی دری  پههمدارنګه په یو بل حدیث کې سود . 2معاملې لیکي

. د غرب د عرصي متدن او 3له مور رسه د زنا معادل ګڼلې دهچې تر ټولو لږ جدیت یې 
اقتصادي نظام په رامنځته کیدو رسه چې د بانکوالۍ په نوم یوه نوی پدیده  هد هغې پ

چې په ټولو اسامين ې یې له ځانه رسه لرله، په سود اخیستلو او خوړلو باندې رسه له د
نونو کې یوه سرته ګناه شمیرل کیږي، مرشوعیت ورکړل شو او د یو قانوين دی

د هغه چا لپاره چې سود  الله )جل جالله(  خو ؛سوداګرۍ په توګه شمیرل کیږي
کوم خلک چې سود اخیستل او سودخوړل سوداګري ګڼي، داسې اخطار ورکوي:

خوري، د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پېریانو نیولی وی او پر دې حال د 
هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي: )تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی.( 
په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړیدی. نو چا ته چې د هغه د رب 

ې او په راتلونکي کې یې د سود له خوړولو څخه ډډه وکړه، له لوري دا نصیحت ورسید
نو څه چې یې مخکې خوړيل هغه خو یې خوړيل دي، د هغه معامله له خدای رسه ده؛ 

                                                        
ؤِْمِننَي  ۲۷۹څخه تر  ۲۷۸سوره البقره،  1  بَا إِن كُنتُم مُّ فَإِن ﴾ 278﴿آیتونو پورې: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَُّقواْ اللَّه َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرِّ
َن اللِّه َورَُسولِِه َوإِن تُبْتُْم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَْمَوالُِكْم الَ تَظْلُِموَن وَ لَّ    ﴾279﴿الَ تُظْلَُموَن ْم تَْفَعلُواْ فَأْذَنُواْ ِبَحرٍْب مِّ
 حدیث ۱۵۹۸صحیح مسلم؛  2 
 حدیث ۲۲۵۹املستدرک علی الصحیحین؛  3 
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او څوک چې له دې حکم څخه وروسته بیا هم همداسې کار کوي، هغوی دوزخیان 
 1دي، تل به په کې اوسیږي.

یدی او هغه یې حرام ګرځولی دی، نو د الله جل جالله سود له سوداګرۍ څخه جال کړ
هغې معاملې ته ویل کیږي چې پکې  يی؟ سوداګر سواګرۍ او سود ترمنځ توپیر څه د

د دواړو لورو ترمنځ د ګټې او زیان امکان موجود وي، پداسې حال کې چې په سودي 
د معامالتو کې د سود ورکوونکو ګټه او د سود اخیستونکو زیان تضمین شوی دی. 

پانګې د ګردش او ګرځیدو په حال کې وي ځکه  سوداګرۍ په معامالتو کې اسالمي
چې په اسالمي سوداګرۍ کې ګټه او زیان شته دي او د یوې ډلې او کس السته د 

نو له دې امله پانګې الس په الس د ګرځیدو  ؛پانګو راټولیده له دوکو پرته ستونزمنه وي
مخنیوي کیږي،  2سالمي پدیده دهپه حال کې وي چې له کنز څخه چې یوه حرامه ا

د پیسو په منظمې راټولونې او  پداسې حال کې د سود په بنسټ په اقتصادي نظام کې
د سود له احتاميل خطر پرته نغدی پیسې راټولیږي او پانګې یې په تدریجي ډول له 

او له ګرځیدو پاتې کیږي او باالخره د نن ورځې په څیر یو  ځانه رسه ذخیره کیږي
اقتصادي نظام رامنځته کیږي چې  د نړۍ لس سلنه پیسه دار وګړي په نوي داسې 

انه دي. او نوي سلنه خلک د لس سلنو پانګو پسې رسګرد د اخيلسلنو پانګو رسه خون
ې چې د دې نظام پیسې هم ره توګه په سود والړ دی تر دو اوسني اقتصادي نظام په پ

 سودي دي.
يش، لومړی د هغې پواسطه سود پیدا  مخکې له دې چې کاغذي حکمي پیسې پیدا

کیږي، ځکه چې تقریباً په ټولو ملکونو کې د دې کاغذي پیسو د چاپ مسوولیت له 
هغه مهال پیسې چاپ ته سپاري  شخيص مرکزي بانکونو پورې تړاو لري او دا بانکونه

                                                        
يْطَاُن ِمَن الَْمسِّ ذَلَِك بِ  1   بَا الَ يَُقوُموَن إاِلَّ كاََم يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَّطُُه الشَّ بَا َوأََحلَّ اللُّه الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الرِّ َا الْبَيُْع ِمثُْل الرِّ أَنَُّهْم قَالُواْ إمِنَّ

بَا فََمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّ   بِِّه فَانتََهَى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمرُُه إََِل اللِّه َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ
﴿275﴾  
َن األَْحبَاِر َوالرُّْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن أَ آیات:  ۳۴سوره التوبه،  2  وَن َعن َسِبيِل اللِّه يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ كَثِريًا مِّ ْمَواَل النَّاِس ِبالْبَاِطِل َويَُصدُّ

ُْهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َة َوالَ يُنِفُقونََها يِف َسبِيِل اللِّه فَبرَشِّ َهَب َوالِْفضَّ ، ژباړه: اې مؤمنانو! د دې اهل کتابو د زیاترو ﴾34﴿َوالَِّذيَن يَْكِنزُوَن الذَّ
ې چې د خلکو مالونه په ناروا الرو خوري او هغوی د الله له الرې څخه منع کوي او هغه خلک چې علاموو او روحانیونو حال داد

 رسه او سپین زر خزانه کوي او د خدای په الره کې یې نه لګوي؛ نو دوی ته د دردناکه عذاب زیری ورکړه.
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 حکومتونه د پور غوښتنه وکړي چې دا کار په ښکاره توګه له سود رسه تړلی ده. چې 
کاله وړاندې د برشیت د نن  څوارلس سوه ت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  حرض 

حیرانتیا رسه داسې اټکل کړی دی: په یقیني توګه به په انسانانو  ېالت په ډیر حورځې 
ي ونکړ داسې ورځ راورسیږي چې هر کس به سود خوري )یا ورکوي( او که څوک داسې 

اله کړي او ړيو ال وتوانیږي د سود فتنه نه چې دجد دې لپار  .1نو اغېز به يې پرې وي
کې ښکیل کړي، په ټول انسانان په مستقیم او غیر مستقیمه توګه په سودي معاملو 

دي له منځه یوړی تر دې  ېهغه پیسې چې د ذايت ارزښت لرونک لومړي ګام کې یې
چې وتوانیده د پیسو د ارزښت پشتوانه هم له منځه یويس او داسې پیسې یې رامنځته 

په هغه اعتبار کې چې خلک یې ورته لري  چل ول رسهکړی چې ارزښت یې یوازې په 
نغښتې دی. له بده مرغه د غربیانو په واسطه د پیسو د جوړ سیستم څخه د مسلامنانو 
درک چې د اسالم د قسم خوړونکو دښامنو په واسطه د پانګو په قانوين غال کې ډیر 

وهیږي چې د پیسو سیستم به باالخره په مهم رول لري، لږ دی او نه هم په دې پ
مسلامنانو باندې د اسالم د دښمنانو اقتصادي دیکتاتورۍ سبب يش، په دې اړه په 

غالمۍ  اقتصاديمسیحي اتحاد په  –دې د تاریخي پړاو په دې مرحله کې د یهودي 
 کې ډیری مسلامنان راغيل دي. 

ه د اغګل شویو عرصي پیسو په له ټولو بده داده چې د اسالم علام په چل او دوکې رس 
حتی کله چې دوی وپوهیږي چې د پیسو په دې عرصي سیستم کې چې اړه غيل دي، 

اسالمي هیوادونو  په او حرام ګڼلو جرات یې نه کوي. یو څه ناسم دي، نو د ناسموايل
کې حاکم حکومتونه، د دې نندارې تر ټولو رقت انګیزترین لوبغاړي دي، نه هغوی د 

سو د خطرناک حقیقت درک کوي او نه هم غواړي چې درک یې کړي او اوسنیو پی
ويس ده چې اوس په نړۍ مسیحي اتحاد لپآره د دې حکومتنو چاپل-دلیل یې د یهودي

د اسالم له مخې پیسې د ذايت ارزښ او ګټور عمر لرونکي دي چې  .2حکومت کوي
د انسانانو په  ارزښت یې مهار کیدی نيش او د هغې د ارزښت کم و زیات کیدل هم

                                                        
 سنن ابو داود. کتاب البیع، باب: فی اجتناب الشبهات 1 
 2 e Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 8Imran N. Hosein; Th 
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واسطه په اسانۍ رسه د نوساين کیدو قابلیت نه لري. په قرآن مجید کې ډیر مهال کله 
چې د پیسو یادونه شویده د دینار )د رسو زرو سکې( او درهم )سپینو زرو سکې( کلمې 
یادې شوی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت له مخې، کله چې په بازار 

کموالی احساسیده، نور شیان چې د ګټور عمر او ذايت ارزښت لرونکی کې د دې سکو 
 وې، د پیسو په توګه کاریدلې، د بیلګې په توګه: خرما، وربشی، جواري، غنم او نور.

محمد )صلی الله علیه  حرضت بالل رضی اله عنه له یو ټوکرۍ ښو خرماوو رسه د 
محمد  . ېصلی اله عیله وسلم ته وړاندې کړ  او هغه یې محمد ورغیوسلم(  خواته 

خرما دي، ری ښایسته ېو ته وکتل ویې ویل:  بالله! دا ډخرماو  )صلی الله علیه وسلم( 
 الله )جل جالله(  ؟ بالل رضی الله عنه ځواب ورکړ: اې دېدا دې له کومه ځای راوړ 

شویو خرما رسه  او چیندل ما دوه ټوکرۍ عادي خرما لرلې او هغه مې له دې ښو رسوله!
غوره  دا کار د سود ماهیت ځانته . ان حرضت صلی الله علیه وسلم وفرمایل:ېبدلې کړ 

 په یو بل روایت کې راغيل دي چې د حرضت محمد صلی په وخت کې یو اوښ .1کوي
د دوه  ېار لپاره قانع کوونکی دلیل چې ولد دې ک .2له پنځو اوښانو رسه بدل شوی دی

ه یوې رسه سود ګڼل کیږي او او یو اوښ له څو نورو رسه سود نه ټوکریو خرما بدلول ل
دی، دا دې چې خرما په هغه وخت کې چې په بازار کې د رسه او سپینو زرو د سکو د 

او د پیسو له بدلیدو څخه ګټه سود ګڼل  ېيل پرمهال د پیسو په توګه کاریدلکموا
ګټور عمر معلوم نه ده او  کیږي او اوښ ځکه د پیسو په توګه نيش کاریدلی چې د هغې

ي انحطاط کې چې ملن یې د مړینې امکان هره لحظه شته دی. که مسلامنانو په اوسن
وه،  ېرو د حاللو سکو څخه یې ګټه اخیستده، قرار نلره او د رسو او سپین ز  ېورته نیول

پیسو له واحد رسه  ۷۰هیڅکله به یو امریکايي پیسو واحد د اکرثو اسالمي هیوادونو د 
اقتصادي  ۍاوسن ېدنه برابریده او اوس به صهیونیستي غربیانو په مسلامنانو بان

دیکتاتوري واک نلره. د عرصي پیسې ارزښت د پیسو د نړیوالو ټولنو په واسطه مهار 
کیدای يش، خو دا ټولنې له دې وړتیا څخه د برشي ټولنې او په ځانګړی توګه د 

                                                        
 حدیث ۳۸۷۱صحیح مسلم؛  1 
 حدیث ۶۱فصل؛  ۳۰امام مالک؛ املوطا؛  2 
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د پیسو د مهار کولو واک غرباینو ته دا زمینه  .اسالمي هیوادونو د فقیر لپاره کار اخيل
څو د اسالمي نړۍ طبیعي زیرمې او تولیداتو ارزښت پخپلې ګټې مهار  برابره کړیده

کړي چې دا کار په اسالم کې حرام ګڼل کیږي، لکه په دې اړه په یو مبارک آیت کې 
و ته د هغو په اې قومه له عدالت رسه سم تول او پیامنه کوئ او خلکداسې راغيل دي: 

 .1شیانو کې تاوان مه ور اړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ
 

                                                        
  ﴾85﴿يِف األَرِْض ُمْفِسِديَن آیات: َويَا قَْوِم أَْوفُواْ الِْمْكيَاَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوالَ تَبَْخُسواْ النَّاَس أَْشيَاءُهْم َوالَ تَْعثَْواْ  ۸۵سوره هود،  1 

 



پرکی  درېیم 
ر)  اقتصادي نیواک (استع

د پیسو په اړه د حقیقي پوهې 
 نشتوالی د اقتصادي غالم او فقر  

ي  ر المل 

د اقتصادي خپلواک لپاره 
 یوې بیې ته مجبور یې، خو دا بیه 
ه ده چې   خه ډېر ل  له هغې بیې 

ول ژوند د اقتصادي غالم لپاره   د 
یې ورکوې. 
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 د پیسو تاریخ
نه دې تجربه کړی. دا  نړۍ په یو داسې عرص کې ده چې د برشیت تاریخ یې ساری

اد، سوداګرۍ بدلون، معلوماتو، ټکنالوژۍ، علم، اقتص چټکپرمختګ،  چټکزمانه، د 
بلکې د فتنو او  ؛چې ښکاره يش یخو دا وخت داسې شی نه د ؛او نړیوالتوب وخت دی

دوکو وخت دی چې پکې خپلواکي د غالمۍ، جګړه د سولې، جهالت د زور، نیکمرغي 
د شتمنۍ د لرلو، علم پکې له معترب ځای څخه د ټاپه شوي کاغذ او سوداګري او 

یو بل رسه متضاد اقتصادي پکې خولې پورته کولو ته وایي او په ظاهره او باطن کې له 
دي چې دا فتنې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجال د وخت له وړاندوینې 
رسه برابر دي. زموږ د وخت تر ټولو سرته فتنه، د رسمایه دارۍ د نړیوال اقتصادي نظام 
دی چې پکې ډیری پانګې د ګردش په حال کې نه دي، سرت پانګوال تضمین شوي 

ران د تل په څیر د غربت د میلو ترشا بندیان دي. د نړۍ د ټولې پیسه لرونکي دي، فقی
 ۸۰کسو میلیاردرانو په الس کې دي او  ۴۵۰سلنه د  ۵۹پانګې له مجموعې څخه یې 

. او باالخره ډیره خلک د وخت په ١سلنه یې د څو سرتو هیوادونو په الس کې دي
ایساریږي. د اوسني تیریدو رسه د پانګوالو په کوچنیو اقلیتونو غالمۍ تلک کې 

توګه د بریښنايي یا کاغذي  ېپوهیدا د پیسو د تاریخ په ځانګړ  اقتصادي نظام باندې
 پیسو له مطاعلې او پوهې پرته شونې ندی.

لومړنیو انسانانو د دې لپاره چې یو شی به بل نه لره، خپل مال به وررسه بدلوه، مثالً د 
د پیسو په توګه کار اخیستل له جنسو څخه وربشو د لرلو لپاره یې غنم وررسه بدلول او 

ې د راکړې ورکړې وسیله ده. د خلکو، قبیلو، امپراتوریو او متدنونو  يسځکه پ ؛کیده
ترمنځ د راکړې ورکړې په زیاتدیو او د برش په تکامیل رسه جنس په جنس بدلونې 

ې امله سوداګري له ستونزو رسه مخ کړه او د هغې د سستوايل المل ورګځیده، نو له د
ګران بیه فلزي سکې (په ځانګړې توګه رسه زر او نقره) د پیسو په توګه رامنځته شوې. 
د تاریخ په اوږدو کې د پول یوه اصيل ځانګړتیا د هغې ذايت ارزښت وو. یعني، هر هغه 
څه چې د پیسو په واسطه یې راکړه ورکړه کیده، پخپل ذات هم د ارزښت وړ وو، د 
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ما، نقره، سپین زره او نور. د نقرې او رسو زرو سکې، د برشیت بیلګې په توګه غنم، خر 
په تاریخ کې د پیسو تر ټولو اوږد ډول دی چې تر میالد وړاندې له بابل او یونان څخه د 
فرانسې تر انقالبه پورې وکاریدې. د رسو زرو او نقرو او د پیسو ټول هغه ډولونه چې د 

و واک پاله انسانانو څخه د مستقیم مهار ذايت ارزښت لرونکي دي، له شیطان صفته ا
کولو واک اخيل، نو له دې امله د دجال په لومړۍ ورځ او د لومړۍ ورځې په عملیايت 
مرکز (برتانیې) کې، اتم ه�ي پادشاه د پیسو د کنرتول د رانیول او د پیسو د ارزښ د 

 سکو په رنګولو مهارولو لپاره په تقلب الس پورې کړ او د نقرې په اوبو رسه یې د ميس
خلک په رنګ کولو رسه یې خلک د دې تقلبي سکو منلو د اصيل سکو په مساوي 
ارزښت مجبور کړل او د خلکو د دوکه کولو په دې حالت یې د انګلیس د شاهي دولت 

. همدارنګه یې په دیارلسمه پیړۍ کې په اروپا کې کتبي ١سرته پانګه السته راوړه
څو د حجیمو حواله د انتقال پرځای، رسه مرسته کوله  رو او بانکوالوحوالې، سوداګ

حوالې له بانکونو څخه واخيل او ترې به یې انتقالولی. دا حوالې د بانکوالو او هغو 
چې وررسه  ېیې لرلې، هغو کسانو ته لیږل کید کسانو لخوا چې د رضب طال فابریکې

کرار دا حوالې د پیسو  . کرارېو  ېنقرې د اندازې له مخې ایښودل شو  به د رسو زرو او
ه د او ورسوت ېاکړه ورکړه چې کاریداو په ر  ېه د اصيل پیسو په بدل کې رواج شو په توګ

. د ډیرو پیړو لپاره بانکنوټونه په رسو زرو او نقرې او د ېبانکنوټونو په نوم ونومول شو 
له، تقیم مهار جوړونه ناشونی کو سنقرې او رسو زرو په سکو متکي وو چې بیا یې هم م

لپاره  شتمنۍمخې د غیر قانو�  لهوالو د بیالبیلو حیلو او چلونو رسه له دې چې بانک
هغه رسه زر او نقره چې د بانکنوټونو په بدل کې وررسه ذخیره  ترې کار اخیسته، مثالً

پوهیدل چې ټول خلک په کیدل چې وررسه به د امانت په توګه ایښودل شوی وو، دوی 
ذخیره شویو نقرو او طالوو پسې نه راځي، نو ځکه یې په سود یزه توګه په خپل يډله 

باندې قرض ورکول او یوه رسمایه په دوو ځایونو کې د دوو مرجعو ترڅنګ یعني د 
بانکوال او د پانګې د خاوند رسه د ګردش په حال کې وه او همدارنګه د صادر شویو 

، نو له دې امله یې د نه وه بانکنوټونو اندازه د ذخیره شویو رسو زرو او نقرو رسه سمه
                                                        

 ١ James Robertson; The History of Money; p 7 
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له مخې ډیر بانک نوټونه بازار ته وړاندې کول او له هیڅ څخه یې رسمایه  ۍلږې پشتوان
سوداګر او  مط پیؤۍ کاتولیک کشیش داسې وایي:ترالسه کوله، په دې اړه د شپاړلس

په بانکوال د خپلو ابتکاري کړنو د کشف لپاره له څو ډوله چلونو کار اخیيل چې موږ یې 
 پوهیدو وړ نه یو. 

وو څو قرضه له سود رسه چې په  يځایه حیلې او چلونه داسې جوړ شو  تر دې
میسحیت کې ګناه ګڼل کیږي، پټه کړي، خو کرار کرار یې له مسیحیت څخه د سود 
خوړولو ګناه لرې کړه او بانکوال په دې وتوانیدل چې په ازاده توګه په سود پور ورکړي 

پیسو یو وار بیا په  ېتولید شو  چېله هیڅ څخه د بیسو تولید شو  او د چلونو مترکز یې
څو بانکوال یوازې د بانکنوټونه د چاپ په . دا چلونه ددې سبب شول ١پور ورکړي سود

بیه او د په دې بانکنوټونه پرمخ د ارقامو په لیکلو د رسو زرو او نقرې ارزښت هغوی ته 
ولید کړي. برشي تاریخ په دې شاهد دی، ورکړي او د ځان لپره له هیڅ څخه رسمایه ت

هغه کسان چې ډیره شتمني یې لرله، ډیر قدرت او واک یې هم لره او همدارنګه ډیری 
دې خلکو خپله پانګه له غیر مرشوعو الرو السته راوړه، د واک او شتمنۍ په ترالسه کولو 

ګه د ډیر رسه یې حرص زیات شو او د نور واک د ساتنې او ترالسه کولو او همدارن
خت کې د شتمڼې او غالمیتوب د ساتنې پسې شول. اروپایي بانکوال هم چې په هغه و 

او همدارنګه د هغه مهال په حکومتونو کې یې له سیايس  واک او شتمنۍ خاوندان وو
نفوذ څخه خوند اخیسته، د خپلو واک او شتمنۍ په پراختیا پسې شول تر دې چې د 

لومړنی اړوند  ح جوړه کړه او د دې کار لپاره یېاچولو طر ميل پیسو د کنرتول د په الرې 
هیواد د دجال د لومړی ورځ عملیايت مرکز وو. دا کاره ده چې هیڅ هیواد نه غواړي 
چې خپلې پیسې په شخيص ټولنې پورې وتړي، نو له دې امله هغه بانکوالو چې 

ګ په لور وهڅول. په سیايس نفوذ یې لره، برتانیه او فرانسه یې له یو بل رسه یې د جن
م کال کې د فرانسې د څوارلسم پادشاه لویس او انګلستان ترمنځ جګړه د یوې ۱۶۹۴

واقعې باعث شوه چې د پیسو په تاریخ کې تر ټولو سرته مرحله ګڼل کیږي. د برتانیې 
پادشاه دریم ویلیم د جګړې د مخکې وړلو لپآره ډیرو پیسو ته اړتیا لرله او د برتانیې 
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د مالیې پورته کولو ته حارض نه وو، نو له دې امله د ویلیم پیټرسن اسکاټلندي پارملان 
ته قانع کړ چې یو بانک جوړ کړي په مرسته، د لندن ځینې سوداګرو پادشاه ویلیم دې 

څو دا بانک پادشاه ویلیم ته پیسې په پور ورکړي. دا بانک رسه له دې چې یو شخيص 
په نوم ونومول شو. دا بانک باوري وو چې د خپلو  سوداګریز بانک وو د انګلیس د بانک

پورونو ګټه السته راوړلی يش، ځکه حکومت د سود د ورکولو لپاره له مالیو څخه ګټه 
واخيل، د بیرته ورکولو له تاکید پرته وکړ په دې رشط قرضه وړاندې کړه چې ګټه یې 

 یق کړ. قرضې اخیستلو ته تشو ېيش او دې کار حکومت د ال پسې ډیر ورکړل 
حکومتونو په ټوله نړۍ کې دا الره تعقیب کړه چې نن ورځ خلک د خپلو درنو مالیو په 

د انګلیس د شخيص بانک  .١نکونو د سود په ورکولو مجبور ديواسطه د شخيص با
، د برشیت د تاریخ تر ټولو سرت اقتصادي ېتشکیل چې د انګلیس پیسې یې چاپول

انسانان په اقتصادي ګوانتامو کې را ایسار کړيدي او فساد ګڼل کیږي چې تر اوسه یې 
چې له دوکو او جعيل اقتصادي سیستم تر  ېهیڅ انسان پیدا نکړ  ېه به داستر اوس

اغیز الندې چې لومړنی هغه یې د انګلیس بانک وو پیدا نکړئ. په اتلسمه پیړۍ کې د 
ه د دروغو رسه د ګډ راتثچایلډ د کورنۍ په اقصتادي پورته وايل او د جعيل او خلکو ت

سیستم په خپریدو رسه د ميل بانک پدیدې په السته ورتلو رسه، د دې کورنۍ ته دا 
برابره شوه ترڅو هغه پالنونونه چې خزرانو په امته پیړۍ کې په رس کې لرل،  زمینه

 عميل اړخ ورکړي. 
کي: په لی (Ken Matto)د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس کاندید دوکتور کن مټو 

م کال کې میر انچل باور (راتثچایلډ)، د طال ویلې کیدو د فابریکې مالک، ۱۷۷۳
ولس پرنفوذه او پانګوال سړي خپل کاري دفرت ته د جرمني په  رصاف او پانګوال د

له دې ناستې څخه دا وه   فرانکفورټ کې راوبلل. له دې ناستې څخه د هغې موخه
پلې پانګې رسه یوځای نکړي، نو د پانګو، چې دا کسان دې ته قانع کړي چې که خ
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ل طبیعي او انسا� رسچینو کنرتول به ورته په ټوله کې نړۍ کې ناممکن يش او خپ
 .١مرحلې پالن ورته وړاندې کړ ۲۵

 Fritz)مرحله اي پالن چې فریتس اسپرنګ�ییر  ۲۵د دې دیارلسو کورنیو 
Springmeier) ه یې د روشن فکرانو د دیارلس شیطا� نسب(Illuminati)  بويل، د

پروتوکولو په څیر په یو تاریخي حقیقت په توګه ندی ثابت  ۲۴صهیون د مرشانو د 
شوی خو نننی او د څو وروستیو پیړیو تاریخي پیښې او مرحلې د دې پالنونو د رښتیا 

پروتوکولو یوه بله نسخه ده. په دې  ۲۴کیدو شاهدې دي چې د صهیون د مرشانو د 
ینې مهمې برخې د علمي ویناوو پر ځای له وحشت او ترور څخه پالنونو کې ځ

استفاده، د سیايس قدرت د ترالسه کولو لپاره د لیربالیزم تبلیغ، د طبقايت جګړو 
رامنځته کول، د دیارلسو کورنیو پت پاتې کیدل تر دې چې واک یې دې حد ته 

رسنیو کنرتول، د ورسیږي چې د دولت او خلکو زور پرې ونه رسیږي، د معلوماتو او 
ف مشهورو شعارونو په واسطه له سیست�تیک چلونو څخه کار اخیستل او د هغې د خال 

، مخدره توکو او نورو اخالقي فسادوو په واسطه د ۍعميل کول، د رشابو، زنا، موسیق
ځوان نسل فاسدول او همدارنګه بیالبیلو تیوریو (مارکسیزم، لنینیزم، فشایزم، انارشیزم 

ه یې راښکل چې پوهیږو چې دا (دیارلس کورنۍ) دروغ دي، او باالخره د نوي او نور) ت
په نوم د یو نړیوال حکومت رامنځته کول دي. تر  (New World Order)نړیوال نظم 

دې ناستې وروسته، راتثچایلډ خپل پنځه زامن د اروپا پنځو مهمو ښارونو ته واستول او 
یسو واک په الس کې واخیست. راتثچایلډ او ډیر زر یې د اروپا د مهمو هیوادون د پ

وررسه نورې دیارلس کورنۍ چې د خزر له نسب څخه دي، ټول یې په بیت املقدس په 
مرکزیت رسه د یو نړیوال حکومت د رامنځته کولو هیله لرله او له همدې امله له برتانیې 

په فکر کې څخه په جغرافیایي او نفويس لحاظ یو کوچني هیواد وو د واک د انتقال 
شول او له همدې امله یې ش�يل امریکا ته چې په جغرافیایي لحاظ سرت او د نفوس 

څو دا نړیوالې اجنډاوې د نوي رامنځته شوي قدرت په پلوه هم ډیر وو، واک انتقالوه  له
مرسته عميل کړي. د دې لپاره چې هغوی په توانیږي چې له امریکا څخه د خپلو سرتو 
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په توګه کار واخيل نو باید متخصصه طبقه په کنرتول کې راويل او د  پالنونو د څارونکي
 رسګردانو خلکو طبقه غالمه کړي چې دا کار یوازې د پیسو په زور شونې وو.

وه او هرې  ېنیې په بیالبیلو مستعمرو ویشل شو امریکا تر خپلواکۍ وړاندې د برتا
انقالب په  سې چاپولې. دطه د ځان لپاره جال پیسمستعمرې یې د مرکزي بانک په وا

 مستعمرو د جګړې د مخکې وړلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرله، نو له دې پیل کیدو رسه
چې تر انقالب وروسته د پیسو د  ېپیسې چاپ کړ  ېامله د هرې مستعمرې بانکونو ډیر 

امله چې په بازار کې له حده  تورم سبب وګرځیدې او د هرې مستعمرې پیسو له دې
، خپل ارزښت له السه ورکړ او په دې حالت کې اروپایي بانکوالو یو مرکزي ېو  ېر ېډ

بانک چې د انګلیس بانک ته ورته وو، وړاندیز وکړ او په امریکا کې لومړنی مرکزي بانک 
 د ش�يل امریکا د بانک په نامه رامنځته شو. 

شو او تر دا بانک هم د پیسو د کم ارزښته کیدو له امله له رکود (ماتې) رسه مخ 
م کال کې له منځه الړ. خو له دې رسه رسه بیا هم ۱۷۸۵څلور کاله وروسته په  سیستا

اروپایي بانکوالو په امریکا کې د پیسو د کنرتول د ترالسه کولو او د یو مرکزي بانک د 
بیا جوړولو هڅې پرینښودې او د امریکا د اسايس قانون د تشکیل په کمیسیون کې 

جوړولو طرح وړاندې کړه. توماس جیفرسن د امریکا یو بنسټ  یې د یو نوي بانک د
ایښودنکی او پخوانی ولسمرش به دې اړه وایي: که د امریکا خلک شخيص بانکونو ته د 
خپلو پیسو د عرضه کولو اجازه ورکړي لومړی له تورم او بیا د بیو د راټیټوايل په واسطه 

دیدې رسه وده وکړيو له خلکو څخه به بانکونو او رشکتونه چې هم مهاله به له دې پ
ملکیتونه غال کړي تر دې چې یو ورځ به یې ماشومان په بې کورۍ په هغې لویې وچې 

همدارنګه د امریکا یو بل بنسټ ایښودونکی  .١وه ېوزیږيږي چې پلرونو یې نیول کې
خپل واک وسايت او پاتې  چې ړه وایي: پانګوال تل هڅه کويګورنر موریس په دې ا

المان کړي. هغوی تل دا کار کړیدی او تل به یې کوي. که موږ د حکومت په خلک غ
مرسته هغوی په یوه محدوده کې ونه ساتو، هغوی به د نورو ځایونو په څیر دلته هم 

                                                        
 ١ Patrick S. J. Carmack; The Money Changers; p 29 
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د امریکا د دوو بنسټ ایښودونکو له مخالفت رسه رسه بیا هم  .١خپله اغیزه ولري
د پیسو واک د امریکا  وذ په مرستهد نفبانکوال وتوانیدل چې د سیايس مرشانو ترمنځ 

کانګرس او حکومت ته ورنکړي او په مقابل کې یې د امریکا د لومړ� بانک په نامه د 
 امریکا د نوي بانک منشور د دې هیواد په کانګرس کې تصویب کړ. 

دوه ملیونه یې د فدرال د امریکا لومړنی بانک لومړنۍ پانګه لس ملیونه ډالره وه چې 
دې بانک وه. د  ېګوالو د پانګې اچونې په واسطه شو اتې یې د شخيص پانپاو حکومت 

د حکومت او پاتې شل تنه یې د شخيص پانګوالو  هپنځه تن تنو مرشانو څخه یې ۲۵له 
 .٢په واسطه ټاکل کیدل

د  ېد ډیروايل له امله به ډیری پریکړ د مرشانو په کمیټه کې د شخيص خلکو د شمیر 
د دې بانک نوم هم داسې  کیدې. د انګلیس بانک په څیرګټه شخيص پانګوالو په 

ایښودل شوی وو چې خلک پرې د حکومتي بانک ګ�ن وکړي  او همدارنګه یې 
خو ډیری محققین په دې باور دي چې  ؛ردي رشیکانو نومونه رابرسېره نيشهیڅکله ف

ر له دې بانک راتثچایلډ د دې بانک یوه تر ټولو محرکه قوه ده. د امریکا دولت ډیر ز 
څخه پوروړی شو او توماس جیفرسن چې د دې پور په پایلو پوهیده په ناتوانۍ او غم 
رسه له دې باک څخه د امریکا د مرشانو او دولت د غالمۍ نندارچي شو. په دې اړه یې 
پخپلې یوې بیانیې کې داسې وویل: هیله مې داده چې په اسايس قانون کې د اصالح 

او  .٣یچې له فدرال حکومته یې د پور اخیستلو واک اخیستی وا یو امکان موجود وای
ې له نظامي همدارنګه یې په یو بل ځای کې وویل: په پوره باوري یم چې بانکي ټولن

کله چې توماس جیفرسن د امریکا ولسمرش شو، د بانکوالو  .٤اردو څخه خطرناکې دي
او د هغوی د نورو ملګرو په ټولو هڅو رسه یې بیا هم ورته د امریکا د لومړ� بانک د 
جوړیدو اجازه ورنکړه. خو وروسته بیا بانکوال وتوانیدل چې د امریکا د لومړ� بانک په 

نامه رامنځته کړي چې د امریکا د  څیر یو بل مرکزي بانک د امریکا د دویم بانک په
                                                        

 ١ Jannifer nedelsky; Private Property and the Limit of American Constitutionalism; p 80 
 ٢ Beginning… the Federal Reserve; p 8Roger T. Johnson; Historical  
 ٣ 1148-Senate; Feb 10 1997; S-Congressional Record 
 ٤ Jeff Barnes; Children of Liberty; p 164  
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متحدو ایالتونو دیم بانک له لومړ� رسه ډیره ورته والی لره او یوازې لومړ� پانګې رسه 
ملیونه ډالره وه. د لومړي بانک په څیر یې یو پر پنځمه برخه په  ۳۵توپیر لره چې 

ګه د لومړي حکومت اړه لرله او یو پر پنځمه برخه یې هم حکومتي مرشانو وو، همدارن
کله چې انډریو  .١ر هم د شلو کلنو لپاره تصویب شوبانک په څ� د دې بانک منشو 

م کال کې د امریکا ولسمرش شو، د پیسو رسه د تړلو دوکو او چل د ۱۸۲۹جکسن په 
سیستم په وړاندې یې مبارزه پیل کړه او پداسې حال کې د امریکا کانګرس څلور کاله 

یس جمهور د ئدویم بانک منشور نوی تصویب کړ، ر تونو د تر وخت مخکې د متحدو ایال
ي بانک د نوي وايل مانع شو. د رد له واک (ویټو) څخه کار واخیست  او د دې مرکز 

رشۍ په دویمه دوره کې جکسن خپل مالیې وزیر ته له دې بانک څخه د مسول
ډډه وکړه  حکومتي شتمنیو د را ایستلو فرمان صادر کړ، چې د مالیې وزیر له کار څخه

او جکسن مجبور شو چې د هغه د منفکۍ امر صادر کړي، تر ده وروسته د مالیې دویم 
وزیر هم د لومړ� په رسنوشت اخته شو تر دې چې له دې بانک څخه د حکومت د 

رش د شخيص میم وزیر بریالی شو. ولسېشتمنیو په راویستو باندې د دې څوکۍ در 
کې وو، خو د پرنفوذه او شاوخوا خلکو له ډیرو مرکزي بانک د له منځه وړلو په فکر 

یس وایي: دا الیق ولسمرش که دا ئشو. د هغه په اړه د مرکزي بانک ر مخالفتونو رسه مخ 
فکر کوي چې په دې توانیدلی دی چې له هندیانو رسه رسونه غوڅ کړي او قاضیان 

. په ٢ه کوينو تیروتن ؛بندیان کړي او فکر کوي چې الس یې بانک ته هم رسیدای يش
ولسمرش باندې فشار راوړلو لپاره مرکزي بانک له بازار څخه د پیسو راټولونه پیل کړه 

(Money Contraction)  چې دې کار مايل ستونزه رامنځته کړه. همدارنګه بانکوالو د
ولسمرش د وژلو هڅې هم وکړې د اسلحې د ناکاریدو له امله بریالی نه شول او د هغه 

شو. بانکوال د امریکا د متحدو  ېاروغۍ د لرلو له امله خوشن تورن کس د روا�
ایالتونو په کانګرس کې د پیاوړې ډلې په لرلو رسه د امریکا په تاریخ کې د لومړۍ ځل 
لپاره د د ولسمرشۍ د سلبولو هڅه د رایو په اکرثیت وکړه، خو ولسمرش جکسن 

                                                        
 ١ Roger T. Johnson; Historical Beginning.. The Federal Reserve; p 9 
 ٢ ican Economy; p 133Edward Kaplan; The Bank of the United State and Amer 
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چې راتلونکو اویاوو کلونو  ړمقاومت وکړ او باالخره یې مرکزي بانک داسې له منځه یو
پورې بل شخيص مرکزي بانک د امریکا په متحدو ایالتونو کې جوړ نشو. پداسې حال 
کې چې ولسمرش جکسن د مرکزي بانک له منځه وړل ځپل تر ټولو سرته بریا ګڼله، د 
بانکوالو د واک د راکمیدو لپاره یې کوم نوی سیستم رامنځته نکړای شو او بانکوالو د 

یو ایالتي بانکونو په واسطه د ذخیرې د یوې برخې په واسطه د بانکوالۍ پدیده کوچن
(Fractional Reserve Banking)  چې پکې بانکوال کولی يش د لږې ذخیرې په

 ۱۰۰۰مرسته د ذخیرې د څو چنده  بانکنوټونه عرضه کړي (د بیلګې په توګه که د 
ه بانک نوټونه عرضه کولی يش) په دې افغانیو په انداز  ۱۰۰۰۰افغانیو رسه زر ولري، د 

توګه یې د پیسو په مهار کولو الس پورې کړ او له هیڅ څخه یې رسمایه السته راوړله. د 
م کال پورې د بانکوالو واک زیات کړ او د عوامو له پانګو ۱۸۶۱پیسو دې سیستم تر 

ترڅو له  یې خپله ډیروله تر دې چې د امریکا شپاړلسم ولسمرش ابراهام لنکن وغوښتل
بانکوالو څخه واک په پوره توګه واخيل او د پیسو کنرتول حکومت ته ورکړي، نو له دې 

په نوم نوی پیسې چې د حکومت لخوا چاپیدلی،  (GreenBuck)امله یې د شنو پیسو 
الس پورې کړ او ویې غوښتل چې د حکومت پور له منځه یويس. د لنکن پرمهال، په 

او همدارنګه اروپایي قدرتونو چې د لنکن د پیسو  ېشو امریکا کې داخيل جګړې پیل 
ې حال کې چې په اسغوښتل په امریکا حمله وکړي. پد سیستم یې خطرناکه ګڼه،

لنکن باندې داخيل او بهر� فشارونه مخ په زیاتیدو وو، تزاري روسیې د لنکن مرستې 
دي او تر امریکا  الته راودانګل، هغه په دې پوهیده چې د دې پردې تر شا د اروپا بانکو 

 دولسمرش لنکن رسه د داخيل جګړې  موخه روسیه ده. تزاري روسیې له ۍوروست
نځه وړلو لپاره له مايل مرسته پرته په امریکا باندې حمله د تزار په امپراتورۍ حمله مل

 وګڼله چې لنکن یې د رامنځته شوي بحران څخه وژغوره.
یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د خو مخکې له دې چې لنکن وتوانیږي د پیسو 

حکومت په الس کې وي او دا کار قانو� کړي، د اروپایي بانکوالو په واسطه ووژل شو، 
چې د اروپایي بانکوالو په واسطه د دې کار ثبوت د ده له مرګ څخه څو کاله وروسته 
 یو کاناډایي خربیال ته په الس ورغی چې له یو امریکایي جاسوس څخه یې ترالسه
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کړی وو او په کاناډایي ورځپاڼه کې یې داسې ولیکل: د غالمانو ازادوونکی ښاغلی 
وب یې ابراهام لنکن، د یوې ډلې د دسیسې په واسطه چې د نړیوالو بانکوالو استازیت

لنکن تر مرګ وړاندې په یوه لیک کې خپل ملګري ته داسې لیکيل  .١کاوه، ووژل شو
وو: د سولې پرمهال د پیسو ملت د ځان ښکار کوي او د بدبختۍ پرمهال یې د ملت په 
وړاندې ترې توطیه جوړوي. د پیسو واک له سطلنت څخه ظامل، له اوتوکراسۍ څخه 

س�رک د جرمني حاکم اوتوون بی .٢ښتونکی دیګستاخ تر او بروکراسۍ څخه ځان غو 
 د لنکن د قتل په اړه داسې وایي: 

د لنکن مړینه د مسیحیت لپاره یوه فاجعه ده. زه دا ویره لرم چې بهر� بانکوال پخپلو 
ماهرانه چلونو رسه د امریکا ټول شتمني په واک واخيل او ترې د یو عرصي 

ځه تلو رسه، شنې . د لنکن په له من٣سیست�تیک متدن د خرابولو لپآره کار واخيل
پیسې چې حکمي پیسې یعنی مالتړ یې نلره او د بازار د غوښتنې رسه سم په ډیره 
اندازه د داخيل جګړې د مصارفو لپآره چاپ شوی وی، خپل ارزښت له السه ورکړ تر 
دې چې د رسو زرو په مالتړ رسه پیسو تر داخيل جګړو څوارلس کاله وروسته د بانکوال 

ی ونیو. همدارنګه د لنکن د حکومت د بانکوالۍ ميل قانون چې د فشاروو له مخې ځا
د ایالتي بانکونو په واسطه یې د بانکنوټونو عرضه کول منع کړی وو او دا صالحیت یې 

درال حکومت په واسطه تصویب شوی څو سرتو بانکونو ته ورکړی وو چې منشور یې د ف
 Wall)دې بانکونو د وال سټریټ ، تر ډیرو کلونو یې دوام وکړ. خو ستونزه دا وه چې و

Street) ميل باکوالۍ سیستم یې  په مرکزیت رسه فعالیت کاوه او د بانکوالی د قدرت د
او حکومت د بانکوالو په پرتله پیاوړی کیده چې بانکوال له دې حالت  سلب کړی و

څخه ناخوښه وو او په امریکا کې د شخيص مرکزي بانک د جوړولو په هڅه کې شول، 
یوازې همداسې یو بانک کولې يش چې د بانکوالو دایمي قدرت تضمین کړي. ځکه 

په نوم د  (Indianapolis)بانکوالو د خپلو سیايس پیاوړو ډلو په واسطه، د انډیانا پولس 

                                                        
 ١ Banking in America; p 62 -Volume 1 -Michael A. Kirchubel; Vile Acts of Evil 
 ٢ Ron Hayhurst; How to Interpret History; 63 
 ٣ Chris Waltik; Wealth Builgind Strategies in Enery, Metals and Other Markets; p 182 
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پیسو یو کمیسیون جوړ کړ ترڅو په خپلې ګټې رسه د پیسو سیستم اصالح کړي. د دې 
والو او سرتو شتمنانو پورې یې تړاو لره او کمیسیون ډیره غړي داسې څوک چې په بانک

 .١الرو څخه ډیره پانګه اچونه وکړهدې پانګوالو په دې کمیسیون کې له پنځه سوه زره ډ
 باالخره 

وکړ چې یوازې پیسې  د دې کمسیون وروستي راپور د یو مرکزي بانک د جوړولو وړاندیز
ې اوسنی سیستم د اصالح غوښتونکي یا هغو کسان چې غوښتل ی .٢به عرضه کوي

م کال کې وتوانیدل ترڅو د ۱۹۰۰پرمختګ مانع وښيي او یو مرکزي بانک جوړ، په 
رسو زرو د معیار قانون چې تولې پیسې پکې رسه زر او یا هم د رسو زرو پشتوانه وه، 
تصویب کړ. خو دا کار د پیسو د اوسني سیستم په ملنځه وړلو پیل شو او دا قانون یې 

د سیتم د اصالح لپاره پرانیسته، په دې اړه فرنک ویلیم امریکايي د ميل بانکوالۍ 
کوالۍ اقتصاد پوه لیکي: دا واضح او ښکاره ده چې باالخره کانګرس یو وار بیا د ميل بان

د جیمز لیونګسنت په نوم امریکایي مؤرخ لیکي: دا ماده  .٣د سیتم په بدلون مجبوریږي
باالخره،  .٤وه ېلومړ� قدم په توګه جوړه شو د  د یو مرکزي بانک د رامنځته کیدو لپاره

 Federal Reserve)م کال کې بانکوال د امریکا د فدرايل ذخیروي بانک ۱۹۱۳په 
Bank)  په نوم د یو شخيص مرکزي نوي بانک په جوړیدو بریالی شول چې د نوم

رسه  پرخالف یې نه د فدرال حکومت پورې تړلې یو بانک وو او نه د پیسو له عرض کولو
د رسه زرو د ذخیرې لپاره یې الزمه اندازه لرله.که څه هم بانکوالو د نوي سیستم نوم د 
رسو زرو په پشتوانی رسه د پیسو یا رسو زرو د معیار سیستم نوموه، د نوی پیسو ماهیت 
دا ډول خواص نلرل، بلکې په حقیقت کې د رسو زرو د معیار د اغوا کوونکي په نوم یې 

سې رامنځته کړی. کله چې په نړۍ باندې د دجال د لومړۍ ورځې کاغذي تورمي پی

                                                        
 ١ e Origins of the Federal Reserve; p 23Murray N. Rothbard; Th 
 ٢ -The Final Report of Indianapolis Monetary Commission; Journal of Political Economy 6 (June, 1898); pp 293

293-322 
 ٣ Frank W. Taussig; The Currency Act of 1900, Quarterly Uournal of Economics 14 (may, 1900); p 414 
 ٤ 1913; -ames Livengston; Origins of Federal Resurve System: Money, Class, and Corporate Capitalism, 1890j

pp 150-154 
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ورته ویل کیده، د رسو زرو  (Pax-Britannica)   عملیايت مرکز واک لره او پکس برتانیکا
د معیار  اغواکوونکي تر نامه الندې یې، د رسو زرو د یوې سرتز اندازې په راټولو رسه 

، داسې یو سیستم ېو  ېڅخه یې راغال کړ او نورو مستعمرو چې له افریقا، هندوستان 
، اسرتلنګ پونډ وو او په ېني پیسې چې له رسو زرو رسه بدلیدجوړ کړ چې د نړۍ یوازی

حقیقت کې اسټرلنګ پونډ په نړیوال بازار کې د رسو زرو په توګه پیژندل کیدی او نورو 
ر د هیوادونو د رسو زرو د ذخیرې پرځای اسټرلنګ پونډ ذخیره کاوه چې دې کا

اسټرلنګ پونډ ارزښت نور هم لوړوه او دا چې اسټرلنګ پوند ته نړیواله اړتیا پیدا کیده، 
نو له ډیر چاپ رسه رسه یې بیا هم خپل ارزښ له السه ورنکړ او برتانیې د نړۍ د با 
ارزښتنه رسچینې د هغو پیسو په وړاندې چې هیڅ ذايت ارزښت یې نه لره، السته 

 راوړې.
رتانیې په دې فاسد نړیوال سیستم الس پورې کړی وو او اوس دا مرداده د پیړیو لپاره ب

دنده د دجال د دویمې ورځې عملیايت مرکز او امریکا ته انتقال شوه. په لومړي ګام 
زمینې د کې، امریکا د خپلو خلکو د پانګولو د کنرتول او د امریکایانو د غالمۍ د 

کار وکړ چې د برشیت د تاریخ تر ټولو سرته غال یې ګڼلی شو. د  برابرولو لپاره داسې
امریکا دولت د رسو زرو د سکو لرل د دې هیواد اوسیدونکو ته منع اعالن کړل. په هغې 

ت لره او خلکو د رسو زرو هر اونس د ښډالرو ارز  ۲۰هر اونس د  وخت کې د رسو زرو
م کال په جنورۍ کې د امریکا ۱۹۳۴شلو ډالرو په وړاندې بانک ته وسپارل. وروسته د 

سلنه راکم کړ او بیا یې د رسو زرو د  ۴۱حکومت د ډالرو ارزښت د رسو زرو په وړاندې 
لرلو قانون باطل کړ. د امریکا خلک بیرته بانکونو ته ورغلل (د ډالرو په وړاندې د بې 

ندې وپیرودل او ډالرو په وړا ۳۵اعتبارۍ له امله) او بیرته یې هر اونس رسه زر بیرته د 
 .١سلنه پانګه له السه ورکړه ۴۱له په دې کار رسه خپ

د نړیوالو بانکوالو او یا انرتناسیونالیسستانو وروستی هدف چې د یو نړیوال حکومت د 
رامنځته کولو په هڅه کې وو، یوازې امریکا نه وه، بلکې په ټوله نړۍ یې اقتصادي، 

 سیايس او فرهنګي راج غوښته. 
                                                        

 ١  Imran N. Hosein; The Gold Dinar and  Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 35 
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امله یې د امریکا په علمي، څیړنیزو ټولنو، رسنیو، سیايس ګوند او مد� نو له دې 
ټولنو کې د پیسو په مرصوفولو رسه د ازاد بازار اقتصادي نظام او لیربالیستي نظریو په 
علمي ښودلو الس پورې کړ او د خپلو پالنونو د تطبیق لپاره یې نړیوالې ټولنې رامنځته 

روسته چې نړۍ له پکس برتانیکا څخه پکس امریکانا ې نړیوالې جګړې و مکړی. تر دوی
(Pas-Americana)  په لور په حرکت کې وه، د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو سیايس

سازمانونو د جوړولو ترڅنګ یې د برټن ووډز په کنفرانس کې د اقتصادي نړیواله ټولنه 
 هم په امریکا کې جوړه کړه.

 (Bretton Woods)برینت ووډز 
چې د نړۍ هیوادونه په دویمه نړیواله جګړه اخته وو، د امریکا د متحدو ایالتو په  کله

م ۱۹۴۴هیوادونو د  ۴۴نوي همشایر ایالت برټن ووډز کې د امریکا او برتانیې په مرش 
تصادي طرحو په اړه خربې اترې کال د جوالی په میاشت کې تر جګړې وروسته د اق

مصارفو لپاره زیاتې  پرمهال، ډیرو هیوادونو د جګړې د. د دویمې نړیوالې جګړې ېوکړ 
او له دې امله یې له رسو زرو رسه د هغې د تبادلې وړتیا له منځه  ېو  ېپیسې چاپ کړ 

ونوالو لپاره ښه یوړه چې د پیسو د تورم سبب شو او د بریټن ووډز د کنفرانس د ګډ
ن ووډز کنفرانس په څو د نظر وړ هوکړه لیک السلیک کړي. د بریټچانس ګڼل کیده 

دریو کمیسیونو ویشل شوی وو چې لومړی هغه یې د پیسو نړیوال صندوق، دویم 
یم ېکمسیون یې د بیا رغونې او پراختیا بانک چې وروسته په نړیوال بانک واوښت او در 

کمیسیون یې داسې ټولنه رامنځته کړه چې د نړیوالو اقتصادي همکاریو بله وسیله تر 
 .نیيسبحث الندې و 

لیک په مادو  پداسې حال کې چې ډیری هیوادونو فکر کاوه چې دد کنفرانس د هوکړه
م کال کې په غیر رسمي ۱۹۴۲، د امریکا او برتانیې ترمنځ په يکې تصمیم نیوونکي د

ویانو او نورو هیوادونو له برتان. امریکایانو له ېو  ېتوګه په دې اړه خربې اترې پیل شو 
اوړي پورې خربې اترو ته ادامه ورکړه. د امریکا او برتانیې  م کال تر۱۹۴۳استازو رسه د 

نیټه د لیدنو پرمهال د یو نړیوال  ۲۳او  ۲۲م کال د جون په ۱۹۴۳د استازو ترمنځ د 
کنفرانس کې د پیسو د نړیوال صندوق په اړه د یوې ګډې بیانې پالن جوړ شو. د 
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ر تر نهمې نیټې پورې نهه ځله څخه د اکتوب ۱۵امریکا او برتانیې استازو د سپتمرب له 
ناسته وکړه. د پیسو د نړیوالو صندوق د رامنځته کیدو په اړه د کارپوهانو د کډې بیانیې 

م کال په اپریل کې السلیک شو، پداسې حال کې چې په دې ۱۹۴۴هوکړه لیک د 
په هوکړه لیک کې د پیسو د نړیوال صندوق او د بیا رغونې د بانک او نړیوال انکشاف 

، یوه الره یې د برټن ووډز لپاره چې د امریکا او يه ټول موضوعات نه وو یاد شو اړ 
نیې هغه په نورو هیوادونو برتانیې استازو په کې موافقه کړیوه برابره کړه او امریکا او برتا

   .١ومنله
د بریټن ووډز د کنفرانس پایله له دریو نړیوالو اقتصادي ټولنو له جوړیدو څخه عبارت 

، د پرمختګ او بیا رغونې نړیوال بانک (IMF)پکې د پیسو نړیوال صندوق وو چې 
(IBRD)  یا اوسنی نړیوال بانک(WB)  او د سوداګرۍ نړیوال سازمان(ITO)  چې

په نامه بدل شو او  (GATT)وروسته په سوداګرۍ او تعرفو باندې د عمومې هوکړې 
 کیږي، شامل دي. په نامه پیژندل (WTO)اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 

دې کنفرانس داسې موافقت نامه السلیک کړه چې د هغې قوانین د غرب  له دې پرته
او په ځانګړی توګه د امریکا د ګټو تضمیمن کوونکی او اوسمهال د امریکا د بهر� 
سیاست یوه سرته وسله ګڼل کیږي. د یادو ټولنو د اداره کولو سیستم دموکراتیک نه وو 

حق نلري، بلکې امریکا پکې د څو غړو  او هر غړي هیواد پکې د مساوي پریکړې د لرلو
د رای ورکولو حق لري او اداره یې له واشنګټن څخه کیږي. د برټن ووډز هوکړه لیک 
پداسې رشایطو کې السلیک شو چې په جګړه کې ډیری ښکیلو هیوادونو ورته کايف 
وخت نه لره او حتی د دې کنفرانس غړو هیوادونو ډیرو استازو حتی د کنفرانس رسمي 

به (انګلیيس) هم زده نه وه او د دې هوکړې لیک سخت متنونه یې په سمه توګه نشو ژ 
هیوادونو استازو  ۴۴تحلیل کولی، چې په دې اړه ون دارمل لیکيل: په برټن ووډز کې د 

 . ٢داسې موافقت نامه السلیک کړه چې د هغې لوستلو ته یې وخت نلره

                                                        
 ١ , Essay on International Finance; p 192Mikesell R; The Bretton Woods Debates: a Memoir 
 ٢ Van A. Dormael; Bretton Woods: Birth of Monetary System; p 226 
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 ېیر او همدارنګه د هغې در مالیې وزد برتن ووډز کنفرانس چې د امریکا د 
کمیسیونونه د امریکایانو او برتانویانو په واسطه اداره کیدل د نویو تشکیل شویو 

ذخیروي پیسو په توګه امریکایي ډالر داسې  ېزمانونو په چوکاټ کې یې د نړیوالسا
ډالرو رسه معال وو او نورې ميل پیسې د  ۳۵تصویب کړل چې د رسو زرو یو انس له 

رسو زرو په وړاندې د بدلیدو وړ یو ثابت نرخ رسه د ډالر او یا هم د هغې د  تبادلې د
. په رسو باندز د ډالرو د بدلونې حق یوازې په حکومتونو او دولتونو پورې تړلی وو او يو 

هیڅ هیواد حق نلره چې  خلکو نشو کويل خپلې پیسې په رسو زرو رسه بدلې کړي.
سلنو او د دې سازمان د غړو  ۱٫۵ه اجازې په خپلې پیسې د پیسو د نړیوال صندوق ل

سلنو ډیره کم ارزښته کړي. په دې رسه، امریکايي ډالرو د هغې  ۸له اجازې پرته له 
لوړې غوښتنې له مخې چې په نړیوال بازار کې یې پیدا کړی وو او ټولو غړو هیوادونو 

ارزښته پیسه شوه او هغه د هیواد د پانګې په توګه ذخیره کولې، د نړۍ تر ټولو سرته با 
امریکا هم د نیوالو غوښتنې لیده او له موقع یې ګټه پورته کوله، ډیر اندازه ډالر یې 
چاپول، پداسې حال کې چې د رسو زرو لږه فیصدي د چاپ شویو ډالرو له اندازې رسه 

 یې سمه ذخیره نه لرله.
وړي اقتصاد په توګه په په دې کار رسه امریکا د برتانیې ځای ونیو او د نړۍ د سرت او پیا

نړۍ کې راڅرګند شو. خو د امریکا او برتاینې موخه د برینت ووډزر هوکړه لیک ته 
پابندي نه وه، بلکې له دې موافقت نامې څخه یې د نورو هیوادونو د غالم کولو او 

 بیلوايل په توګه کار اخیسته. 
ۍ تر ټولو لوړه د تبادلې ثابت نرخ داسې تصویب شوی وو چې اسټرلنګ پونډ د نړ 

پیسې په توګه تقریباً د ډالر څلور چنده ارزښت لره چې دا کار په نړیوال بازار کې د 
برتانیې د تولیداتو د لوړیدو باعث شو او له همدې امله د برتانیې د تولیداتو لپاره 

م کال کې خپله ۱۹۴۹غوښتنه راکمه شوه او د برتانیې دولت د لومړي ځل لپاره په 
ن ووډز د هوکړه لیک پرخالف چې خپله السلیک کړیوه د د پیسو د نړیوال پیسه د برټ

سلنه راښکته کړه او په کرار کرار  ۳۰٫۵صندوق او د دې سازمان د غړو له اجازې پرته 
ډول یې د خپلو پیسو د ارزښت په راکمولو پیل وکړ چې د ډالرو په وړاندې د نړیوالې 
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فرانسې کله چې د ډالرو د ارزښت  م کلونو کې۱۹۷۰بې اعتبارۍ سبب شو. په 
او په وړاندې یې  ېذخیرې یې د امریکا په لور واستولنوسا� کیدل لیده، خپلې ډالري 

د رسو زرو غوښتونکې شوه او دا چې امریکا عرضه شویو ډالرو په اندېا ذخیره شوي رسه 
 زر په بدل کې نه لرل، په ډیره بې رشماه توګه یې د خپل مسوولیت څخه چې په
السلیک شوي هوکړه لیک کې کړیوه او مرشي یې هم په غاړه وه، رسغړونه وکړه او 
ریچارډ نکسن د فرانسې دولت ته د یوې بیانیې په ترڅ کې وویل: رقیبانو په ورسوتیو 

 اوونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې عیار جنګ په الره واچوه...
د ډالرو څخه د دفاع لپاره د رقیبانو  چېما هم د مالیې وزیر ته امر وکړ نو له دې امله 

څو په موقتي ته امر وکړ  (Konly)په وړاندې الزمې کړنې تررسه کړي. ما وزیر کونيل 
توګه له ډالرو رسه د رسو زرو او نورو ذخیره شویو پانګونو بدلونه ودروي. یوازې پرته له 

ریچاډ نکسن د برینت . ١دې چې د امریکا د متحدو ایاالتو او پیسو د ثبات په ګټه وي
ووډز سیستم په پوره توګه له منځه یوړه د اسعارو د بدولنې د ثابت نرخ د له منځه تلو 

پرته د چاپ شویو شمیرو  ۍاو پشتوان سبب شو او د نړۍ پیسې له کوم ذايت ارزښت
چې تر يې یدو په حال کې دي. یوازې هغه څه رسه د یو کاغذ په شکل تر اوسه د تاو

برینت ووډز له کنف�انس څخه پاتې دي د امریکا تر مرشۍ الندې د یو اوس پورې د 
نالیدونکي ظلم په توګه نړیوالې ټولنې دي. ریچارډ نیکسن د ډالر د بحرا� حالت 
لپآره د حالرې په فکر کې شو او د ډالر د نړیوال ارزښت د ساتنې لپاره یې د پطرو ډالر 

(Petrodollar)  پرته) کیدو  ۍډالرو په حکمي (له پشتوان کړه. دعايل نظریه وړاندې
نلرله او که ټولو هیوادونو له بانکي  رسه، نورو هیوادونو د ډالرو ذخیره کیدو ته دلچسپي

رته کیدل نو په باور رسه به د و ویستل او په امریکا کې ښکته پ ذخیرو څخه خپل ډالرو
ډالر له منځه تلل او د امریکا  ي، امریکایيم د ډالرو د سقوط المل ګرځیدلی و پیسو تور 

امپراتوري تر ځوانیدو وړاندې د مرګ مزه څکله. خو ریچارډ نکسن د ډالرو د نړیوالې 
شاهي کورنۍ یې  غوښتنې د ساتنې لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړ او د دې هیواد

لرو څو د وخت تر ټولو د سرت اقتصادي تولید (نفت) خرڅالو یوازې د ډاپه دې قانع کړه 
                                                        

 ١ Kamran Dakhah; The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy; p 118 



 145                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

په وړاندې تررسه کړي او د دې کار په بدل کې ورته امریکا د آل سعود کورنۍ ته د 
 بهرنیو او داخيل ګواښونو په وړاندې شاهي کورنۍ ته د ساتنې وعده ورکړه. 

غړو هیوادونو او بیا وروسته د نفتو ټولو  (OPEC)تر سعودي عربستان وروسته، د اوپک 
الرو په وړاندې خرڅول، یعني که کوم هیواد غوښتل صادروونکو هیوادونو خپل نفت د ډ

نفت واخيل، نو لومړی یې باید ډالر پیرلی وای او د اخیستل شویو ډالرو څخه وروسته 
یې نفت اخیستلی شوای. په همدې توګه ډالر یو وار بیا د نړیوالې پیسې په توګه اوس 

 تضم� د امریکا واکمنيې په نړۍ کې د پطروډالر په نامه پیژندل کیږي، یو وار بیا ی
له منځه وړلو وروسته د آل سعود کورنۍ دویم سرت خیانت له  کړه او د عث�� خالفت

اسالمي نړۍ او برشیت رسه تررسه کړ. د ډالرو په حکمي کیدو رسه، د امریکا د 
ذخیروي بانک او د ټولو شخيص مرکزي بانکونو برخوال چې په یو ډول له یارلسو 

لري او د راتثچایلډ په کار ځای کې نړیوال سرت پالن جوړ کړی وو، پرته کورنیو رسه تړاو 
، د کاغذي ېاو نړیوال سازمان لخوا وڅارل شو  له دې چې د کوم شخيص، حکومتي

 پیسو په چاپ الس پورې کړ او له هیڅ څخه یې نه باوریدونکی پانګه تولید کړه او د
م کال ۲۰۱۵لص مقروضیت په چې نړیوال ناخا نړۍ ټول حکومتونه یې پوروړي کړل

د ټولو هیوادونو (ځمکې) د مقروضیت   .١یلیونه امریکایي ډالرو ته رسیدهتر ۱۵۲کې 
 ېنه داده چې ځمکه له چا څخه پوروړ تریلیونه ډالرو ته رسیده، خو پوښت ۱۵۲مجموعه 

 ده؟ 
په باوري توګه چې ځمکې له مریخ او یا هم له کومې بلې سیارې څخه پور نه دی 

تی، بلکې هیوادونو له شخيص بانکونو څخه د دولتي کړنو د مايل وجوهو د تررسه اخیس
کولو لپاره پور اخیستی دی او نړیوال بانکوال چې تر اوسه هم د خپل هویت له ښکاره 
کولو څخه ډډه کوي، د حکومتونو لرونکې دي او ولسمرشان یې د نانځکو په څیر ساز 

ا د فدرايل ذخیروي بانک په اړه وایي: ډیری ته ګډیږي. امریکایي سناتور د امریک
امریکایان د پیسو د نړیوال پور ورکونکو څخه واقعي پوهه نلري... د ذخیروي فدرايل 

                                                        
 ١ Fiscal Monitor; Debt: Use it International Monetary Fund (IMF); World Economic and Financial Surveys: 

Wisely; Oct 2016; p1 
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نګرس له کنرتول څخه بهر سیستم حساب هیڅکله څارل شوی نه دی، دا سیستم د کا
لیک  رسه له دې چې امریکا د برټن ووډزر سییستم مات کړ، د دې هوکړه ١عمل کوي

کولو  (Hegemony)د فقر رامنځته کولو او یکه تازی  وپواسطه د رامنځته شویو ټولن
 نړیوال کولو لپاره کار اخيل.

د برتن ووډز تر کنفرانس وروسته  مستعمره کول او غیر سیايس مستعمره کول اقتصادي
پداسې حال کې چې غربیانو له مستعمره هیوادونو څخه په ظاهري بڼه نظامي او 

 توګه پریښود، خو د بیالبیلو اقتصادي سازمانونو لکه د پیسو د نړیوال صندوق ، سیايس
نړیوال بانک او نړیوال سوداګرۍ سازمان په رامنځته کولو رسه ددې هیوادونو په 

 قتصادي استع�ر یې الس پورې کړ. ا
واسطه اداره کیږي چې عبارت دي له  هاندې سازمانونو پا نړۍ اوس د غرب تر کنرتول 

په واسطه د پیسو د نړیوال صندوق،  ٣G8او  ٢G7د امریکا د متحدو ایالتو په مرشۍ د 
نړیوال بانک، د نړیوال سوداګرۍ سازمان او د اقتصادي پراختیا او همکارۍ سازمان 

(OECD) د امریکا په مرشۍ د پیسو د نړیوال صندوق، نړیوال ٤په واسطه اداره کیږي .
سازمان په څیر سازمانونه د نړۍ د غالمۍ یو خطرناک مثلث بانک او نړیوال سوداګریز 

چې  ې دهرناک مثلث په مرسته هغه مهال شونجوړ کړیدی. د نړۍ غالمي د دې خط
فقر ټوله نړۍ ونیيس او هیوادونو له دې سازمانونو څخه سوال او خیر غوښتلو ته مجبور 

و داسې پالیسۍ ومني پورونه ا لپاره له سود رسه تړيليش او له فقر څخه د خاليص 
چې د اقتصادي غالمۍ ترڅنګ نور فقر هم وزیږوي. د دې لپاره چې نړیوال د نړیوال 

الړ  حکومت یا نوي نړیوال نظم ته ګونډه ووهي، باید لومړی د غالمۍ سیستم داسې ته
دجال د مرش په توګه چې د نړیوال حکومت لپاره کار کوي او باالخره یې مسیح ال يش

ده چې د هغې تګالرې داسې غالمي ددې سیستم تر ټولو مهم برخه دي صاوي. اقت

                                                        
 ١ Patrick S. J. Carmack; The money Changers; p 4 
 ٢ G7 .یا د اوو پیاوړو هیوادونو ډله چې پکې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او انګلستان شامل دي 
 ٣ G8 هیا د اروپايي اتحادیې په شمول اووه ګونې ډل 
 ٤ Richard Peet; Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO; p 62  
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څو د امریکا په مرشۍ اقتصادي سازمانونه، لومړی فقیر هیوادونه دي  ېجوړې شو 
 هدف وټاکي او بیا فقر په ټوله نړۍ کې نړیوال کړي. 

د سرتو غريب هیوادونو له سیاست پوهانو چې له پیړیو راهیسې ترې بانکونو د دې 
ې طرحې لپاره د نانځکو په توګه کار اخیستی د ټولې نړۍ د نانځکې کیدو لپاره نړیوال

ترې کار اخيل. د دې لپاره چې یو هیواد او خلک یې د غالمۍ سیستم ومنيږ باید 
دومره مجبور يش چې د غالمۍ له منلو پرته بل بدیل ونلري او هغه یوازینې الره چې 

 شنګټن تر مرشۍ الندې د سازمانونو، د واييده یې د غالمۍ منلو ته مجبور کړهیوادون
په واسطه د دې هیوادونو پوروړي کول دي. د اسعارو د نرخ د ثابتې تبادلې د سیستم 
تر له منځه تلو وروسته د هیوادونو ميل پیسې په پوره توګه په تورمي پیسو بدلې شوی 

نړیوال چې تل یې ارزښت د نوسان په حال کې وي او په دې رسه یې د پیسو د 
صندوق لپاره چې د پیسو د نړیوالو قوانینو او اړیکو د تنیمولو یوازیني سازمان دی، د 
ټولو هیوادونو د پیسو د ارزښت د مهار کولو چانس برابر کړیدی. د دې لپاره چې 
هیوادونه له نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره مجبور 

پیسې د همدې سازمان لخوا کم ارزښته کیږي او دولتونه د يش د دې هیوادونو 
بودیجې د برابرولو لپاره له دې سازمان څخه پور اخیستو ته مجبوریږي او که کوم هیواد 
مقاومت وښیي، د هغه هیواد مرشانو ته د رشوت ورکولو هڅه کوي او کله چې یې 

خوا وژل کیږي او یا د مرشان فاسد نه وي یا دا چې د امریکا د جاسوسۍ د سازمان ل
قاومو هیوادونو نظام له منځه امریکا په مرشۍ د ناټو په نظامي السوهنې په واسطه د م

اوسنی اقتصادي سیستم خلکو ته د علمي ټولنو او د غريب رسنیو لخوا داسې .١ځي
بغرنج ښودل کیږي چې عام خلک پرې نه يش پوهیدلی او اقتصادي کار پوهان د هغو 

په واسطه چې د غريب ټولنو لخوا یې د سانسور مرحله تیره کړیوي وي، علمي کتابونو 
اکتفا کوي. نو له دې امله د برټن ووډز سازمانونو ته پراختیا ورکوي او د خپل هیواد د 
پراختیا لپاه د دې سازمانو غړیتوپ یو حتمي کار ګڼي، پداسې حال کې د دې 

د ساخت�ري تعدیل په څ� مرشوطیتونو ه له دوو خطرناکو پدیدو سود او ورونهیوادونو پ
                                                        

 ال زیات معلومات د یو اقتصادي جنایتکار د اعرتافونو په کتاب کې چې د جان پرکینز لیکنه ده. ١ 
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رسه ملې وي. دا ټولنې په دې پوهیږي چې هیوادونه یې له ورکړل شويو قرضونو او 
وررسه د اړوند سود له زوره نيش وتلی، د ميل قرضونو د پراخولو لپاره یې داسې قرض 

 نهو هیواد ينو په داخل کې نه وي او پوروړ ورکوي چې اکرث د قرض اخیستونکو هیوادو 
قرض له باره نه يش وتلی، رسبیره پرې هر کال کلنې ګتې فیصدي  يد اخیستل شو 

هم ورزیاتیږي او د دې سرتو قرضونو کې ډوبیږي. هغه هیوادونو چې ښه اقتاصدي 
پالیسۍ او رسچینې لري او کولی يش اخیستل شوی پور بیرته ورکړي، د دې سازمانونو 

د ارزښت په مهار کولو الندې راويل. ځکه دا لخوا د اقتصادي یرغلونو الندې د پویس 
سازمانونه دا سازمانونه هیڅ هیواد له پور څخه ازاد نه غواړي. د ميل پیسو بې ثباته 

 کول د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق د پټو اجنډاوو یوه کلیدي موخه ده. 
رځي او وايل المل ګد پیسو د کم ارزښته کول په ناڅاپي او سمدستي توګه د بیو د لوړ 

 . ١ي عاید د راښکته کیدو المل ګرځيد ارزښت او واقع ېپه ورته وخت کې د کاري قو 
همدارنګه دا بحران د پورونو د بیرته اداکولو د سختوايل المل ګرځي او یاد هیواد 

نه يش، دا همداسې پوروړې پاتې کیږي. کله چې هیوادونه د پور په ورکړې ناتوا
توګه د بربادۍ له یوې نوی نسخې رسه راڅرګندیږي او د  هپ مالتړيسازمانونه د یو 

رسه  ورشایط ونويله قرضونه د اصالحاتو په څیر  ينیو قرضونو د ادا کولو لپاره، نو پخوا
د نوي قرض له جملې څخه ډیر برخه په پخوانیو حسابونو کې پاتې ورته وړاندې کوي. 

قتصادي پالیسو د اصالح لپاره ښکته پورته کیږي او ډیره لږه برخه یې هیوادونو ته د ا
د پیسو د نړیوال صندوق تر واک الندې د بودیجې د سختوايل کیږي. 
، کم ارزښته کول، د سوداګرۍ ازادۍ او شخيص  (budgetary austerity)پالیيس

پوروړي ملتونه د مرکزي بانک او  پوروړو هیوادونو کې عملی کېږي. ۱۵۰کول په 
 کمیت حق ته په غاړې ایښودنې مجبوریږي اقتصاد وزارت د حا

غاړه لري، دولتي ټولنې له منځه  چې د یو کلن اقتصادي او پیسو پالیسۍ کنرتول په
ي او د اقتصادي رسپرستي یو سیستم (د واشنګټن تر مرشۍ الندې د ټولنو په ځ

واسطه رامنځته کیږي. یو موازي دولت چې واک یې له مد� ټولنې څخه زیات وي، د 
                                                        

١ Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and the New World order; p 48 
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یوال اقتصادي سازمانونو لخوا جوړیږي. هغه هیوادونه چې د پیسو د نړیوال صندوق نړ
 .١عمل نه کوي، تور لیست ته لویږي د کړنو او موخو رسه سم

کله چې هیوادونه د خپل قرض د بیرته ورکولو توان ونلري، د واشنګټن تر مرشۍ الندې 
تو د زیاتوايل لپاره د د حکومت د مصارفو د راکمولو او د عایدا اقتصادي ټولنې

سختوالی هغه وړاندې کوي. اقتصادي  (Austerity)اقتصادي سختوايل پالیيس 
ې موخه د حکومت د اقتصاد ښه وي. په دې پالیسې کې په چپالیسۍ ته ویل کیږي 

عمده توګه د عامه سکتور د دندو کموالی، د عامه خدماتو کارمندانو ته د امتیازونو او 
کموالی، د دولتي ټولنو شخيص کول او د دولتي خدماتو کموالی پکې اضافه کاریو 

فو راکمول او د قرضونو شامل دي. د دې ډول پالیسو بنسټیز هدف د حکومتي مصار 
 .٢ورکول دي

اره توګه هیوادونه خپل پور ادا کړي، پرته له دې چې خپل کارمندان ښکدا چې په 
نه راکم کړي په خلکو او په ځانګړی توګه منفک کړي او د پاتې شویو کارمندانو امتیازو 

په ټیټو منځنیو طبقو خلکو باندې درنې مالیې وضع کوي ځکه نړیوال رشکتونو د 
بهرنۍ پانګې اچونې په لیوالتیا رسه له دې مالیو څخه معاف کیږي. د حکومتونو په 

د  د کچې د زیاتوايل المل ګرځي او همدارنګه ۍیکار واسطه د کارکوونکو راکمول د ب
امتیازونو  راکمول او مالیو لوړول د فقر المل ګرځي چې دا هم د واشنګټن یو عمده 

واک الندې کول اسانه کیږي. یوه موخه ده، ځکه چې د غریبو خلکو کنرتول او تر 
 (Alexis Tsipras)ې لیدلی شو. الکسس سپراس ک ندۍ بیلګه یې په اوسني یونانو ژ 

ند څخه د یونان صدارت ته کاندید د یونان په له ګو  (Syriza)د چپ پالو یا رسیزا 
ټاکنیزو سیالیو کې یې د سخت پالنې پرضد شعارونه ورکړل او د واشنګټن تر مرشۍ 

 وي اقتصادي ټولنو څخه د یونان ستړ الندې د سخت پالو پالیسو سازمانونو او اروپاي
ه منځه په دې هیله رایه ورکړه چې دا اقتصادي سخت پالنه به لته و خلکو ده شو 

یويس. کله چې د یونان صدراعظم شو او ویې غوښتل چې د یونان د سخت پالنې 

                                                        
 مخ ۱۹همدا رسچینه؛  ١ 
 ٢ European Union Center of North Carolina; EU Briefings, Policy Area: The Politics of Austerity; p 1 
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پالیسې په منځه یويس. د ظامل اقتصادي ټولنو له خوا یې دوه انتخابه ولیدل: یا به 
ي. اکسس ځددې سازمانونو پالیسیانې مني  او به هم د اروپا له اتحادیې څخه و 

م  ۲۰۱۵ي رایو لپاره خلکو ته پریښودل او په سپراس د دوو ټاکنو انتخابول د عموم
خو د عموي رایو پرخالف  ؛کال کې یې د ټولپوښتنې لپاره عمومي رایې په الره واچولې

یو وار بیا غربیانو ثابته کړه چې اکرثیت رایې او  ېرب د ټولنې تر فشار الندې ید غ
کې واقع نه  دموکرايس هغه مهال معتربه ګڼل کیږي چې پکې یې خپلې ګټې په خطر

وي. دا پالیسې د افغانستان په هیواد کې هم د تررسه کیدو په حال کې ده او د 
افغانستان خلک هم ورځ تر بلې په اقتصادي سختۍ کې راګیر دي او د موازي ټولنو د 
یو ځای کیدو په نامه د حکومتي کارکوونکو په منفک کولو الس پورې کړی او د 

یې په کسبه کارانو، عادي خلکو او کارکوونکو له درنې ماحکومت د عوایدو په لوړولو رس 
باندې وضع کیږي. د مخابرايت رشکتونو په څیر څو ملتیتي رشکتونه چې عاید له 
اس�ن رسه لګیږي، ددې پرځای چې د خپلو مرصيف کارتونو له عایداتو څخه مالیه 

د دې مالیو په  ١ورکړي، د افغانستان خلک چې هر فامیل پنځلس زره افغانۍ عاید لري
ورکولو رسه له تورمي پیسو څخه مجبور دي چې ارزښت یې په تدریجي توګه د کمیدو 

 په حال کې ده.
یو نړیواله وسیله ده. له  د پیسو کم ارزښته کول د پانګو د غال کولو او د فقر کولو

او ذايت ارزښت پرته کاغذي پیسې د مهار کیدو قابلیت لري او د دې پیسو  ۍپشتوان
ار کیدنه د پیسو د سرتو ټولنو په واسطه اسانه ده. د پیسو کم ارزښته کیدل د دولت مه

و د راپیدا د السوهنې په واسطه د واشنګټن د مرشۍ الندې د ټولو په فشارونو رسه ا
د پیسو کم ارزښته  واسطه د دې ټولنو په واسطه صورت نیيس.شویو بهرنیو عواملو پ

په الره  جنجال جوړونکی اقدام دی چې یو حکومت یېکول یو ډارماتیک ترینه او حتی 
د پیسو په ارزښت کې بدلون د امریکایي ډالرو په وړاندې  اچوي. د معاداتو له مخې

ت راټیټول دی اندازه کیږي، نو له دې امله کم ارزښته کول د یوې بهرنۍ پیسې د قیم

                                                        
 ١ The Asia Foundation; A Survey of Afghan People: Afghanistan in 2015; p 76 



 151                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

د واشنګټن تر مرشۍ الندې د ټولنې په حکومت کې د اداکولو د  . ١د ډالر په وړاندې
تعادل راوستو او اقتصادي اصالحاتو په بهانو رسه، هیوادونه د پیسو کم ارزښته کولو ته 
مجبوروي او اکرثه دولتونه د پیسو په کم ارزښته کولو کې احتیاط کوي او همدارنګه د 

ه کولو څخه ډډه کوي، نو له دې امله غرب رقیب هیوادونه د خپلو پیسو د کم ارزښت
دغه سازمانونه له بیالبیلو غیر قانو� الرو د دې هیوادونو د پیسو په بې ارزښته کولو 

اقتصادي تحریم پرې وضع کوي، د یادو هیوادونو د اقتصادي  :مثالً ؛الس پورې کوي
، پنټاګون CIAثبات په اړه دروغجن راپورونه خپروي او حتی د غريب همغږو ټولنو لکه 

 او ناټو په واسطه د سیايس بحرانونه رامنځ ته کوي. 
نړیوال اقتصادي نظام داسې چې ټول اقتصادي اړیکې له یو بل رسه تړلی دي، یعنې 
کله چې له یوه اړخه زیان ویني، بله اړخ ګټه کوي. د یو هیواد د پیسو په کم ارزښته 

ب، خپله پانګه له السه تناس کیدو رسه، د هغه هیواد خلک د ارزښت د راکمیدو په
یوازې هغه هیوادونو له دې زیان څخه ګټه پورته کوي چې پیسې یې د نړۍ ورکوي او 

د ذخیروي پیسو په توګه پیژندل کیږي او نورې پیسې د دوی د پیسو په وړاندې خپل 
 ارزښت له السه ورکوي. 

هرې کاغذي کاغذي جعيل او پوچې پیسې تل د ارزښتي سقوط په حال کې وي او د 
پیسې له پیدا څخه وروسته تر اوسه پورې د امریکایي ډالر په وړاندې د کم ارزښته 
کیدو په حال کې دي او امریکایي ډالر د خدماتو او تولیداتو په وړاندې د کم ارزښته 

لپاره یې د اصیلو نړیوالو د پآنګو د  لوبغاړوکیدو په حال کې دی چې د سرتو اقتصادي 
ل په لومړۍ م کا۱۹۹۴موقع برابره کړیده. یوه بیلګه یې ترکیه ده چې د  غال کولو لپاره

سلنه ارزښت له السه  ۵۰خپل د امریکایي ډالر په وړاندې  لېرېربعه کې یې ترکیې 
چې  ېشو  ورکېخلکو پانګې پداسې حال کې  م کال کې د ترکیې د۱۹۹۴په  .٢ورکړ

ې حال کې چې ساپد ه لیدل شو،غل د ترکیې د خلکو د کورونو مخې ته ون څهیظاهراً 

                                                        
 ١ Countries; p 3Richard N. Cooper; Currency Devaluation in Developing  
 ٢ Oya Celasun. Macroeconomics and Growth Group; Development Research Department; The World Bank; 

The 1994 Currency Crisis in Turkey; p 2 



  152                                                                             (استع�ر) واکیاقتصادي ن

. د مالونو بیې ېدې د کم ارزښته کیدو په حال کې و ميل کاغذي پیسې د ډالر په وړان
ترکي لیرو باندې  ۱۰۰م کال کې یو ترکې په ۱۹۹۳ډالر محوره ديو یعني که چیرته په 

ترکیې لیرو اخیسته.د نورو  ۲۰۰م کال کې یې په ۱۹۹۴یو تلویزیون اخیستی شو، په 
ادونو د پیسو کم ارزښته کیدل او د غربیانو د پیسو با ابرزښته کېدل د واشنګټن تر هیو 

اقتصاد ارزانه کیږي د نورو  ېونو د چلونو په واسطه د کار د قو رهربۍ الندې د سازمان
هیوادونو خلک (د دریمې نړۍ) په لږو پیسو په وړاندې خپله کاري انرژي د کمو غريب 

 پیسو په وړاندې مرصفوي
په دې حالت کې غريب څو ملیتي رشکتونه له دې ارزانه کاري قوې څخه ګټه اخيل او 

لوړه بیه خپل تولیدات د غريب مارک په وهلو رسه څو چنده له واقعي ارزښت څخه په 
یزو رسنیو او نورو غريب سازمانونو اغیز دومره خپور شوی دی يپلوري. همدارنګه د ډله 

رسه تولیدات ډیر خوښوي او د باکیفیته محيل  چې دا کارکوونکي په غريب مارک
تولیداتو له اخیستو څخه په ارزانه بیه ډډه کوي. د ډالرو د با ارزښته ساتلو لپآره دا 
اړینه ده چې امریکايي په ټوله نړۍ کې د ګرځیدو په حال کې وي او برعالوه، نړیوالی 

د ازادۍ په نامه، د نړۍ سوداګریز بیې هم ډالر محوره وي، نو له دې امله د سوداګرۍ 
 د ډالر کیدو پالیيس عميل کیږي.

غربیانو وروسته تر دې چې په ختیځو مستعمري ملکونو کې سختې ماتې وخوړې، نور 
یې نه غوښتل چې فزیکي استع�ر ته ادامه ورکړي، نو له دې امله یې د فکري او 

سرت  ېړ چې در یل وکفرهنګي له استع�ر پرته په مايل او اقتصادي استع�ر هم پ
په بریټن ووډز  وواوس د اقتصادي مردار مثلث جوړ  اقتصادي نړیوال سازمانونه چې

 کنفرانس کې په الره واچوه.
سازمانونه له یو بل رسه په همغږیتوب داسې کار کوي چې دې یووايل ته د  ېدا در 

الې خو دا وزارت پداسې حال کې چې نړیو  ؛مايل او اقتصادي وزارت نوم ورکړ نړیوال
تي مسیحي (صهیونیس –سوداګریزې اړیکې کنرتولوي، یوازې او یوازې د یهودي 

 هیوادونو) اتحاد ګټې تامینوي.
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نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د پور څخه د پیسو د اندازې د کموايل او نورو 
استع�ري پالیسو په بدل کې، هیوادونو د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب ته 

ي چې د ميل اقتصاد د له منځه وړلو او د وارداتو په تشویق رسه د داخيل مجبورو 
تولیداتو د له منځه وړلو لپاره یو عمده وسیله ګڼل کیږي. د برټن ووډز سازمانونه ادعا 

شویو تعرفو جوړښت د صادراتو ضد  ېې د دې سازمانونو پواسطه د وړاندکوي چ
سبب کیږي او د صادرايت  د کموايلاقتصاد  پالیسې پکې شامله ده چې د صادرايت

ر لږ شواهد ډېاختیا تشویق کوي. رسه له دې چې سکتور په وړاندې د محيل بازار په پر 
برعکس د دې  و ١المل ګرځيپه ګټه د منابعو د بدلون لیسۍ د صادراتو اشته چې دا پ

او حتی  سازمانونو په واسطه وړاندیز شویو تعرفوو څو ملیتي رشکتونه وارداتو ته وهڅول
 محلی تولیدات هم هغوی ته سپاري.

د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړي هیوادونه د داسې تعرفو د سیستم منلو باندې مجبور 
دي چې په صهیونیستي څو ملیتي رشکتونو په خدماتو او تولیداتو واردايت مالیه یې 

درنه مالیه  کمه کړیده او په مقابل کې یې د دې رشکتونو د رقیبو محيل تولیداتو باندې
 وضع کړیده.

همدارنګه د سوداګرۍ د ازادۍ پالیسې الندې او د بهرنیو پآنګو اچونو د تشویق په 
تګالرې رسه دا سرت رشکتونه له مالیو معاف شویدی او په مقابل کې یې، محيل 
کوچني رشکتونه د درنو مالیو په ورکولو رسه مجبوریږي چې د داخيل سوداګرۍ د له 

یږي او سوداګر او کارکوونکي یې د څو ملیتي رشکتي ملنو ته لویږي منځه تلو سبب ک
او د هغوی غالمي مني. د صهیونیستي څو ملیتي رشکتونو راننوتل له ځانه رسه د 
شخيص کولو یوه بل پالیسی لري ترڅو وکولی يش چې طبیعي منابع او هغه منابع 

 چې د خدای جل جالله لخوا خلکو تحفه شویدي وتښتوي.
ا د نړیوالی امپراتورۍ د جوړونې او ساتنې لپاره د هیوادونو اقتاصدي کنرتول او امریک

منابعو ته اړ دی، نو له دې امله د ساختاري اصالحاتو تر پالیسی الندې د پیسو نړیوال 
صندوق او نړیوال بانک پوروړي رشکتونو د عامه خدماتو او دولتي شتمنیو د دولتي 

                                                        
 ١ Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; p 54 
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د دې ټولنو ساختاري اصالحاتو کې یوه هیواد ته د  ټولنو په شخيص کولو مجبوروي.
پرمختګ او پراختیا لپاره یوازې د پروژو د ټاکنې حق ورکول کیږي او دا ټولنې پریکړه 
کوي چې کومه پروژه د دې هیواد په ګټه ده او کومه پروژه ورته زیا�نه ده چې دا 

ې د صهیونیستي څو ټونلې ډیری د خپلو پورونو په واسطه داسې پروژې عميل کوي چ
فغانستان کې یې ملیتي رشکتونو او امریکا ګټې پکې تامین وي. د بیلګې په توګه په ا

اسانتیا  ېه یر ناټو د تجهیزاتو د انتقال لپاچې د  ېلومړی هغه پروژې عميل شو 
چې کومه پروژه د یوه هیواد لپاره چې  ړه. کله چې دې ټولنو پریکړه وکړهرامنځته ک

هیواد باندې د پور په توګه شمیرل کیږي، عميل يش د شخيص  پیسې یې په هغې
په کولو او د سوداګرۍ د ازادۍ تر پالیسو الندې داسې رشکتونو ته ورکوي چې که 

ه ه�غه څو ملیتي رشکتونه وي . دا رشکتونو اکرث خپله خوښه ه�غه کار ته برابر وي
کې دا ټولنې پداسې  چې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه منشا اخيل. په حقیقت

حال کې چې یو هیواد پوروړی کوي، پیسې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه نه رابايس 
مریکا په بل ایالت کې یو او یوازې د امریکا له یو ایالت کې له بانکي حساب څخه د ا

رشکت ته انتقالوي. د دې سرتې دوکې مثال کولی شو په افغانستان کې په  يامریکای
بې رشمۍ رسه  ېه پروژو کې ووینو. امریکا په ډیر ه د لویې الرو د جوړولو پواضح توګ

ادعا کوي چې میلیاردونه ډالر یې له افغانستان رسه مرسته کړیده، پداسې حال کې 
و سرتو او د افغانستان لویې الرې یې دو  چې د لسګونو او سلګونو میلیارډ ډالرو پروژو

(ویل کیږي چې د  ېو  ېرسه قرارداد کړ  يآر ډیزبرجر او آی امریکایي رشکتونو د لو
رخوال وو) چې دې دوه رشکتونو امریکا د ولسمرش معاون ډیک چیني د دې رشکتونو ب

او نورې  يکار د تررسه کولو لپاره بیلې کړ  لږې پیسې محيل قراردادیانو ته د دې ېډیر 
. په همدې يشو کا ته انتقال پاتې پیسې له رارسیدو وړاندې او یا وروسته بیرته امری

متحدو ایالتو څخه نه د هغو پیسو پواسطه چې هیڅکله د امریکا د  هتوګه ټول هیوادون
وړي کیږي چې بیرته یې ورکول ناممکن وي او باالخره د دې پیسو په ر و وځي، داسې پ

بدل کې د امریکا د متحدو ایالتو تر مرشۍ الندې ټولنې له هغوی څخه د طبیعي 
 هد دې طبیعي ورکولو ته مجبوریږی څو یې پهیوادونه  منابعو غوښتنه کوي  او
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امریکایي څو ملیتي رشکتونو باندې په ناچیزه بیه وپلوري او په حقیقت کې امریکا د 
 ارزښته هیوادونه طبیعي منابع د چل او دوکې په واسطه السته راوړي.

عملیايت  یمې ورځې دپه دې ډول چلونو او ظلم رسه امرکیا وتوانیده چې د دجال د دو
، خپله شیطا� امپراتوري د غیر اانسا� فتنو د پراختیا لپآره جوړه کړي او مرکز په توګه

کله چې هر هیواد یا کس د دې امپراتورۍ په وړاندې ودریږي، د امریکا د اردو او 
صهیونیستي متحدینو (ناټو) په واسطه یې د له منځه وړلو پالن د بې رشمانه او دروغو 

پخوانی مامور  (CIA)ول کیږي. په دې اړه د امریکا د استخبارايت سازمان بهانو رسه نی
چې  نایتکار د اعرتافاتو په نوم وایيجان پرکینز په خپلو اعرتافونو کې د یو اقتصادي ج

امریکا د خپلې امپراتورۍ د جوړونې او ساتنې لپاره داسې کسان چې د امریکا د 
ومړی هغوی د پیسو او واک د وعدو په په وړاندې دریږي، ل (Hegemony)هجمو� 

مرسته فاسدوي او بیا هم دا هڅه ناکامه شوه، د هغوی د وژنې طرحه په الره اچوي؛ 
پواسطه ووژل شول او که دا طرح هم ناکامه  CIAځکه چې د پانامې دوه ولسمرشان د 

شوه، لکه څنګه چې له صدام حسین رسه وشول، امریکا خپله نظامي قوه د هغه د له 
 منځه وړلو لپاره ګ�ري. 

م کال کې صدام حسین د لومړي ځل لپآره د پرودالر په وړاندې ودریده او ۲۰۰۱په 
ویې غوښتل ترڅو خپل نفت په یورو باندې وپلوري، خو دا چې د نفتو خرڅالو په ډالرو 

(Petrodollar) عراق باندې د  باندې د امریکايي پیسو یوازینې پشتوانه لري، امریکا په
څخه یې په دې هیواد باندې د  یزې وژنې د وسلو د لرلو تور ولګاوه او له دې توريه ډل

ې د مقدمې په توګه کار واخیست چې د عراق تر نیولو وروسته د امریکا شیطا� حمل
معمر  چاهمدارنګه د لیبیا پا .١ېیزو وژنو وسلې نلرليراق د ډله هیواد اعرتاف وکړ چې ع

او سپینو زرو د  وپه جوړولو رسه وغوښتل په لیبیا کې د رس  ېيف د افریقا د اتحادالقذا
سکو پويل سیستم جوړ کړي او بیا یې په افریقا کې په الره واچوي چې د ډالرو د 
هجمو� لپاره سرت خطر ګڼل کیده. نو له دې امله ناټو د امریکا په مرشۍ پرې حمله 

                                                        
 The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped Fromکتاب  Marin Katusaتو لپاره د د ال زیاتو معلوما ١ 

Americal Grasp .ته مراجعه وکړئ 
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اثباته هیواد په خاورو او وینو رسه ب يیوازین اقيه یې د افروکړه او د هغه په وژل کیدو رس 
نې په نړۍ کې د نړیوال فقر د رامنځته ابرابر کړ. د دې اقتصادي نړیوالو ټولنو پالیسي

اقتصادي نابرابرۍ په  ېو د ظاهري پالنونو پرخالف نړیوالکیدو المل شو او د دې ټولن
طبقو د  تعجیيل چټکتیا رسه د زیاتیدو په حال کې دي چې په ټولنو کې د اقتصدي

رامنځته کیدو او د دې طبقو ترمنځ د بدبینۍ او نفرت د رامنځته کیدو سبب شو. د 
پیسو نړیوال صندوق د د فقر د له منځه وړلو لپاره د خپلو پالیسو په نه اغیزمنتیا 

پروګرامونه اغیزمن   (IMF)اعرتاف کوي: په وروستۍ لسیزه کې په دې اړه چې ایا د 
دي. د اوسنیو څیړنو له مخې، هیڅوک نيش ویلی چې د دي کنه؟ ډیری څیړنې شوی

مايل وجوهو د برابرۍ د پروګرامونو منلو د پراختیا په اغیزه مرسته کړیوي. په حقیقت 
ا د مقیاس سقوط کې دا څرګنده شویده چې دا پروګرامونه، د تورم زیاتوالی او د پراختی

پرته، یوه بله غولونکي پدیده  اوسنی اقتصادي سیستم له پورته دوکو .١له ځانه رسه لري
 په نامه یادیږي. (Stock Market)هم له ځانه رسه لري چې د برخو یا د بورس د بازار 

 د برخو یا بورس بازار
د غرب د عرصي متدن اقتصادي نظام یو داسې نظام دی چې د کوچنیو اقلیتونو 

کوي. د دې لږکیو (اکرثه د صهیونیزم مرشانو) ګټو او د خلکو په غالم کولو ته کار 
(اقلیت) د ګټو د تامین لپاره، د پانګوالۍ اقتصادي نظام د سهامو د بازار پدیده له 
ځانه رسه لري. سرت رشکتونه چې د سرتو پروژو د مايل وجوهو د تامین لپاره چې د 
پروژې لپاره اړونده بودیجه نلري، خپلې برخو د سهامو په بازار کې په څو برخو ویيش او 

اسطه د دې په دې بازار کې د خرڅالو لپاره داوطلبۍ ته ږدي. د خلکو په و  دا برخې
اچونو لپاره السته  د سرتو پانګو صندوق یا وجوهخپل مايل برخو اخیستل، رشکتونو 

راوړل او د هغو خلکو لپاره چې دا سهام اخيل، په سرتو رشکتونو کې د رشاکت یو باطل 
ر او پلور رشایط داسې دي چې د سهم خیال ورکول کیږي. اکرثه د سهامو د پی

پیسو په بیرته ورکولو مجبور  وخلکو په واسطه د رسمایه ګذارۍ شو خرڅوونکی رشکت د 

                                                        
 ١ Mohsin Khan; The Macro Economic Effects of Fund Supported Adjustment Programs: IMF staff Papers; 

Vol. 37; No. 2; 1990; pp 196, 222 
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دغه سهام د بورس په بازار کې وپلوري. د رشکتونو د  نه وي او خلک یوازې کولی يش
اسې سهامو قیمت ظاهراً نظر د ه�غه رشکت د پرمختګ ته زیاتیږي او یا کمیږي او پد

حال کې چې خلکو ته د رشاکت یو باطل خیال ورکول کیږي، هغوی د رشکتونو د 
سرتو بخرو له پیرلو رسه رسه بیا هم په دې رشکتونو کې د تصمیم نیونې حق نلري. د 
سهامو بازار په حقیقت کې د سرتو رشکتونو لپآره دیو وړیا بانک په څیر ده چې د دې 

ګې پرته له دې چې په بیرته ورکولو یې مجبور وي، بانک په واسطه، رشکتونه سرتې پان
له عامو خلکو څخه به دوکو رسه په الس راوړي. د سهامو بازار د دې ترڅنګ چې د 
سرتو رشکتونو لپآره د شیدو غوا ده، د منځنۍ طبقې د پانګو د رسقت یو عايل وسیله 

لو او د رسنیو په هم ګڼل کیږي چې دا کار د سرتو رشکتونو د سهامو د بازار په مهارو 
دونو د اقتصاد د اغیزمنتیا محرکو قوو رسه تررسه کیږي. اوسمهال د سهامو بازار د هیوا

ده چې د هغې په لوړوايل رسه د خلکو اقتصادي وضع ښه کیږي او د هغې  ېنکو ښود
په سقوط رسه په هیوادونو کې اقتصادي بحران رامنځته کیږي چې د پانګې اچونې دا 

اهمیت په دې بازارونو کې د اقتصادي نخبګانو او مهاروونکو لپاره د  سرته اندازه او
 و د رسقت ښه موقع برابره کړیده. رسمای

کله چې د خلکو پانګې د رشکتونو د برخو په اخیستلو مرصف شوی، مهاروونکي په 
بیالبیلو الرو رسه د خلکو د پانګو د غال کولو لپاره د برخو بیې زیاتولی او کمولی يش. 

ه کله چې د یو رشکت د سهم د زیاد اندازې په اخیستو رسه د نوموړي رشکت د کل
سهامو ارزښت په تدریجي توګه لوړیږي او خلک د دې رشکت پرمختګ ته په کتو رسه د 
هغې د سهامو په پیرلو الس پروې کويو کله چې د یو رشکت په سهامو کې د ډیرو پانګو 

رشکت په اړه د منفي اقتصادي راپورونو په اندازه راټوله شوه، مهارکوونکي د هغه 
خپرولو او همدارنګه د سهامو په بیا ځلې خرڅالو رسه داسې خلکو ته ښیي چې دا 

چې په دې کار رسه سهام په ناڅاپي توګه  ونه د رکود او ماتې په حال کې ديرشکت
خپل ارزښت له السه ورکوي او خلک له دې ویرې چې سهام بیا سقوط ونکړي، هغه 

څوي او سرته رضبه او تاوان ویني او مهارکوونکي یو وار بیا دا سهامو په دیره ارزانه خر 
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بیه اخيل او په تدریجي توګه یې په همدې چلونو رسه د هغې د بیې په لوړولو الس 
 پورې کوي. 

د منیسوال له پوهنتون څخه راجیش کوما اګروال او د هوسټن له پوهنتون څخه 
 ۱۴۳څیړنې تررسه کړیدي چې هغوی د سهامو د بازار له  ګوجونوو په دې اړه خپلې

 وونکي لومړی سهام اخيل او بیا یېمهاروونکو حالتو رسه مخ شویدي، وایي: مهارک
او له حکومتونو څخه د  . همدارنګه اقتصادي نخبګان د بورس د بازار له سقوط ١پلوري

رتو او نه ماتیدونکو پیسو په اخیستو رسه د اقتصادي بحران په رامنځته کولو ډیر س
ته نجات ورکوي او کوچني او منځني پانګوال د غربت په  (Too Big to Fail)رشکتونو 

په دې اړه په اقتصاد کې د لور راښکته کوي او ځانونو ته په همدې توګه ګټه رسوي. 
داسې وايي: دې نخبګانو، په اړه ه زې ګتونکی جوزف استګلتس اقتصاد پنوبل د جای

و اقتصادي بحرانونه رامنځته م کال کې د بورس د بازار سقوط ا۲۰۰۸ه امریکا کې پ
طبقو او نابرابریو د اوسنۍ نړۍ اقتصادي نظام په پوره توګه یو غیر عادالنه، د  .٢کړل

 ، فقر ته کشونکی، ظاملانه او غیر اسالمي دی.یمنځته راوړونک
 اوسنی اقتصادي نظام او اسالم

) ٣دینکم و امتمت علیم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناکله چې د (الیوم اکلت لکم 
 هد ایتونو د نزول لړۍ د دې ایت پ نازل شو، مسل�نانو فکر وکړ چې د قران کریم

(صلی نازلیدو رسه پای ته ورسیده او تر دې وروسته به ایت نازل نيش، خو د رسول الله 
ایات  جالله)  د سود په اړه الله (جل تر وفات کیدو څو ورځې وړاندېالله علیه وسلم) 

اې مؤمنانو! که په رښتیا  رسه مو نازل کړ او هغه یې له خدای او رسول جګړه وګڼله: 
ای�ن راوړی وي، نو له خدایه وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاته دی، هغه 

خو که تاسې داسې ونه کړل، نو خرب اوسئ چې د الله (جل جالله) او د  -ور پریږدئ

                                                        
 ١  The University of Chicago; Jounal of Business (2006); Vol. 79; No. 4; P 1917  
 ٢ Joseph E. Stiglitz; The Price of Inequality, General Principles; Moving money from the bottom of the 

pyramid to the top 
ړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره مې اسالم آیات، نن ما ستاسې دین، ستاسې لپاره بشپ ۳سوراملائده،  ٣ 

 ستاسې د دین په توګه منظور کړ.
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هغه د پیغمرب لخوا ستاسې پر خالف د جګړې اعالن دی. که اوس هم توبه وبايس (او 
سود پریږدئ)، نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست، مه تاسې تیری کوئ او 

  .١نه به پر تاسې تیری ويش
ږي چې برشیت ته یې سود په اسالم کې یوه تر ټولو خطرناکه کبیره ګناه ګڼل کی

تل له سود خوړولو څخه د  اسالمي ښوونېپایلې له ځانه رسه لري.  ېنکفاجعه راوړو 
حرضت  محمد (صلی الله علیه  لریوايل تاکید کوي او هغه تر ټولو بده پدیده ګڼي. 

هغه کسان باندې لعنت ویلی دی چې سود خوري، سود اخيل او د سود  وسلم)  
اویا برخو ویشل شوی دی دری  پههمدارنګه په یو بل حدیث کې سود . ٢معاملې لیکي

. د غرب د عرصي متدن او ٣له مور رسه د زنا معادل ګڼلې دهچې تر ټولو لږ جدیت یې 
اقتصادي نظام په رامنځته کیدو رسه چې د بانکوالۍ په نوم یوه نوی پدیده  هد هغې پ

چې په ټولو اس�� ې یې له ځانه رسه لرله، په سود اخیستلو او خوړلو باندې رسه له د
نونو کې یوه سرته ګناه شمیرل کیږي، مرشوعیت ورکړل شو او د یو قانو� دی

د هغه چا لپاره چې سود  الله (جل جالله)  خو ؛سوداګرۍ په توګه شمیرل کیږي
کوم خلک چې سود اخیستل او سودخوړل سوداګري ګڼي، داسې اخطار ورکوي:

خوري، د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پېریانو نیولی وی او پر دې حال د 
هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي: (تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی.) 
په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړیدی. نو چا ته چې د هغه د رب 

ې او په راتلونکي کې یې د سود له خوړولو څخه ډډه وکړه، له لوري دا نصیحت ورسید
نو څه چې یې مخکې خوړيل هغه خو یې خوړيل دي، د هغه معامله له خدای رسه ده؛ 

                                                        
ؤِْمِنَ�  ۲۷۹څخه تر  ۲۷۸سوره البقره،  ١  بَا إِن كُنتُم مُّ فَإِن ﴾ ٢٧٨﴿آیتونو پورې: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَُّقواْ اللَّه َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الرِّ
َن اللِّه َورَُسولِِه َوإِن تُبْتُْم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَْمَوالُِكْم الَ تَظْلُِموَن وَ لَّ    ﴾٢٧٩﴿الَ تُظْلَُموَن ْم تَْفَعلُواْ فَأْذَنُواْ ِبَحرٍْب مِّ
 حدیث ۱۵۹۸صحیح مسلم؛  ٢ 
 حدیث ۲۲۵۹املستدرک علی الصحیحین؛  ٣ 
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او څوک چې له دې حکم څخه وروسته بیا هم همداسې کار کوي، هغوی دوزخیان 
 ١دي، تل به په کې اوسیږي.

یدی او هغه یې حرام ګرځولی دی، نو د الله جل جالله سود له سوداګرۍ څخه جال کړ
هغې معاملې ته ویل کیږي چې پکې  يی؟ سوداګر سواګرۍ او سود ترمنځ توپیر څه د

د دواړو لورو ترمنځ د ګټې او زیان امکان موجود وي، پداسې حال کې چې په سودي 
د معامالتو کې د سود ورکوونکو ګټه او د سود اخیستونکو زیان تضمین شوی دی. 

پانګې د ګردش او ګرځیدو په حال کې وي ځکه  سوداګرۍ په معامالتو کې اسالمي
چې په اسالمي سوداګرۍ کې ګټه او زیان شته دي او د یوې ډلې او کس السته د 

نو له دې امله پانګې الس په الس د ګرځیدو  ؛پانګو راټولیده له دوکو پرته ستونزمنه وي
مخنیوي کیږي،  ٢سالمي پدیده دهپه حال کې وي چې له کنز څخه چې یوه حرامه ا

د پیسو په منظمې راټولونې او  پداسې حال کې د سود په بنسټ په اقتصادي نظام کې
د سود له احت�يل خطر پرته نغدی پیسې راټولیږي او پانګې یې په تدریجي ډول له 

او له ګرځیدو پاتې کیږي او باالخره د نن ورځې په څیر یو  ځانه رسه ذخیره کیږي
اقتصادي نظام رامنځته کیږي چې  د نړۍ لس سلنه پیسه دار وګړي په نوي داسې 

انه دي. او نوي سلنه خلک د لس سلنو پانګو پسې رسګرد د اخيلسلنو پانګو رسه خون
ې چې د دې نظام پیسې هم ره توګه په سود والړ دی تر دو اوسني اقتصادي نظام په پ

 سودي دي.
يش، لومړی د هغې پواسطه سود پیدا  مخکې له دې چې کاغذي حکمي پیسې پیدا

کیږي، ځکه چې تقریباً په ټولو ملکونو کې د دې کاغذي پیسو د چاپ مسوولیت له 
هغه مهال پیسې چاپ ته سپاري  شخيص مرکزي بانکونو پورې تړاو لري او دا بانکونه

                                                        
يْطَاُن ِمَن الَْمسِّ ذَلَِك بِ  ١   بَا الَ يَُقوُموَن إِالَّ كََ� يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَّطُُه الشَّ بَا َوأََحلَّ اللُّه الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الرِّ َا الْبَيُْع ِمثُْل الرِّ أَنَُّهْم قَالُواْ إِ�َّ

بَا فََمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّ   بِِّه فَانتََهَى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمرُُه إَِىل اللِّه َوَمْن َعاَد فَأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ
﴿٢٧٥﴾  
َن األَْحبَاِر َوالرُّْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن أَ آیات:  ۳۴سوره التوبه،  ٢  وَن َعن َسِبيِل اللِّه يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ كَثِ�ًا مِّ ْمَواَل النَّاِس ِبالْبَاِطِل َويَُصدُّ

ُْهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َة َوالَ يُنِفُقونََها ِيف َسبِيِل اللِّه فَبَرشِّ َهَب َوالِْفضَّ ، ژباړه: اې مؤمنانو! د دې اهل کتابو د زیاترو ﴾٣٤﴿َوالَِّذيَن يَْكِنزُوَن الذَّ
ې چې د خلکو مالونه په ناروا الرو خوري او هغوی د الله له الرې څخه منع کوي او هغه خلک چې عل�وو او روحانیونو حال داد

 رسه او سپین زر خزانه کوي او د خدای په الره کې یې نه لګوي؛ نو دوی ته د دردناکه عذاب زیری ورکړه.
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 حکومتونه د پور غوښتنه وکړي چې دا کار په ښکاره توګه له سود رسه تړلی ده. چې 
کاله وړاندې د برشیت د نن  څوارلس سوه ت  محمد (صلی الله علیه وسلم)  حرض 

حیرانتیا رسه داسې اټکل کړی دی: په یقیني توګه به په انسانانو  ېالت په ډیر حورځې 
ي ونکړ داسې ورځ راورسیږي چې هر کس به سود خوري (یا ورکوي) او که څوک داسې 

اله کړي او ړيو ال وتوانیږي د سود فتنه نه چې دجد دې لپار  .١نو اغېز به يې پرې وي
کې ښکیل کړي، په ټول انسانان په مستقیم او غیر مستقیمه توګه په سودي معاملو 

دي له منځه یوړی تر دې  ېهغه پیسې چې د ذايت ارزښت لرونک لومړي ګام کې یې
چې وتوانیده د پیسو د ارزښت پشتوانه هم له منځه یويس او داسې پیسې یې رامنځته 

په هغه اعتبار کې چې خلک یې ورته لري  چل ول رسهکړی چې ارزښت یې یوازې په 
نغښتې دی. له بده مرغه د غربیانو په واسطه د پیسو د جوړ سیستم څخه د مسل�نانو 
درک چې د اسالم د قسم خوړونکو دښ�نو په واسطه د پانګو په قانو� غال کې ډیر 

وهیږي چې د پیسو سیستم به باالخره په مهم رول لري، لږ دی او نه هم په دې پ
مسل�نانو باندې د اسالم د دښمنانو اقتصادي دیکتاتورۍ سبب يش، په دې اړه په 

غالمۍ  اقتصاديمسیحي اتحاد په  –دې د تاریخي پړاو په دې مرحله کې د یهودي 
 کې ډیری مسل�نان راغيل دي. 

ه د اغګل شویو عرصي پیسو په له ټولو بده داده چې د اسالم عل� په چل او دوکې رس 
حتی کله چې دوی وپوهیږي چې د پیسو په دې عرصي سیستم کې چې اړه غيل دي، 

اسالمي هیوادونو  په او حرام ګڼلو جرات یې نه کوي. یو څه ناسم دي، نو د ناسموايل
کې حاکم حکومتونه، د دې نندارې تر ټولو رقت انګیزترین لوبغاړي دي، نه هغوی د 

سو د خطرناک حقیقت درک کوي او نه هم غواړي چې درک یې کړي او اوسنیو پی
ويس ده چې اوس په نړۍ مسیحي اتحاد لپآره د دې حکومتنو چاپل-دلیل یې د یهودي

د اسالم له مخې پیسې د ذايت ارزښ او ګټور عمر لرونکي دي چې  .٢حکومت کوي
د انسانانو په  ارزښت یې مهار کیدی نيش او د هغې د ارزښت کم و زیات کیدل هم

                                                        
 سنن ابو داود. کتاب البیع، باب: فی اجتناب الشبهات ١ 
 ٢ e Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 8Imran N. Hosein; Th 
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واسطه په اسانۍ رسه د نوسا� کیدو قابلیت نه لري. په قرآن مجید کې ډیر مهال کله 
چې د پیسو یادونه شویده د دینار (د رسو زرو سکې) او درهم (سپینو زرو سکې) کلمې 
یادې شوی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت له مخې، کله چې په بازار 

کموالی احساسیده، نور شیان چې د ګټور عمر او ذايت ارزښت لرونکی کې د دې سکو 
 وې، د پیسو په توګه کاریدلې، د بیلګې په توګه: خرما، وربشی، جواري، غنم او نور.

محمد (صلی الله علیه  حرضت بالل رضی اله عنه له یو ټوکرۍ ښو خرماوو رسه د 
محمد  . ېصلی اله عیله وسلم ته وړاندې کړ  او هغه یې محمد ورغیوسلم)  خواته 

خرما دي، ری ښایسته ېو ته وکتل ویې ویل:  بالله! دا ډخرماو  (صلی الله علیه وسلم) 
 الله (جل جالله)  ؟ بالل رضی الله عنه ځواب ورکړ: اې دېدا دې له کومه ځای راوړ 

شویو خرما رسه  او چیندل ما دوه ټوکرۍ عادي خرما لرلې او هغه مې له دې ښو رسوله!
غوره  دا کار د سود ماهیت ځانته . ان حرضت صلی الله علیه وسلم وفرمایل:ېبدلې کړ 

 په یو بل روایت کې راغيل دي چې د حرضت محمد صلی په وخت کې یو اوښ .١کوي
د  ېار لپاره قانع کوونکی دلیل چې ولد دې ک .٢له پنځو اوښانو رسه بدل شوی دی

ه یوې رسه سود ګڼل کیږي او او یو اوښ له څو نورو رسه سود دوه ټوکریو خرما بدلول ل
نه دی، دا دې چې خرما په هغه وخت کې چې په بازار کې د رسه او سپینو زرو د سکو 

او د پیسو له بدلیدو څخه ګټه سود ګڼل  ېيل پرمهال د پیسو په توګه کاریدلد کموا
ګټور عمر معلوم نه ده او  کیږي او اوښ ځکه د پیسو په توګه نيش کاریدلی چې د هغې

ي انحطاط کې چې ملن یې د مړینې امکان هره لحظه شته دی. که مسل�نانو په اوسن
وه،  ېرو د حاللو سکو څخه یې ګټه اخیستده، قرار نلره او د رسو او سپین ز  ېورته نیول

پیسو له واحد رسه  ۷۰هیڅکله به یو امریکايي پیسو واحد د اکرثو اسالمي هیوادونو د 
اقتصادي  ۍاوسن ېدنه برابریده او اوس به صهیونیستي غربیانو په مسل�نانو بان

دیکتاتوري واک نلره. د عرصي پیسې ارزښت د پیسو د نړیوالو ټولنو په واسطه مهار 
کیدای يش، خو دا ټولنې له دې وړتیا څخه د برشي ټولنې او په ځانګړی توګه د 

                                                        
 حدیث ۳۸۷۱صحیح مسلم؛  ١ 
 حدیث ۶۱فصل؛  ۳۰امام مالک؛ املوطا؛  ٢ 
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د پیسو د مهار کولو واک غرباینو ته دا زمینه  .اسالمي هیوادونو د فقیر لپاره کار اخيل
څو د اسالمي نړۍ طبیعي زیرمې او تولیداتو ارزښت پخپلې ګټې مهار  برابره کړیده

کړي چې دا کار په اسالم کې حرام ګڼل کیږي، لکه په دې اړه په یو مبارک آیت کې 
و ته د هغو په اې قومه له عدالت رسه سم تول او پی�نه کوئ او خلکداسې راغيل دي: 

 .١شیانو کې تاوان مه ور اړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ
 

                                                        
  ﴾٨٥﴿ِيف األَرِْض ُمْفِسِديَن آیات: َويَا قَْوِم أَْوفُواْ الِْمْكيَاَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوالَ تَبَْخُسواْ النَّاَس أَْشيَاءُهْم َوالَ تَْعثَْواْ  ۸۵سوره هود،  ١ 
 



پرکی  لورم 
نې او حل الرې  ینې اندی

ملت پالنه پرته له دې چې له 
کله   داسې خلکو نفرت ولري چې هی
 دې لیدلی نه وي او په داسې السته  
ي چې پکې یې برخه  راوړنو ویاړ وک

ه ندي.   نلرله، بل 

انو   له بده مرغه، د سنیانو او شیعه 
ول جنجالونه سرت قوتونه دي  ترمن 
نانو ترمن دیني یووالی    چې د مسل

نه غواړي. 

یوسف صانعى  
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 ملت پالنه
حالت  بدخپل څوارلس سوه کلن تاریخ په اوږدو کې اوسنی  داسالمي امت هیڅکله 

چې پکې دا ویاړلی امت تر ظلم، بې اتفاقي او په هر اسالمي ښار کې داخيل جنګونه 
 دي او د علم له کاروان څخه وروسته پاتې دي، ندی تجربه کړی.

د اسالمي امت د اوسني رقت بار د حالت الملونه ډیر زیات دي، خو هغه تر ټولو مهم 
د اسالمي اموزو هیرول او پرځای یې ستونزه چې داسالمي امت ګریوان یې نیولی دی، 

د دښمنانو واردايت فکرونو خپلول دي. یو له خطرناکو فکرونو څخه اسالمي نړۍ ته 
ده او دا کار د دې المل شو  (Nationalism)راننوتې دی، ملت پالنه او ملت پرستي 

د وروڼو خطاب  د دوی په خپل منځ کې ورتهالله )جل جالله(  هغه مسلامنان چې څو
د دې الهي سپیڅيل له یو بل رسه په جګړه کې واچوي. د اسالم دښمنانو  ،ړیدیک

د اسالمي امت په کمزوري کولو هڅه کړیده او له دې انساين دین  دین له پیل څخه
رسه یې د ښکاره جګړې له اعالن ځان ندې ژغورلی. کله چې صالح الدین ایويب په 

ې رشمانه توګه وویستل شول او واسطه صلیبیان له اسالمي هیوادونو څخه په ب
چنګیزي مغولو رسه له هغو ډیرو ورانیو چې په اسالمي ښارونو کې یې تررسه کړی او د 
دین تر ښکالو وروسته یې اسالم راوړ، د اسالم دښمنان دې ته قانع شول چې د 
اسالمي امت ماته د نظامي قوې په واسطه شونې نده، نو له همدې امله یې د دې سرت 

د فرانسې تر انقالب او له سیاست څخه د دین تر  ټوټه ټوټه کیدو پیل وکړ. امت په
بیلوايل وروسته دین په اروپا کې یوه شخيص کړنه وګڼل شوه او خپله ایډیالوژیک ځای 

انسان خال د رامنځته کیدو المل شو او دا چې د  يیې له السه ورکړ چې د ایډیالوژیک
يش او ایډیالوژیکي خال د ټولنو د زوال سبب کیدی ن فطرت له ایډیالوژۍ څخه خايل

 ګرځي.
ملت پالنه د یوې عقیدې او ایډیالوژۍ په توګه  دې امله د دې خال د ډکیدو لپاره نو له

رامنځته شوه. ملت پالنه په دې بریالۍ شوه چې هغه اروپایان چې یو وخت به د مسیح 
ي بیرغ په جګړه تر یو صلیبعلیه السالم په نوم په ټوله اروپا کې له مسلامنانو رسه 

په جال ملتونو او له یوبل رسه په دښمنانو بدل کړي او د  الندې په یو شکل راټولیدل
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دې بریا په لیدو رسه هغو صهیونیستانو چې د بیت املقدس په مرکزیت رسه د د دجال 
څو تر اروپا وروسته ومت جوړیده یې موخه وه، وغوښتل تر واک الندې د یو نړیوال حک

ل بل سرت رقیب یعني دا نړیوال حکومت )اسالم( هم د ملت پالنې په نوم ټوټه ټوټه خپ
و رسه هغوی په ځان پورې کړي او د هیوادونو ترمنځ د اخالفتاتو څخه په کار اخیست

د هغوی په وړاندې د نړیوال حکومت د جوړیدو پرمهال ونه دریږي او په  چېوتړي 
ګونډو کیدو ته مجبور يش. صهیونیستنو د دې لپاره چې خپل الحادي عقاید په 
اسالمي نړۍ کې خپاره کي، لومړی باید مسلامنان د اسالمي آموزو څخه په درک کې 

استی ور وپیژين، ځکه چې خدشه دار کړي او تر دې وروسته خپل نظریات د دې ځاین
د برتانیې یهودي صدراعظم ډزراییيل یو ځل د قران کریم یو جلد د انګلیسانو په یوه 
عمومي ناستې کې رواخیست او ورته په شارې یې وویل: مسلامنان به هیڅکله ماتې 

د دې کار د تررسه کیدو لپاره  .1دا )قران( ترې وانخیستل يش ترهغې چېونخوري 
بیان اسالمي نړۍ ته د خپلو مبلغینو استولو ته تیار شول د غربیانو تر صهیونیستي غر

فشار الندې عثامين خالفت او د دې مبلغینو نقلونکو غريب ټولنو دې مبلغینو ته په 
 ېه. پداسې حال کې چې دا غريب مبلغاسالمي هیوادونو کې د فعالیت اجازه ورکړ 

ده کړې او انسان دوستانه مرستو په ټولنې اسالمي هیوادونو ته د ساینيس علومو د ز 
، اصيل موخه یې په اسالمي نړۍ کې د ټولنیزو او سیايس نظریاتو تدریس ېنامه ننوتل

او راننویستل وو. د غرب مبلغې ډلې په یو بل پسې د مسلامن امت د لیوالتیا د 
نو له خپل هڅو نشتوايل له امله ناکامیدلی او تړل کیدی، خو دې قسم خوړلو دښام

چې وتوانیدل په بیروت کې د تبلیغ یو مرکز جوړ کړي او د مسلامنانو د س وانخیست ال 
عالق د راړولو لپاره یې د دې ټولنې غړي د مسلامنانو له منځه وټاکل چې دې خلکو 
خپل دین په دې ملغینو باندې پلورلی وو او په غريب روشنفکرانو بدل شوی وو. د دې 

غوی په شام او نورو اسالمي هیوادونو کې هم دا ډول ټولنې تر بریايل کیدو وروسته، ه
ټولنې جوړوې کړی او د خپلو نظریاتو په تبلیغ او د رسالو او کتابونو په چاپ او خپرولو 
یې پیل وکړ. د ناپلیون په واسطه د مرص نیول کیدل د اسالمي نړۍ د غريب کیدو پیل 

                                                        
 1 Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 9 
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ی تعلیمي نصاب جوړ کړ، په مرص کې یې نو  ه. فرانسویانو پرته له دې چې پګڼل کیږي
هغه کتابونه چې  ءدې هیواد کې یې د ملت پالنې تخم هم وشینده. فرانسوي علام

پکې د مرص تاریخي ویاړونه، پخواين متدنونه او د مرص د پخواين فرهنګ جالل په ډیر 
ویاړ رسه یاد شوی او د مرص خلک یې ښه ښکارول، چاپ کړل چې له دې جملې څخه 

وی کتاب سايس کتاب او همدارنګه د یعقوب ز په نامه د سیلوسرت دی Nationalityد 
چې له پالره یهود او له موره ایټالوی وو او په پاریس کې ژوند کاوه د الوطن املرصي په 

د ام د اسالمي خالفت وايل غوښتل نامه یادولی شو. کله چې اراهیم پآدشاه د ش
بلغینو لپاره ښه موقع وه ترڅو د سوریې لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ کړي، د دې م

او د مرص نصاب چې د غريب نظریاتو مبیین  نوی نصاب جوړونکي تر اغیز الندې راويل
پالنه خپره کړي. په ترکیه کې هم ه راننبايس او په سویه کې هم ملتوو، سوریې ت

یهودي علاموو په ترکي ژبه د ملت پالنې تشویق کوونکو کتابونو چاپ او لیکلو الس 
رې کړ. په اړه سرت پیژندل شوی مسترشق د نرنارد لوییس په نام اعرتاف کوي چې پو 

 .1ترکیې ملت پاله روح راژوندی کړ اروپایي یهودیان )خزران(، د
په اسالمي نړۍ کې د ملت پالنې په خپریدو رسه د ترکیانو او اعرابو ترمنځ نفرت 

دې بغاوت وکړ او د عثامين باالخره اعرابو د عثامين خالفت په وړان چېمنځته شو را
پالنه مسلامنانو ترمنځ ورځ تر بلې ملت خالفت د له منځه تلو المل وګرځید تر دې چې د

طیو له امله اسالمي نړۍ زیاتید او د سایکس پیکات تر تړون وروسته د صهیونیستانو تو 
منځته جزیره او منځني ختیځ کې د ملت پالنې په نظریو والړ نوي هیوادونه را هد عربو پ

 کړل او اسالمي نړۍ یې په کوچنیو ټوټو وویشله.
ویمه ورځې برشیت ته د هیوادونو ترمنځ جنګونو او لومړی او د ۍملتپالنې له لومړ 

یې چې د نړی پالو  او د اسالمي امت د یو موټیتوب دا کار نړیواله جګړه رامنځته کړیده
او اسالمي امت یې د منځه یوړ وړاندې سرت خطر ګڼل کیده، له  هصهیونیستانو پ

پالو لپاره یې ورته ژوول  ۍپه کوچنو ډوډیو بدل کړل چې د نړ  پالو هیوادونو په نومملت
اسانه کړيدي. د دې پدیدې له امله د افغانستان ملت، د پاکستان او ایران د ملت 

                                                        
 1 Bernard Lewis; Islam in History; p 132 
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دښمنان ګڼل کیږي او پاکستانیان له افغانستان پرته بنګلدیش هم خپل دښمن ګني. 
ټولو مسلامنانو ته د وروڼو خطاب کړیدی. نو له  الله )جل جالله(  کې چېپداسې حال 

پالنې د پدیدې له خه د ناپوهۍ او ملتدې امله نا غوښتل شوی دښمنۍ له اسالم څ
امله رامنځته شوی دی او د دې هیوادونو سیکولر دولتونه له دین رسه هیڅ اړیکه نلري، 

او د اسالم یو موټی امت د افغان،  ملن وهيد خپل واک د ساتنې لپاره دې دښمنیو ته 
پاکستان، بنګله دیش، ایران او نورو ملتونو په نوم له یو بل رسه واچول. تر اوسه ډیری 

الله )جل  مسلامنان د دې دښمنیو په علت پوه نه دي او د خپل ناپوهۍ له امله له
بانوي چې له دې څخه د یو بل بربادي غواړي او د مرګ شعارونه له یوبله قر جالله( 

حالت څخه د اسالم اصيل دښمنانو ګټه پورته کړه او یوې ډلې ته یې د دوست او بلې 
د دې محرکو باندې ډیر طبله ووهله چې د دې طبلې په لو رسه ته یې د دښمن په وی

جاهله مسلامنان ورته خراب غږ رسه د اصيل مسلامنانو غوږونه خراب کړل او مزدور او 
ادارۍ او د فاړیکه ردوي او وطن ته د مطلقط و  د خلکو ترمنځ دیني پالنهونڅیدل. ملت

ملت پالنې تر بیرغ الندې غوښتنې رسه خلک راټولوي چې له دین څخه د سیاست د 
عقیدې په توګه، د دیني  ېم( سبب کیږي او همدارنګه د یو نو بیلوايل )سیکولریز 

رت عالمه محمد اقبال چې داکسیاست بدیل شوی دی او د دین په څیر هم ګڼل کیږي 
دا وطلقه وفاداري په دې ډول بیان کړیده: اسالم له خدای رسه وفاداري  يالهور 

غواړي نه له تخت رسه )سیايس قدرت( او د ملت پالنې په وړاندې مطلقه وفاداري 
پالنې تل د هیوادوالو د ګټو . ملت1ړي او دولت یو بل خدای راپیژنديملت ته غوا-دولت

انو د ګټو په وړاندې چې د یوې عقیدې او ځانګړې ایډیالوژۍ لرونکي لپآره د هغو کس
ودل کیږي چې په دې سیاستونو دي کار کوي او سیاستونه یې هم په دې اساس ایښ

د ښه او بد مسله د ملت د ګټو په وړاندې نه مطرح کیږي. د هیوادونو ترمځ جګړو،  کې
په نوم که څه هم مقابل لوری په پالنې و او نورو کې د ملتونو خلک د ملتسیايس اړیک

مظلوم ور دي او رقیب ملت رسه له دې چې حقه وي، له خپل ملت څخه په مالتړ مجب
پاالن د خپل ملت د ښه نی( په سرتګه ورته کتل کیږي. ملتواقع کیږي، د بد )اهریم

                                                        
 1 Philosophical Critique of Nationalism; Reflection of Iqbal; p 4Zeenath Kausar; A  
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ښودلو لپاره د ښه او بد فلسفه په نظر کې نه نیيس، تاریخ کې السوهنه کوي، په 
افسانو او فرهنګونو باندې که څه هم دروغ او یا باطل وي، ویاړ کوي او تر دې  پخوانیو

حده چې د خپلو پخوانیو ميل قهرمانانو او مرشانو په عبادات الس پورې کوي چې په 
پالنه کشف کړه او شهور مؤرخ لیکي: نولسمې پیړۍ ملتدې اړه ویل دورانټ د نړۍ م

 .1تقریباً ټول مؤرخین یې مفسد کړل
پاالن خپل ځان له  ښه وايل باندې والړه ده چې ملتپالنه په غرور، تکرب او شیطاينتمل

نورو ملتونو ښه ګڼي او نورو ته د بربري په سرتګه ګوري او د شیطان په څیر چې د تکرب 
خپل  له امله یې د خدای ج له امر څخه رسغړونه وکړه د خدای له امر څخه چې مومن

لوثی هغه  پالنه یوه غیر منطقي عقیده ده چې هربرتتورور وګڼي رسغړونه کوي. مل
پالنه د ځینو اصولو په بنا یوه داسې عقیده ده چې له داسې تعریف کړیده: ملت

یروانو په ذهنونو کې ساینيس او فکري پلوه منطقي نه ګڼل کیږي او یوازې د خپلو پ
خکان( او د )رس  يرشیت رش بلنه د ادارنګه الربت انیشتین وایي:  ملتپهم .2اعتبار لري

-لو نظریه اچوونکي په جغرافیایي، ژبنیو، قومي، سیايسا. د ملتپ3ماشومانو ناروغي ده
اقتصادي او تاریخ او متدن په عواملو باندې د یو ملت د جوړولو لپاره تکیه کوي، 
پداسې حال کې چې دیر مهال دا نظریه جوړونکي خپله د دې همدې په وړاندې 

یو  ېه وي، نو ولد جوړیدو عامل جغرافیراځي او په لږ دلیل رسه ردیږي.  که د یوه ملت 
د یو ملت د جوړیدو د دې پرځای چې مرصي ووایي، عريب نه وایي؟ که ژبه  یمرص 

یوه  ځینې کردان ترکي، عراقي، سوریه یي او ایراين دي؟ که نژاد د ېعامل وي نو ول
 ایران وا پاکستان پورې تړيل دي؟ بلوڅ په ېملت د جوړولو عامل وي نو ول

ټول مسلامنان یو ملت نه  ېت د جوړولو عامل وي نو ولد یو ملاو که تاریخ او متدن 
پالنې یووالی موقتي دی او تر هغې یو ملت متحد وي چې بهرنی خطر ي؟ د ملتد

احساس کړي او کله چې هیواد د سولې او ثبات په حالت کې وي، بیالبیل قومونه او 

                                                        
 1 Will Durant; The Mantions of Philosophy; p 239 

 2 Johann Herder; A Rehabilitation of Nationalism; p 85 

 3 Dryan Lawson; The Language f Space; p 164 
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تعصبونو د ي مو ژبې د واک د ویش په رس له یو بل رسه سیايل کوي چې د ژبنیو او ق
رامنځته کیدو المل ګرځي. رامنځته شوي تعصبونه د اسالمي نړۍ په ملتونو کې په 
پوره توګه محسوسیدای يش او مسلامنان پرته له دې چې دا درک کړي چې ټول له یو 

د اسالمي نظریې پر بنسټ یووالی غواړي او الله )جل جالله(  پالر او مور څخه دي او
ې زموږ پیشوا حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برته له دې چې وپوهیږي چ

تعصب بد ګڼلی دی او هغه کسان چې تعصب کوي د امت له دایرې وتلی دي، له یو 
 بل رسه جګړه کوي او د دښمن ژرندې ته اوبه اچوي.

ځکه چې د قومي او فامیيل اړیکو پر  ؛له اسالم رسه یو بیګانه مفهوم دیپالنه ملت
الله )جل  ندې تاکید کوي، پداسې حال کې چې اسالم خلک دبنسټ په یووالی با

او په بل  د د وحدت د عقیدې په محور یو کويپه یووالی او د حرضت محمجالله( 
په اسالم کې رنګ، نژاد، قوم، طالیفه، ژبه او  .1اسالم ایډیالوژیکه اړیکه غواړي عبارت،

اق کې نغښتې ده. اسالم په هغ جغرافیه مطرح نه ده او د ښه وايل تومنه د انسان په تو 
وخت کې چې ژبني او نژآدي تعصبونو په اوج کې وو، د تورپوستي حبيش حرضت بالل 
رضی الله عنه په مؤذن کولو، له پیغمیر صلی رسه د تورپوستي اسامه رضی په خپلولو، 
د پیغمرب په واسطه د سلامن فاريس په اهل بیت کولو او انصارو ته په فضلیت ورکولو 

ه یې داسې امت جوړ کړ چې د دې امت ترمنځ مینه له قومونو، ژبو او بیالبیلو ډلو او رس 
رشمنده او اسالمي عقیدو ته یې مطلقه وفادارۍ د هغه وخت دوه سرتې امپراتورۍ 

ده، په  پالنې تر عنوان الندې دا چې ملت د وطن اساس نهړنګې کړي. اقبال د ملت
 په ژبه داسې لیکي: هوشۍ رموز کې د شعر  خپل کتاب د بې

 
 
 
 
 

                                                        
 1 Muslim World; p 23Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in  
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 نرثي بڼه:
 وړیدهـلت ودانۍ یې پرې جـــــــــد م ع کړیدهــــــــــــــلوي یې قطــــورورګ

 بیلې کړيــــــبیلې قـــانسانان رسه ق ړيـــــــــــــــــن روښانه کــــترڅو وط
 کړیدهځته ـــــــګړه یې رامنــــترخه ج نت وړی دیــــدې ونې له عاملیانو ج

 وــــردی شـــړي پـــــــه ســـــړی لـس سانه شولــــــې خلک افـــــپه نړۍ ک
 او قومونه پاتې شول انسانیت ورک شو له بدنه روح والړ او اوه غړي پاتې شول

 وم کړــــذمـــــحمود مــــد هغه فکر م بود کړـــــــــــــــهیواد د هغه دین مع
 وئـد سود په عیار باندې د حق نقد ک کلوئــښ ترڅو چې د دې معبود پښې

 فرقه پالنه
حالت مسبب  دردوونکيیو بل تریخ او انکار نه منونکی حقیقت چې د اسالمي امت د 

ګڼل کیږي، د دې امت بې اتفاقي ده. پداسې حال کې چې د غرب عرصي دجايل 
متدن د پخوانۍ او ژورې کینې له مخې چې له اسالمي عقیدې او متدن رسه یې لري، 
له اسالمي نړۍ رسه خپله سخته دښمنې اعالن کړیده او په هر ډول لرونکو اسلحو رسه 

د دې پرځای چې د پخوا په څیر خپل داخيل  زموږ په لور حمله کوي. مسلامنان
اختالفات یوې خواته کیږدي او د یو موټي او متحد امت په چوکات کې د فرعونیانو د 
وخت په وړاندې مبارزه وکړي، له بده مرغه یې په خپلو کې د یو بل رسه په جګړه دي او 

بل په وژلو اسالمي  د ملت، قومو نژاد، ژبې او له ټولو مهمه مذهب، په نومونو رسه د یو
توګه د دښمنانو لخوا  ېاو ناغوښتل شو  ېو که په غوښتل شو امت کمزوري کوي ا

استعاملیږي. کله چې د ایران انقالب بریالی شو، پداسې حال کې چې صهیونیستان 
په ښکاره توګه ددې انقالب مخالف وو، خو په باطن کې ځکه خوښ وو چې په اسالمي 

په ایران کې د نوي دولت په  لپآره ښه وسله السته راوړه جګړې نړۍ کې یې  د خذهبي
رامنځته کیدو رسه د ایران او عربستان د ملت پالو حکومتونو او د ملت پآلو متحدینو 
ترمنځ یې رقابتونه پیل شول او دې سیکولر حکومتونو د خپلو ګټو د تامین او د واک د 

ب څخه د یوې وسیلې په توګه کار ساتنې لپاره د هیوادونو په دننه او بهر کې له مذه
پیل کړ، پداسې ډول چې ایران خپل ځان د اهل تشیع او د عربستان شاهي حکومت 
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خپل خان د اهل تسننو استازي وښودل او د امت د نفرت په خپرولو رسه یې پیل وکړ. 
دي، پرته له  نیويل اوسمهال چې اور سوځونکې جګړې تقریبا ډیری اسالمي ښارونه

بارد الندې مسلامنان مبستانو او د هغوی هم تړونو تر سخت هیونیدې چې د ص
محمد  رنځیږي، د ایران او عربستان لخوا د متویل شویو ډلو له دې جګړو رسه او د 

د الله )جل جالله(  د امت په وژلو کې سرته مرسته کوي. د )صلی الله علیه وسلم( 
او بیا دولتونو ته د سیکولر حق حاکمیت اخیستل او بیا ملګرو ملتونو ته سپارل 

حکومتونو په اسالمي مختاړو او وروستاړو رسه نوم ایښودل او رشک چې د الهي عذاب 
الله )جل  سبب دی مرتکب کیدل چې ډیری مسلامنان یې پرې ککړ دي او همدرانګه

په دې ګناه هم  توګه کتلی دي او اوس ډیر مسلمنانفرقه پالنې ته د رشک په جالله( 
فرمایي:  )ټینګ اوسئ په دې خربه بانډې( د الله لوري ته الله )جل جالله(  اخته دي.

څخه مه  مرشکانوکړئ، او د رجوع کوونکي، او د هغه څخه وویریږئ، او ملونځ قایم 
 . 1کیږئ

الله ددې سرتې ګناه )رشک( په مقابل کې د سخت عذاب چې یو یې د یوې ډلې په 
ووایه: الله تاسې ته له هغه او له  که چې فرمایي:واسطه د بلې تعذیبول دي، ورکړیده. ل

ووایه: هغه پر  -بل هر کړاو څخه نجات درکوي، بیا تاسې نور له هغه رسه رشیکان ګڼئ 
دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسې تر قدمونو الندې 

ې ډلې د زور خوند یې راپورته کړي، یا تاسې پر ډلو وویيش، ر یوې دلې باندې د بل
وڅکئ. وګوره! موږ په څه شان په مکرره توګه بېالبېلو الرو څخه خپلې نښانې دوی ته 

  2وړاندې کوو، ښایي چې دوی په ډې حقیقت وپوهیږي. 
الله )جل  بیالبیلو ډلو ویشل شوی دی چې د یهودو او نصاراو په اړه د هاسالمي امت پ

د وینا رسه سم، مسلامنان هم له دین څخه له پوهې او برداشت رسه خپل ځان جالله( 
 حق ګڼي او نورې ټولې ډلې باطلې شمیري، ټول وایي یا زموږ الره او یا هیڅ الره. 

                                                        
اَلَة َواَل تَُكونُوا ِمَن الُْمرْشِكنَِي  ۳۲او  ۳۱سوره الروم؛  1  ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم وَكَانُوا  ﴾31﴿آیتونه؛ ُمِنيِبنَي إِلَيِْه َواتَُّقوُه َوأَقِيُموا الصَّ

  ﴾32﴿ِشيًَعا كُلُّ ِحزٍْب مِبَا لََديِْهْم فَرُِحوَن 
نَْها َوِمن كُلِّ كَرٍْب ثُمَّ أَنتُْم ترُْشِكُوَن  ۶۵او  ۶۴نعام؛ سوره اال  2  يُكم مِّ قُْل ُهَو الَْقاِدُر َعََل أَن يَبَْعَث َعلَيُْكْم  ﴾64﴿آیتونه؛ قُِل اللُّه يُنَجِّ

  ﴾65﴿م بَأَْس بَْعٍض انظُْر كَيَْف نرَُصُِّف اآليَاِت لََعلَُّهْم يَْفَقهُوَن َعَذابًا مِّن فَْوقُِكْم أَْو ِمن تَْحِت أَرُْجلُِكْم أَْو يَلْبَِسُكْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضكُ 
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، یو ډول تکرب ده چې د ډلو ترمنځ تاویالتو په اړه دا ډول لیدلوری د شخيص برداشت او
الله )جل جالله(  د امت یووالی له منځه وړي. د بدینیو او تعصبونو سبب شوی دی او

اسالمي امت ته د یو موټیتوب امر کړیدی او د ډلو رامنځته کول او په ډلو باندې ویاړ 
ټول یوځای شئ، د الله رسۍ فرمایي: الله )جل جالله(  کول یې سرته ګناه ګڼلی ده.

وینه در یاده کړئ کلکه ونیسئ او تیت و پرک کیږئ مه. د الله )جل جالله( هغه پیرز 
چې بر تاسې یې کړیده: تاسې یو د بل دښمنان وئ، هغه ستاسې په زړونو کې مینه 
واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې رسه وروڼه وروڼه شئ. تاسې د یوې له اوره 
ډکې کندې پر غاړه والړ واست، الله ځینې وژغورالست. به دې شان الله خپلې نښانې 

ندوي، په کار ده چې په دغو نښانو رسه تاسې ته دخپلې ژغورنې سمه تاسې ته څرګ
کې په یو بل ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم ته په خطاب 1الره په نظر دريش. 

وایي: هغه کسان چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول، ته وررسه کار مه 
 .2څخه خرب ويلره، خدای ج وررسه کار لري، هغه یې د کار او کړنې 

ډلو د ډلې پالنې ستونزه ورځ تر بلې په اسالمي نړۍ کې د پراختیا په حال کې ده او د 
ده چې یو بل کافر بويل او د یو بل په وړاندې جهاد  ېترمنځ بدبیني دې حد ته رسیدل

اعالنوي. د کافر ګنلو کار کومه تاریخي مخیینه نلري، بلکې د اخرالزماين فتنو څخه ده 
ده. هغه لومړنۍ ډله چې په  ېاوسمهال د اسالمي امت ملنه نیول چې له بده مرغه یې

حمد صلی ورته د ځمکې اسالم کې تکفیر رامنځته کړ، د خوارجو ډله وه چې حرضت م
له بده مرغه له ډیرو  وخت کې پرخ د بدترینو موجودانو خطاب وکړ. په اوسني

مسالمانانو رسه داسې ټاپه په الس کې ده چې پکې د کافر کلمه حک )لیکل( شویده 
ا هم نظر ورکويو د او هر هغه مسلامن چې د دوی د نظریاتو مخالف عمل کوي او ی

اسطه یې په تندي ورته د کفر کلمه وهي او کافر یې بويل. اپې په و ټپالس کې لرلې 
ې تړل کیږي، هیڅکله یې یو بل ندي ر و چې مذاهب او فرقې ورپ ءاو فقا ءهغه سرت علام

                                                        
 ء فَأَلََّف بنَْيَ قُلُوِبُكمْ آیات؛ َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل اللِّه َجِميًعا َوالَ تََفرَّقُواْ َواذْكُُرواْ نِْعَمَت اللِّه َعلَيُْكْم إِذْ كُنتُْم أَْعَدا ۱۰۳سوره آل عمران؛  1 

 ُ نَْها كََذلَِك يُبنَيِّ َن النَّاِر فَأَنَقَذكُم مِّ   ﴾103﴿اللُّه لَكُْم آيَاتِِه لََعلَّكُْم تَْهتَُدوَن  فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمتِِه إِْخَوانًا وَكُنتُْم َعََلَ َشَفا ُحْفرٍَة مِّ
َا أَْمرُُهْم إََِل اللِّه ثُمَّ يُ ؛ ۱۵۹سوره االنعام؛ آیه  2  ٍء إَِّنَّ نَبِّئُُهم مِبَا كَانُواْ يَْفَعلُوَن إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِدينَُهْم وَكَانُواْ ِشيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم ِِف يَشْ

﴿159﴾ 
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ر هر ندي، بلکې ت يخپلو اجتهاداتو منلو ته مجبور کړ کافر ګڼلی او اسالمي امت یې د 
ښه پوهیږي او )جل جالله( الله  چې )والله اعلم( یا اجتهاد وروسته یې ویلی دي

. د اسالم په څوارلس سوه یکړ تشویق  یه یې اسالمي امت ډله پالنې ته ندهیڅکل
دا کوي او هیڅکله کلن تاریخ کې ټولې اسالمي ډلې په وروګلوۍ رسه د حج مراسم ا

 نه کړه، د عاجامع په واسطه دا الهي فریضه مناو مذهب د امت د  کومې فرقې، ډلې
کور ته د ننوتلو حق یوازې مسلامنان لري، نو که کومه ډله، فرقه او یا الله )جل جالله( 

مذهب کافر وو نو باید د خدای کور ته یې د ورتګ اجازه نلرله. اوس چې امت په سرت 
په  ءڅو د پخوانیو علامده موږ ته المزمه نده  ېحطاط کې ده او هر خوا جهالت نیولان

ه په لږ نحطاط کې وو، د یو بل په کافر کولو الس پورې کړو او مخالفت چې له موږ څخ
رمایيل د اسالمي امت ترمنځ د اختالفاتو سبب شو. حرضت محمد صل علیه وسلم ف

یل په یو اویا ډلو وویشل شول، )زما امت( به هم په یو ئدي: لکه څنګه چې بني ارسا
ددې حدیث په اړه  .1ډلېاویا ډلو وویشل يش. ټول به په دوزخ کې وي پرته له یوې 

په دې عقیده دي چې د اور د اهلو څخه  ءډیری علامبیالبیل نظریات موجود دي چې 
یرويت دي، د بلکه هغه مسلامنان دي چې اصيل الره کې ت ؛موخه، دایمي اور نه دی

 خو په دې کار رسه د اسالم له دایرې څخه ندي وتيل، ځکه چې  ؛دې کار سزا به وویني
ورته )زما امت( ویلی دی. امام البیهقي په دې  )صلی الله علیه وسلم(   حرضت  محمد

ی مودې لپاره په اور کې اړه وايي: د دې حدیث مفهوم دا ښیي چې هغوی به د یو ټاکل
حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   و نه د تل لپاره؛ او دلیل دادې چېسزا ووین

له دې امله حرضت رسه له دې چې ټول  فرمایيل دي چې زما امت به ډله ډله يش، نو
 .2دله ډله کیږي، خپل امت ګڼلی دی به یې

زما امت وینا چې حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   : ديهمدارنګه الخطايب وای
اویا ډلې ډلو باندې ویشل کیږي دا ښکاره کوي چې دا ډلې به د امت له  يبه در 

                                                        
 حدیث ۲۶۴۱سنن ترمذي،  1 
 2 Surkheel Sharif. The Seventy Three Sects. P. 7 
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د رسول الله صحابه  .1چې زما د امت خطاب ورته شوی دی دایرې څخه نه وځي، ځکه
کرام مسلامنانو ته د کافر کولو او تکفیر د خطاب په اړه ډیر زیات محتاط وو، په دې اړه 
له جابر بن عبدالله انصاري رضی څخه پوښتنه وشوه چې یو چا ته چې د مکې )د 

ویې ویل: نه! پوښتنه  مسلامنانو قبلې( په لور ملونځ کوي، د کافر خطاب کړی دی؟
ه، یعني په الله رسه ترې وشوه چې ایا هغوی ته مرشک ویلی دی؟ ویې ویل معذا بالل

شیان د ایامن  ې. حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  فرمایيل: در 2پناه غواړم
هغه چا ته ( ۲( د هغه چا له وژلو ځان ژغورل چې ال اله الی الله وایي، )۱ریښې دي: )

هغه  ( او غیر مسلامن نه ویل۳) ګناه تررسه کويډول نه ویل چې هر امسلامن کافر او ن
او په یو بل روایت کې راغيل دي چې یو کس  .3چا ته چې هر عمل تررسه کوي

عبیدالله بن عمر ته وویل: زه ګاونډي لرم چې راته مرشک وایي او هغه ځواب ورکړ: ال 
پالنې سیايس اړخ لري او .نن ورځ ډیری ډل4اله اال الله ووایه او هغه دروغجن ثابت کړه

ډیری مسلامنان پرته له دې چې د تکفیر د خطرونو او په اسالم کې د هغې د مخینې 
صهیونیستان په په اړه پوره معلومات ولري، یو بل کافر بويل، نو د عربستان، ایران ا و 

 ژرندو کې اوبه دي.
 سیايس تعصبونه

انسان یا یوه ډله خپل ځان له نورو انسانانو یا ډلو تعصب د اعتقاد یو ډول دی چې یو 
څخه ښه ګڼي. هغه عنارص چې له مخې یې انسانان له نورو ځانونه ښه ګڼي پکې 

 لت، فرهنګ، جغرافیهنسل، نژاد، ژبه، د پوستکي رنګ، مذهب، نړیوالتوب، استعداد، م
او ښه وايل او سیايس ایډیالوژي ده چې د اسالم سپیڅيل دین په دې هر ډول تعصب 

ور او پالر څخه مساوي ګڼيل باندې د بطالن خط راښکلی دی او ټول انسان یې له یو م
زه خو ستاسې په حرضت محمد مصطفی ته فرمایي: ووایه! الله )جل جالله(  حتی. دي

                                                        
 مخ ۸همدا رسچینه،  1 
 ۷۵۴۸املعجم االوسط للطربانی؛ باب املیم من اسمه محمد؛  2 
 حدیث ۲۱۷۰سنن ابوداود؛  3 
 مخ ۳۷۳امام ابن اساکر؛ تبیین کذب املفرتی؛  4 
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نو له دې امله مسلامنان او مؤمنین باید له هر  .1 څري یو انسان یم. ماته وحیې کیږي
څخه ځان وژغوري، خو له بده مرغه د غريب عرصي متدن او د ډول ښه وايل ګڼلو 

نظریاتو په خپراوي او د غرب په راتګ رسه، مسلامنان داسې د غريب فکرونو تر یرغل 
 الندې راغلل چې نن ورځ یې په سالم منع شوی او حرامو ښه والیتوب باندې الس

قوانیو او نظام  ورځ د اسالم د ښو سیايس نن پورې کړی او تر دې چې مسلامنان
لرونکي دي په سیايس ښه والیتوب کې الس وهي. مسلامن ځوانان د علم د ترالسه 
کولو لپاره له خپلو کورونو څخه وځي، خو له دې وتلو رسه سم په علمي مرکزونو کې  د 
دې پرځای چې ورته اسالمي سیايس، ټولنیز او اقتصادي نظام تدریس يش، د 

شیزم، فاشیزم او نورو په څیر برشي نظامونه په ویلو لیربالیزم، سوسیالیزم، انار 
مجبوریږي او دا چې له اسالمي نظامونو څخه بې خربه پاتې کیږي، یا دا چې له پورته 
نظامونو څخه یو ځانته د خپلې ایډیالوژۍ په توګه ټاکي او د غیر اسالمي ایډیالوژۍ په 

و یا هم غواړي د اسالم لرلو رسه د هغې له مخې په سیاسب تعصب الس پورې کوي ا
پوره دین ته د خپلې ایډیالوژۍ په چوکاټ کې ځای ورکړي او هغه توجیه کړي. د خپل 
باطل سیايس نظام په چوکاټ کې د غرب داخلیده د ګوند او ګوند پالنې به نوم یوه بله 
ډالۍ له ځانه رسه راوړي چې د تفرقې یوه بل ډول دی او له بده مرغه مسلامنان د 

ګوندپالنې دا پدیده چې له اتحاد څخه د لریوايل او تفرقه سبب کیږي، د  ګوند او
پرمختګ او روشنفکرۍ یو ډول یې ګڼي  او د دې پدیدو په راخپلولو رسه په کوچنیو 
ډلو باندې ویشل شویدي او پرې ویړ کوي. حزب پالنه د اسالمي امت ترمنځ د یووايل 

ایډیالوژیو رسه ګوندونه مسلامنان غیر د رامنځته کیدو مخه نیيس، ځکه چې له غريب 
او ګوندونه تر اسالمي شعار الندې او د اسالمي مي ایدیالوژیو منلو ته تشویقوي اسال 

مختاړو او وروستاړو رسه هر یو خپل ځان د اسالم استازي پیژين او نور ګوندونه باطل 

                                                        
َا إِلَُهُكْم إِلٌَه َواحِ  ۱۱۰سوره الکهف؛  1  ثْلُُكْم يُوَحى إيَِلَّ أََّنَّ َا أَنَا برََشٌ مِّ ٌد فََمن كَاَن يَرُْجو لَِقاء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل آیت؛ قُْل إَِّنَّ

ژباړه: اې محمده ورته ووایه: زه خو ستاسې په څري یو انسان یم. ماته وحیې کیږي چې ستاسې  ﴾110﴿يرُْشِْك ِبِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا 
و ځای کېدو په هیله وي، هغه ته په کار ده چې ښه عمل وکړي خدای همدا یو خدای دی. نو څوک چې له خپل پروردګار رسه د ی

 او په بندګۍ کې له خپل رب رسه بل څوک رشیک نکړي.
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اړي او و ونه له خپلو غړو څخه د ګوند د قانون )اساسنامې( وفاداري غدګڼي. ګون
ره دا اسانامه د اسالم په چوکاټ کې توجیه کوي او ځینو اسیايس موخو ته د رسیدو لپ

ره د اسالم د بنسټونو مخالف عمل کوي اکې خپل سیايس موخو ته د رسیدو لپځایونو 
او حتی د خپلو مايل او سیايس مالتړ لپاره د دښمنانو غیږ ته ځان اچوي. په اسالمي 

تاریخ دا راښيي چې ګوندونه رسه له دې چې خپلې کړنې د نړۍ کې د ګوند پالنې 
هیڅ مرسته یې له اسالمي امت رسه  ه کې د مبارزې په نامه ښکاره کوياسالم په الر 

جګړو کې د وژنو او اختالفونو د  يبحز نده کړی بلکې د اسالمي امت ترمنځ په بین ال
یستي قواو، د صهیون اتحاد جامهېر شورويرامنځته باعث شوی دی. کله چې د 

نو ددې غیر ایانه یرغل الندې راوست، با غیرته مسلامنشحافغانستان اسالمي هیواد تر و 
انساين تجاوز پر وړاندې مبارزه وکړه، خو له بده مرغه چې د اسالم د مکتب پرخالف په 

خوا صهیونیستانو )لیربال( ته له دې جهاد څخه د  يشل شول چې د ښېګوندونو وو 
ې لپاره چانس برابر کړ. د چپ خوا صهیونیستانو )کمونیستانو( تر بدې ګټې اخیستن

وتلو وروسته پخلو کې د واک د ترالسه کولو لپاره په اخالف شول او د صهیونیستي 
او یو بل په وژلو پیل سالحو په واسطه یې په دې اسالمي هیواد کې د بې ګنا خلکو 

شړيل وو دوباره ورته د ښه  هغه صهیونیستان چې افغانانو له دې خاورې څخه ،وکړ
ست په ویلو رسه بیرته دا ځمکه په الس ورکړه. همدارنګه د شام په هیواد کې رسه راغال 

بې رحامنه ډول  نله دې چې له څلویښتو زیات صهیونیستي هیوادونو، مسلامنا
له  و د خپلمنځني وژنو څخه لږ دي. نومبباروي، تلفات یې تر دې د اسالمي ګوندون

کولی شو چې نظر بهرنیو حملو ته د دې امت رقت بار ک ربې څخه دا در تاریخي تج
 حالت سبب وجه د مسلامنانو ناپوهي ده.

 او ناپوهي ځپنهغرب 
. اوس 1هه له منځه ځي او ناپوهي خپریږيیقیناً د وروستۍ زمانې یوه نښه داده چې پو 

ومړي ځل لپآره د برش په تاریخ د ل .علم ګڼل کیږي وخت داسې وخت دی چې ناپوهي
لو ویشل شوی دی. رسمي علم هغه ده چې په ډکې علم په دوو رسمي او غیر رسمي 

                                                        
 حدیث ۲۶۷۱صحیح مسلم؛  1 
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دولتي مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې تدریسیږي او د دې داسې نصابونو له الرې 
یزو ټولنو په واسطه تایید يتوګه د ډله  ېي چې د غريب مرکزونو او په ځانګړ السته راځ

 ېدا ورښیي څو د هرې ویل شو  ته محصلینو او متعلمینو ی وي. دا رسمي زده کړېشو 
پرته له دې چې سموالی یې وپوښتي، د رس په خوځولو رسه یې تایید  کلمې او جملې

کړي. رسمي علم چې د فرانسې تر انقالب وروسته یې شهرت وموند، ددې علم د 
وه  علمیت څخه موخه ګټه غوښتنه تولیدونکي متدن په څیر ماده پالی وو او پکې له

؛ يهغه ده چې پکې شخيص ګټه نغښتی و  حقدا  .چې حق او باطل پکې ځای نلره
موخه د حق او  ۍتنده بلکې د هغې وروس ېاقعي )غیر رسمي( علم ګټه غوښتونکخو و 

یز يله دې چې ټول دموکراتیک او ډله  باطل بیلوالی دی او حق ته د رسیدو لپاره رسه
مخالف وي او پرې انتقاد کوي، بیا هم د حق الره نه پریږدي. ډیری خلک  مرکزونه یې

ي علم پسې دي او یوازې هغه اوسمهال د مادې او دنیا د ښه ګڼلو له امله په رسم
په حق او باطل پسې دي چې د بې عدالتۍ په خپریدو رسه یې چې ملګري یې کسان 

د حق د پیغام رسولو له الرې هغه ازاروي، ستونې ورته خفه کړي او حق ته د رسیدو او 
کسان دي چې غواړي د بې عدالتۍ په وړاندې مبارزه وکړي، خو د رسمي علم د 

واسطه، یعني هغو کسانو چې د خپلو تیوریو لپاره دلیل نلري او  پهشاګردانو او علاموو 
ه دي، علمي عملیت غريب علاموو راخیستی، رسنۍ چې د دروغو پوپاګندو سرت مرکزون

ل غريب باطل الفاظ تکراروي او هغه قاليب ستوري چې د غريب و ونه چې په ړوند ډمرکز 
 يیا تیر  ازت ورکړی شوی دی، تل تر تاخت و تمرکزونو او رسنیو لخوا ورته کاذب شهر 

څیر لقبونو  دي او د زوړ فکري، غیر متمدن او حتی لیوين او احمق په ې راغيلالند
غواړي د حق او باطل چې هغه محصلین چې دی. همدا ده  یرسه یې ورته خطاب کړ 

ورځ تر بلې کمیږي او ټول په یو داسې کاروان کې سپاره دي چې نوم  بیلوالی وکړي
 یې علم ده.

وخت ته د معلوماتو وخت وایي خو یو مشهور غريب متل ده چې وایي: د  ياوسن
میر له د لږ شده، له دې ام ولو د معلوماتو سرته وسله دروغمعلوماتو په زمانه کې تر ټ

د هغو کسانو لخوا چې د حق موندنې لپاره یې نقاب  حق پالو د کنرتول کولو لپاره
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وهلی دی د دروغو معلومات خپریږي چې د علمي اغتشاش د رامنځته کیدو سبب 
تر ټولو سرت  پریشانۍهم د اوسني وخت د علمي  اندیښنهشوی دی. د دموکراسۍ 

لپاره باید زرګونه ضدو نقیض نظریې مطالعه کړی. حقیقت ته یې د رسیدو ، مثال دی
شته  ېره زرګونه اسالمي نظریې او فتواو یوازې په دې اړه د اسالم د موقف موندنې لپا

کوي، د بیلګې په توګه یو مفتي وایي رای ورکول د اسالمي بیعت رسه  يچې یو بل نف
تام ورته د عام برابر دي، یو بل اسالم د دموکراسۍ په قالب کې تعریفوي، ځینې 

لوستونکی داسې په  کوي چې په دې منځ کې يمرشوعیت ورکوي او ډیری یې نف
علمي اغتشاش کې ورک کیږي چې تر کلونو مطالعې او څیړنې وروسته بیا هم په اړه 
قطعي پریکړې ته نيش رسیدلی. علمي اغتشاش دین ته هم راننوتی دی او د سرت 

حابه کرام له رسول الله رسه ناست دي ص ۱۲۴۰۰۰اسالمي جهالت سبب شوی دی. 
څخه زده کړه کوله، خو ډیر لږ یې په دیني حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   او له

مسایلو کې د فتوا په ورکول قادر وو خو محمد ص بهرتین نسل صحابه او تر هغې دوه 
 .1دي )تابعین او تب تابعین( ګڼيل وروسته نسله

ستقیامً یې له رسول الله ص په واسطه ښوونه او روزنه هغه ښاغيل رسه له دې چې م
ترالسه کړیوه، په اسالمي مسیلو کې یې د فتوا له صادرولو یا ډډه کوله او یا یې هم په 

ده  ېسالم نړۍ ټوله انحطاط نیولډې محتاطانه خپل نظر څرګنداوه، خو اوس چې د ا
ږ به داسې مسلامن ومومو چې ډیر لاو هره نوي پیښه له ځانه رسه زرګونه فتنې لري او 

زرګونه مفتیان دي په یو نه یو ډول په فتنو کې ښکیل نه وي. په هر ښار او کيل کې 
کتابونو په ویلو رسه، پرته له دې چې قران عظیم الشان په سمه توګه  ېچې د دوه یا در 

 مطالعه او درک کړی وي او پرته له دې چې د قران کریم د ایاتونو شان نزول یې
پرته فتواوې صادروي چې په مسلامن  ېلعه کړی وي، د الله )جل جالله( له ویر مطا

امت کې د فتنو سبب شویدی. دین اوس د څو ناپوهو ځوانانو السته ورغلی دی چې د 
کوي. دا  ېامنانو په تکفیر الس پور حو تر شا فتوا صادروي او د مسلفانټرنیټي ص

د اسالمي امت  سم ډولي، په نادین ته خدمت وکړ خوښه په خپل ځوانان غواړي 
                                                        

 1 Shaykh Muhammad hisham Kabbani; The Approach of Armageddon?; p 105 
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ترمنځ د اختالفونو سبب شوي دي او حتی او له اسالم څخه د ناسم درک له امله د 
ی. څو ناسمې فتواوې د دې سبب اسالم مقدس دین په نسبت د بدینیو سبب شوی د

هانو په څو و کارپ غلطوکړي د غرب ځپلو  کمرنګیاعتبار  ءد اسالمي علام ې چېشو 
ځانګړی مسترشقینو رسه ځان  پهکلمو انګلیيس او د څو غريب علاموو په رسچینه کولو 

ته عامل ووایي او په اسالمي ټولنو کې د عامل اعتبار خپل کړي چې همدا ناپوهه غرب 
 ځپيل په اسالمي امت کې یو سرت مشکل ګڼل کیږي.

تړل  ېرب په اوریدو رسه مو خولمنقول خ یو وخت وو چې د قرانکریم د یو ایت یا عريب
او هر مخالف په خپل ځای کیناسته، اوس د هر نقل کې د فالين غريب یوه  ېکید

جمله، زموږ خولې بندوي او په دې اړه کار دومره افتضاحي ته تلی دی چې د غرب 
ټوله نړۍ په جنب او جوش کې  ستور پیژوندونکي او فال بینان وړاندونیه په یو وار

رویټر او  ده؛ ېمني کتابونو تلمله اس ېویره کې یې اچوي. اوس د منزل وح هاو پ ېراوړ 
. اوس 1یونایټد پرس، دا سرتې کمپنۍ د جعيل او غیر جعيل خربونو جوړونکي دي

عامل هغه څوک ګڼل کیږي چې د غربیانو له نظره روشنفکر وي، د غربیانو په څیر 
ې کران هغه څوک دي چې الس یواغوندي، ووایي او ښکاره يش. دا غرب ځپيل روشنف

یې خپل کار ګرځولی دی، ټولې نړۍ ته د غرب له  ېسرتګو ته نیولی او د غرب ویناو 
عینکو ګوري، له خپل فرهنګ، تاریخ او متدن څخه بې خربه دي، د غريب رسنیو تر 
ټولو وفاداره لیدونکي دي او د هر څه لپاره ځواب لري او د نظر خاوندان دي او د کال 

ماډل موټر په راتلو او د خپلو قیمتي دریشو رسه د فقیرو له طبقې څخه دفاع  د نوي
ه یې یو  ؛ټولنه کې شته دي چې ډیر ګواښ کويکوي. دوه ډوله غرب ځپيل په اسالمي 

رزښتونو د تبلیغ لپاره یې پیسې اخیستي او خپل اهغه غرب ځپيل دي چې د غريب 
چې څو ورځې غرب ته د علمي  دین او فرهنګ یې خرڅ کړیدي او هغه غرب ځپيل

متدن په  يله الرې سفر کړیدی او د غريب عرص بورسونو او رسمي او شخيص سفرونو 
نظریاتو او افکارو رسه د ملبسو رسنیو له الرې، پرته له دې چې د عرصي متدن له تیاره 

ده او په  ېغرب خربې کول یې خپله دنده ګرځولباطن څخه ژور درک ولري د 
                                                        

 مخ ۱۲۶جالل آل احمد؛ غرب ځپنه؛  1 
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توګه د غربیانو وړیا وسله ګرځي. په دې اړه د انګلیسانو پخوانی لومړی  ېناغوښتل شو 
وزیر توين بلیر وایي: موږ باید هغه حکومتونه او خلک چې د بقا اجازه ورته ورکوو، 
متقاعد کړو چې زموږ الره وروستۍ الره ده... موږ غواړو چې د مسلامنانو د پوهنتونو 

وه يش چې د ارزښتونو له دې چې حتی پمحصلین او د ښوونځیو ماشومان وړاندې 
 غرب .1وږ غواړو هغوی مغشوش او مست کړوده زموږ پلوي يش. م ېجګړه پیل شو 

څو مسلامنان د غرب وفاداره مقلدین يش  ده ېځپلتوب او غرب ځپنه د دې سبب شو 
او د اسالم اصیل ارزښتونه هیر کړي. په هر اسالمي ښار کې په قدم وهلو رسه د غرب 

اوالد زوی  ګرځیدو رسه د مسلامن يه ښکاره توګه لیدی شو. په هر ښار ستونزه پځپنې 
 يپه عجیبو رنګونو رسه سیخ سیخ شو  ، ویښتان یېيد ېچې وریځې یې ویستل شو 

دي او اسامن ته اشاره لري، په لباس کې یې داسې یو انځور لیدل کیږي چې یو غريب 
یې د ټولنیزو شبکو له  کې وي چې پوههپ هنو هرني او ورزيش ستوری وي او د زنانه خوی

یز ډول تقلید کول د يريب ژوندانه څخه په فردي او ډله نه وي. د غ ېدایرې وتل
مسلامنانو په واسطه د اسالمي متدن د ژوندي کولو لپاره یو انکار نه منونکي او سرت 

ريب غیر خطر ګنل کیږي او داسې ده لکه چې پداسې حال کې چې زموږ ځوانان په غ
  .دي او ځانته روشنفکر ښیي يمحجبو لباسونو ښایسته شو 

زموږ د فرهنګ محجوب او سنتي لباسونه په داخيل او خارجي موزیمونو کې بند دي او 
 یوازې په ځانګړو پروګرامونو کې نندارې ته وړاندې کیږي چې دا جاهالنه تقلید د

یده دي چې فرمایي: د یوې وړاندوینې رښتیا کحرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  
په اینچ(  په یقین رسه تاسو له خپل ځان څخه د پځوانیو قومونو الرې ذرع په ذرع )اینچ

د مار په کوم سوري کې ننوتل، ، داسې چې که هغوی ئاو وجب په وجب عميل کړ 
، صحابه و وپوښتل: ای د الله رسوله! ایا ستاسو موخه ئقیب کړ تاسو به هم هغوی تع

 2ي؟ ان حرضت ص ځواب ورکړ: نو څوک!یهود او نصارا د
  

                                                        
 1 Survival of the Islamic Ummah; p 12Abdul Ghafur Muslim;  

 حدیث ۴۸۲۲صحیح مسلم؛  2 
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 د القاب او اسالم محارصه
وروسته، اسالمي نړۍ د اسالم د دښمنانو لخوا داسې  ټوټه کېدو د عثامين خالفت تر

حارصې حلقه راتنګیدله. نن ممحارصه شوه چې د هرې ورځې په تیریدو رسه د دې 
او هر ډول قدرت رسه نه ورځ مسلامنان له دښمنانو رسه په نظامي، اقتصادي، علمي 

يش پرتله کیدلی او پداسې حال کې چې تر بل هر وخته اوس د اسالمي متدن 
جوړیدا ته اړتیا ده، مسلامنان په داسې انحطاط کې دي چې د غرب په ویاندویانو بدل 
شويدي او د غربیانو په څیر د حق غږ د بنسټ پالو، تاوتریخ پالو او تروربستانو په نوم 

هیونیستان د اسالم تر شعار الندې د څو ډلو په جوړولو رسه د هغې نرمې راټیټوي. ص
په اسالم باندې پداسې نرمو حملو پیل ه چې په الس کې یې لري، داسې قوې په واسط

وکړ چې اوس که یو باز کومه کوتر ښکار کړي، نو د صهیونیستي رسنیو په رسلیکونو 
یو بله بې ګناه مرغۍ د یو ، ېچې )یوې مسلامنې تروریستې الوتک کې به وي

هم د رسنیو په یستي عمل په ترڅ کې ووژله( جوړوي او له بده مرغه مسلامنانو ترور
او د دا ډول رسلیکونو له تحقیق پرته په منلو رسه له ې قدم باندې پښه ایښ

صهیونیستي پالنونو رسه مرسته کوي. خو که چیرته دې شاهین په ناڅاپي توګه یو 
حي له اوبو څخه راوویست، حتامً به یې کومه روحي او یا رواين یهودی او یا مسی

تروریزم څه ده؟ او نتاروغي لرله او هیڅ تروریستي اړیکه نه ګڼل کیږي؛ خو واقعاً 
 ؟یتروریست څوک د

يل څخه یې د تروریزم د تعریف لپاره  سیايس او علمي هڅې او له جرمي تاوتریخوا
دلی خو هغه تعریف چې ډیر وررسه موافق دي، ته ندی رسی ېبیلوالی یې نهايي پایل

چې دا تعریف د  تروریزم د سیايس موخو لپاره له تاوتریخوايل څخه کار اخیستل ګڼي
جګړې له تعریف رسه ډیر ورته وايل لري. تروریزم او جګړه په خپل ماهیت کې رسه ډیر 

رې له وسلې توپیر نلري او تل په جنګي پروپاګندو کې د ویرې د رامنځته کولو د وی
څخه کار اخیستل کیږي. چنګیز خان به د هر ښار تر نیولو وړاندې، د هغې وګړې د 

څو د هغې پر نفس باور را او وسیلې رسه په ویره کې اچول  پروپاګندو په رامنځته کولو
کم کړي او د مقاومت قدرت یې له منځه یويس، نو له دې امله تروریزم له کړنې څخه تر 
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یعني کله چې  تاریخ منځني ختیځ ته راګرځي،حالت دی. د تروریزم  ډیره پورې رواين
په نوم د یهودیانو یوې ډلې د رومي قواو په وړاندې په  (Zealots)د فدایانو 

یې پلوي نه وو، ووژل  سیستامتیکو ترور الس پورې کړ، نور یهودیان چې له نظر رسه
ریخ کې د لومړي ځل ارص تاپه مع  .1و د روم حکومتي مامورین یې ووژلاشول او په 

د ډلې  (Jacobins)یزم او ترور کلمه د فرانسې په انقالب کې د جیکبنز لپاره، د ترور
لپاره وکارول شوه، یعنی کله چې دې ډلې د سیکولریزم د السته راوړلو لپاره تر لس 

 یلوئچې مهاجرو یهودیانو غوښتل د ارساګونو زرو انسانانو څخه زیات ووژل او بیا کله 
یهودي دولت په فلسطین کې جوړ کړي، د مسلامنانو په وړاندې یې په تروریستي کړنو 
الس پورې کړ او په هغو ځایونو کې چې د انګلیس دولت د یهودیانو په اشاره نه ګډیده، 
د انګلیسانو په وړاندې یې ترې کار واخیست. خو اوسمهال د صهیونیستانو لپاره 

ر عادالنه جګړو د توجیه کولو لپآره د عامه اذهانو کې تروریزم په اسالمي نړۍ کې د غی
د ویرې د رامنځته کولو مهمه وسیله ده.  صهیونیستان د خپلو ظلمونو د توجیه کولو او 
د دې ظلمونو په وړاندې د مسلامنانو د مقاومت د له منځه وړلو لپاره څو اسالمي ډلې 

رسنیو په واسطه ورته په ظاهره  د په څو حملو رسه یې 2جوړ کړې او د روغجنو بیرغونو
توګه مرشوعي رنګ یې د تروریزم په وړاندې جګړه السته راوړه چې د دې په مرسته د 

ه عدالت غوښتنې هر غږ د اسالمي تروریستانو په نامه )چې خپله یې دا نوم رامنځت
کوي. هرني کسنجر د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر، سرت دیپلومات،  ېکړیدی( غل

جرمني االصل یهود او هغه څوک چې نړیوال حکومت ته کار کوي وایي: موږ په امریکا 

                                                        
 1 University of California Press; Edited by Gerard Chaliand and Arnaud Blin; Translated by Edward 

Schneider, Kathryn Pulver, and Jesse Browner; The History of Terrorism: From Antiquity to All Qaeda; pp 55 

& 57 

د درواغجنو بیرغونو عملیات، هغو عملیاتو ته ویل کیږي چې د نظامي، شبه نظامي، معلومايت یا سیيس ادارو له لوري تررسه  2 
کیږي چې داسې فکر رامنځته کړي چې دا عملیات نورو هیوادونو تررسه کړيدي. د بیلګې په توګه د لوري قواوې د یوه کيل د 

ام کولو او حملې او بیا وروسته په دې وژنو رسه د بل لوري د تورن کولو لپاره د مقلبل لوري له نظامي لباس او اوسیدونکو د قتل ع
بیرغ څخه په جګړه کې له دروغجنو بیرغونو څخه ګڼل کیږي. د دروغجنو بیرغونو د علامتو له تررسه کولو څخه موخه د اصيل 

 وري د بدنام کولو او په هغوئ د حملې لپاره د تررسه کولو یوه بهانه ده. مرتکبینو د هویټ پټ ساتنه او یا هم د مقابل ل
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. همدارنګه جورج 1نړیوال سیستم نه مني، تروریستان وایوچې کې هغو ډله خلکو ته 
بوش د سپتمرب د یوولسمې پیښې څخه وروسته نړیوالو ته وویل: یا به له موږ رسه 

 .2ریستانو رسه یاستیا به له ترو  یاست )زموږ مالتړي( او
نو د صهیونیستانو له نظره د تروریزم تعریف ډیر واضح او ښکاره دی، هر هغه ډله او 
خلک چې د صهیونیستي اجنډاورسه مخالفت وښیي، تروریست ورته ویل کیږي، لکه 

یلو د ټولو غاصبانو بې عدالتیو رسه رسه ورته د ئاهدینو د ارساچې د فلسطین مج
هغه مسلامنان چې د صهیونیستي پالنونو په وړاندې د علم او تورویست خطاب وشو. 

فکر له الرې مبارزه کوي، د بنست پالو په څیر لقبونو باندې څنډو ته کیږي، پداسې 
حال کې چې هر واقعي مسلامن بنسټ پالې دی، ځکه چې د بنسټ پالنې مفهوم 

دانه کې عميل نو اساسات عمل کوي او هغه په خپل ژ  دادی چې د اسالم په بنسټیزو
کوي. هر هغه مسلامن چې اوس یې هم د ایامن نور په زړه کې ځلیږي او د زړه او 

الله )جل  ظاهري بینش له مخې ځان د ټولو بې عدالتیو په وړاندې ویني، باید د
لخوا ورته د ورکړل شوی دندې له مخې: د حالرې په فکر کې يش او د الله د جالله( 

 دین لپاره هغه عميل کړي.
 الره حل

لیونو تنو زیات دی، یعنی د نړۍ هر څلورم بی ۱.۶اوسمهال د مسلامنانو نفوس تر 
وګړی مسلامن دی، خو بیا هم دا سرته برشي کتله په دوامداره توګه سپکه ده او تر 
ظلم الندې نیول شویده، په نړیوال نظم کې مهمه اغیزه نلري او باالخره په ډیر بده 

نې یې توګه په ټوله نړۍ کې وژل کیږي چې د هر واقعي مسلامن زړه دردوي او کی
حتی د چاودیدو په حال کې دي. په دې حالت کې مسلامنان د اوسني بې انصافانه 
نړیوال نظم رسه غاړې ته شوي دي او په یو فرد پاله توګه په ژوندانه کې د خپل ځان او 
کورنۍ د ارامۍ لپاره د اسالمي امت په وړاندې د ظلم او بې انصافیو په وړاندې غيل 

رنې لپاره د حالرې په فکر کې دي. د اسالمي متدن په زوال ناست دي او یا هم د ژغو 

                                                        
 1 Jewish Jews” and a Manifesto for Planetary Governance; p 73-Waldemar De Gregori; “Jews” “Non 

 2 ber, 2009; p 177Decem-South Asian Studies; A Research Journal of South Asian Studies; Vol 24; No 2; July 
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رسه مسلامنان د خپل بد حالت څخه د وتلو په فکر کې شول او د سید قطب، حسن 
البنا، داکرت عيل رشیعتي، سید جامل الدین افغانی، عمران نظر حسین او د اسالمي 

ې وړاندې کوي. اوس بیالبیلې حل الر  رينو علامو په څیر اسالمي متفکنړۍ نورو سرت 
مهال، مسلامنان له اوسني بد حالت څخه د وتلو لپاره د حالرو په جنجال هم اخته دي 
او په سیايس، ګوندي او فکري تعصبونو یې الس پورې کړی دی. په دې برخه کې 

دي چې حتی د خپلې حالرې د منلو لپاره په  ينان په بیالبیلو ډلو ویشل شو مسلام
ات کوي او نورو مسلامنانو ته د ناکامله مسلامنانو خطاب کوي چې نورو باندې بد تبلیغ

 کولې شو په الندې ډلو یې وویشو:
x ،هغه کسان چې جهاد د حل یوازینۍ الره ګڼي 

x هغه کسان چې د اسالم له مخې ځان جوړونه یوازینې حل الره ګڼي 

x .هغه کسان چې اقتصادي پرمختګ او پراختیا یوازینۍ حل الره ګني 

x چې په مادي علومو )ساینس او ټکنالوژۍ( کې پرمختګ د حل  هغه کسان
 یوازینې الره ګڼي.

x .هغه کسان چې اسالمي علوم یوازینۍ حل الره ګڼي 

x .هغه کسان چې مسلامنان او غیر مسلامنانو ته تبلیغ یوازیني حل الره ګڼي 

x .هغه کسان چې د عقیدې جوړول یوازې حل الره ګڼي 

x  ېو حرضت امام مهدی بیا راتګ یوازنع ااو هغه کسان چې د حرضت عیسی 
 حالره ګڼي.

 
اړخیز او څو بعدي دین دی او اسالمي امت هم باید  هرد اسالم سپڅلی دین یو جامع، 

حل الره وړاندې نه  ېاسطه وړاندیز شو ه و وازې د خپل ځان پڅو بُعدي فکر وکړي او ی
یتوب رسه اړتیا لري او د کړي. اوس مهال ټول مسلامنان د یادو ټولو حل الرو ته په همغ

اسالم تاریخ ښیي چې د نوموړو الرو څخه د یوې په نظر کې نیولو او د نورو په 
نو له دې امله اسالمي امت په ذکر شویو  ؛رسه ټاکل پایله السته نيش راتلی پریښودلو

ټولو برخو کې متخصصو او صادقو خلکو ته اړتیا لري. اسالمي امت اړتیا ترڅو د امت 
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هم  هجهاد وکړي او په عین حال کې دې تپه الره کې الله )جل جالله(  خه دیوه بر 
اړتیا چې یو ډله یې د امت د ارامۍ لپاره په سیاینيس علومو او ټکنالوژۍ بوخته وي، د 
امت یوه برخه په اقتصادي ارامۍ فکر وکړي، یوه برخه یې د دین په تبلیغ الس پورې 

د اخر وخت د راتلو د پیژندنې  ياو امام مهد خه یې د حرضت عیسی عکړي او یوه بر 
لپاره څیړنې ته ورکړي؛ خو حتمي او اړین رضورت دادی چې ټول له یو بل رسه په 

د رضا او په دې برخه کې د الله له دین رسه د مرستې الله )جل جالله(  همغږئ او د
 لپاره مبارزه وکړي.

د یو شخص، یوې ډلې او یا  د اسالمي امت د اوسنۍ معضلې د حالرې د موندنې کار
څو له ټولې نړۍ څخه اسالمي ار نه دی، بلکې دې ته اړتیا ده هم یو ځانګړي سازمان ک

ول ټرضا لپاره را الله د ول تعصب پرته او یوازې  ډام د حل الرې د موندنې لپاره هر عل
لپاره د الرې ته ورسوي چې د امت د اکرثیت د قران او سنتو په رڼا کې ځان حليش او 

منلو وړ وي؛ خو څو ټکي چې په ې حالت کې هر مسلامن ته په هر حالت کې د وتلو 
 لپاره اړین دي:

عقیده او ایامن: اسالم یو ساده او واضح عقیده ده چې پکې هیڅ ډول مغلق  .۱
والی او ستونزه نشته. د الله په څیر بل هیڅ نشته، هغه د ټولو شیانو پیدا 

یر انسان دی، خو دا چې په رو انسانانو په څکوونکی دی او محمد ص د نو 
څو خلک د الرشیک یوازیني خدای د عبادت په لور  ېشو  ېهغه وح

. له شک پرته اسالمي 1راوګرځوي. نه اوالد لري او د چا څخه زیږیدلی دی
عقیده ډیره ساده او عام فهمه ده او د هغه پوهیدو ته فلسفي علومو، کالمي 

لومونو ته نشته، بلکې لږ تر لږه هر با هوشه او با علومو، منطق او متداوله ع
ذکاوت انسان کولی يش اسالمي عقیده درک کړي، ځکه چې اسالمي 
عقیده د الله په وحدانیت باندې د پیداکوونکي، ساتونکي او د کایناتو د 

الله )جل  مالک په توګه راڅرخي او د ټولو چارو د حاکمیت حق خاص د
، نو له دې امله اسالم عقیده پرته له دې چې یوه الیزال ذات ته دهجالله( 

                                                        
 مخ ۴۷شهید سید قط؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید نارص خرسو شاهي ژباړه؛  1 
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معنوي عقیده او د انسان په باطن کې د سولې د رامنځته کولو لپاره یو 
وسیله ګڼل کیږي، یوه سیايس عقیده هم ده، ځکه اسالمي عقیده ټولې 

له قانون رسه سمې غواړي. د اوسني حالت څخه د الله )جل جالله(  کړنې د
الله )جل جالله(  ان باید په سیايس او دنیو چارو کې دوتلو لپاره، مسلامن

ي وحدانیت او د هغه پاک ذات د حاکمیت حق ته راسخه عقیده ولري. اسالم
ځکه چې همدا قوي ایامن ده چې  ؛ده ېعقیده د قوي ایامن پورې هم تړل

انسانان له دنیوي قیدوبندونو څخه خالصوي او د الله د وحدانیت په رڼا کې 
رضا لپاره ژوند کوي، مري، خوري او کار کوي. اسالمي عقیده او پر د هغه د 

ند و ه کوي چې د دنیا ژوند یو موقتي ژ هغې قوي ایامن مسلامنانو ته دا زد
دی او لنډ ژوند دی او تلپاتې ژوند تر قیامت وروسته د نیکو او بدو اعامل د 

ه او په زړه د اسالم علام رسه له دې چې ایامن په ژب حساب په ورځ پیلیږي.
ن کې شامل اعامل هم په ایام وباندې د اسالمي عقیدو اقرار ګڼي، د انسانان

الله )جل  ګڼي، په دې اړه عبدیالقاسم بن سالم وایي: ایامن د زړه په واسطه
ته په صادقانه توګه تسلیمیدل، په ژبه یې د شهادت جاري کول او د جالله( 

. مذهبي مقدساتو ته 1عمل کول دی )الله په اوامرو( باندې د جسم په واسطه
ایامن او اعتقاد معجزه اسايي لري. ایامن زموږ قوت فوق العاده ډیروي او 
لوړوي یې او حتی زموږ دردونو ته دوا کیږي. ایامن هغه قوه ده چرته چې 

 ټول مادي وسایلو بې اغیزې کیږي، اغیزمن واقع کیږي.

جید دا کلمه په بیالبیلو م ناغیزې دي چې قرا ډولهد ایامن همدا معجزه 
ځله تکرار کړیده او هغه د اسالم د پرمختګ او د  ۸۵۰مشتقاتو رسه 

مسلامنانو د ښه وايل عوامل ګڼيل دي او مسیحیان مثال جرجي زیدان هم 
په ځینو ځایونو کې اعرتاف کوي چې ایامن د اسالمي متدن د پرمختګ 

ه خپلو دیني بنسټونو یوازینی عامل دی، لکه چې لیکي: مسلامنان تر هر څ
په امر د اسالم د الله )جل جالله(  ته ایامن لري، هغو له زړه معتقد دي د

                                                        
 1 Jifri. The Concept of Faith in Islam; p 13-Habib Ali al 
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 رتژل يش شهید به يش او البته د اخدین پرمختګ لپاره جګړه کوي، که وو
مسلامنان د قوي ایامن او  .1دنیا له خوندونو ښه او دایمي دينعمتونه د 

د رضا لپاره الله )جل جالله(  راسخې عقیدې په رڼا کې یوازې او یوازې د
حرکت کوي او د ژوند په ټولو چارو کې د الله د اوامر رسه سم عمل کوي، نو 

څو مسلامنان د دنیوی زیاَّننې امله قوي ایامن د دې سبب کیږي  له دې
سیکولر ټولنې رد کړي او د د الله په پایلو څخه تیر يش، ستونزې وزغمي، 

توکل د امر الفرایض )د اسالمي خالفت رامنځته کولو( لپاره چې پکې 
پورې الله )جل جالله(  سیايس، اقتصاديو ټولنیز او نورې چارې په یوازیني

 اړه لري، کار کوي او امت له دا ډول حالت څخه خالص کړي.

. خو اوسني مسلامنان دعا 2له دعا دهدعا او توبه: د مؤمنینو تر ټولو سرته وس .۲
ډیره لږه پآملرنه لري. پداسې حال کې چې موږ مسلامنانو دعا نده هیره کړی 

شویده. زموږ  ټکنۍاو ډیر مهال دعا کوو، خو زموږ نظر او کړنه نسبت دعا ته 
ده او یوازې هغه مهال د خپلو  ېعاوو ځانته د ترشیفاتو بڼه اخیستډیرو د

ه دعا کوو چې ټولې دنیوی هڅې ناکامې يش. دعا له ستونزو د حل لپار 
رسه د راز او نیاز محاوره ده او د یو خارق العاده الله )جل جالله(  پیداکوونکي

، آزادۍ غوښتنې، د پیاوړتیا د احساس او بهرتینه خوښۍاهمیت لري چې د 
 مکاملې لپاره یو ډیر مهم عمل دی چې یو شخص یې لرلې يش. یوه ورځ

د یو ډله خلکو له څنګه تیریده چې د )صلی الله علیه وسلم(  حرضت  محم
له دې څخه د خالصون  ېاخته وو، حرضت ص وفرمایل: دوی ولپه یوه رنځ 

حرضت  محمد  لپاره الله ته دعا نه کوي. همدارنګه د بدر په جګړه کې،
د شپې له مخې د مسلامنانو د بري لپاره دعا کوله. )صلی الله علیه وسلم(  

ته په زاري او الله )جل جالله(  ن صالح الدین ایويب هم د شپې له خواسلطا
چې  ان د بري لپاره یې دعا کولهژړا کیده او دعا به ترې غوښتله او د مسلامن

                                                        
 مخونه ۲۳او  ۲۲خلیل الله مومند؛ د مسلامنانو انحطاط او د اسالم حیرانوونکی پرمختګ،  1 
 مخ ۴۹۲اکم نیشاپوري؛ املستدرک علی الصحیحین؛ لومړی ټوک، بو عبدالله ح 2 
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مسلامنان د  امنان بریايل شول. نو له دې املهپه دواړو جګړو کې مسل
الله  مسلامن امت د ستونزمن حالت څخه د خالصون لپاره شپه او ورځ د

ذات ته په دعا الس پورې کړي او د خپلې دعا په اجابت داسې ایامن ولري 
مسلامنان  وره چرتۍ رسه راووځي. پرته له دېچې د باران د دعا پرمهال له ک

باید د خپلو دعاوو د قبلیدو لپاره له بدیو او ګناهونو توبه وکړي او د خپلو تیرو 
لله )جل جالله( ذات څخه بخښنه الله اګناهو او تیروتنو له امله له الیز 

، ځکه اسالمی د ګناهونو او خطاوو لپاره تحریکوونکي عوامل او يوغواړ 
انګیزې درک کوي او په وړاندې یې د توبې او استغفار الره خالصه کړیده. 
اوسمهال مسلامنان د سرتو فتنو په زمانه کې ژوند کوي او په دې وخت کې 

ين امکان شته خو مسلامنان باید له الهي له ګناه او تیروتنې پرته د مسلام
رحمت څخه نهیيل نيش او د ګناهونو د پنډونو په لیدو رسه باید ځان د 
اسالم له الرې او ټولنې څخه لرې نکړي، بلکې په ایامن رسه د الله بې حده 
بخښونکې او مهربان ذات ته توبه او استغفار وکړي او له خپلو مسلامنو ورونو 

 وب د اسالمي امت د ارامۍ لپاره هلې ځلی وکړی، په دې اړهرسه په همغږیت
فرمایي: ای بیغمربه )ص(! زما هغو )مؤمنو( بندګانو ته، چې الله )جل جالله( 

په خپلو ځانونو یې تېری کړی دی، ووایه: د الله د رحمت څخه مه ناهیيل 
؛ هغه ښه بښونکی او مهربان يبخښ ېږئ، په یقیني ډول الله ټولې ګناو کی

فرمایي: په هغه الله  حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   . همدارنګه 1دی
 الله تعالیروح د هغه په الس کې ده، که تاسو ګناه ونکړئ، قسم چې زما 

چې ګناه او بیا  ل! او ستاسو په ځای داسې کسان راوړ له منځه وړلئتاسو 
دلته په  . 2خښيهغه وببیا الله )جل جالله(  توبه وکړي او بخښنه وغواړي او

سلیم عقل رسه وګورو، پوهیږو چې حرضت محمد د ګناه په لور نه یو تشویق 

                                                        
نُوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر آیت: قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أرَْسَفُوا َعََل أَنُفِسِهْم اَل تَْقنَطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْغِفُر ال ۵۳سوره الزمر؛  1  ذُّ

  ﴾53﴿الرَِّحيُم 
 حدیث ۲۷۴۹صحیح مسلم؛  2 
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یې  يده، درک کړ  ېالله )جل جالله( ورته ورکړ  کړي، بلکې په هغه علم رسه
ته دا پیغام راکوي دي چې مسلامن امت به ګناه کوي او له همدې امله موږ 

او ځان له اسالم څخه نه  ياستغفار کو لو پرمهال به توبه او و چې د ګناه د ک
باسو او نه هم نور خلک موږ د ګناهونو په لیدو رسه له اسالم وبايس. توبه او 
 استغفار د انسان د پوره کیدو سبب ګرځي او انسان د پوره ایامن په لور وړي.

ځان جوړونه: د اسالمي امت ترمنځ مشهور مقوله ده چې وايي: )ځان جوړ  .۳
جوړیږي(، دا مقوله رسه له دې چې تر یوه حده سمه ده، خو  کړه، نړۍ پخپله

د فرد پالنې بوی ترې راځي او تر یو حده له له نړیوال استعامر او استثامر 
رسه مرسته کوي. هغه درک چې ډیری مسلامنان یې له دې مقولې څخه 
لري دا ده چې لومړی باید یو انسان پوره مؤمن او مسلامن يش او بیا د 

مت او ټولنې په فکر کې يش، خو په دې مته چې لومړی ټول اسالمي ا
د اسالم په عميل دین کې یو  ياسالم او ایامن بشپړتیا ته ورسیږمسلامنان د 

غیر عميل مته ده. مسلامنان باید په دې بهیر کې چې ځان جوړوي، د 
کس هم اختیار عر په فکر کې هم وي او د مقولې ب واسالمي ټولنې د جوړول

ني پرته له دې چې ځان جوړی، وغواړي تولنه جوړه کړي. نو له دې نکړي، یع
امله ځان جوړونه د اسالمي امت د جوړولو یوه مهه برخه ګنل کیږي او 
مسلامنان باید د خپل ځان د جوړیدو ته ډیره پاملرنه وکړي او په عین حال 

لږه کې اسالمي امت جوړیدو ته هم پام واړوي. د عبداتو تررسه کوي او لږ تر 
د هغو عبداتو چې د مسلامن پنځه پناوې پکې دي، دا چې مسلامنانو لپاره 
دا عبادت د ګټو او پیغامونو د پوهیدا او د اسالمي اخالقو د لرلو ترڅنګ، د 
ځان جوړونې یوه سرته برخه تشکیلوي. یو مسلامن باید د دې ترڅنګ چې 

باندې وپوهیږي او پنځه وخته ملونځ ادا کوي، باید د ملونځ اسايس مفاهیمو 
عميل یې کړي. کله چې په ملانځه کې وایو )ایک نعبد و ایاک نستعین( 
)یوازې تا ته عبادت کوو او یوازې له تا څخه مرسته غواړو(، نو باید په عمل 

عبادت وکړو او د ستونزو د حل الله )جل جالله(  کې هم یوازې او یوازې د
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وغواړو او هیڅ څوک، ټولنه او یا لپاره یوازې له همغه پاک ذات څخه مرسته 
له ته خپل حکومت د تکیې ګاه په توګه نه وټاکو. کله چې سجدې ته ځو نو ال

پرته د هیچا او هیڅ يش الله )جل جالله(  نو باید له ډیر زیاته بندګي ورښیو
په بند کې نه اوسو. کله چې په هر حرکت ک الله اکرب وایو، نو باید ملګري 

الله )جل  لوی ونه ګڼ، او د حاکمیت هغه حق چې په ملتونه یا بل دولت
پورې اړه لريو هغوی ته ونه سپارو. باالخره، داسې چې الله فرمایي، جالله( 

کړي. روژه، د دې ترڅنګ  ېمنکراتو څخه لر  زموږ ملونځ باید موږ له فحشا او
الله  چې یوه اسالمي فریضه ده، د مسلامنانو لپاره یو ډیر مهم پیغام ده. د

په امر رسه د سهار له وختي څخه د ماښام تر تیارې پ،رې وږي )جل جالله( 
پاتې مسلامنو ته دا ورښیي چې د دې نړۍ ژوند یوازې د الله لپاره دی او 
هغه مسلامن چې د روژې دا پیغام درک کوي، پوهیږي چې روژه نیول د 

ن بنسټ دنیوي قیدوبندونو څخه د ازادي د پوهیدو لپاره یوه عمده او اغیزم
د رضا لپاره ژوند کوي او مري او الله )جل جالله(  دی او دا مسلامن یوازې د

د رضا لپاره تررسه کوي، الله )جل جالله(  د ې مسلامن ته کله چې یو عمل د
هیڅ مهمه نه د چې نورخلک د هغه په اړه څه فکر کوي او هیڅ قدرت یې 

ټونلې د اقتصادي مخه نيش نیولی. په همدې توګه، ذکات هم د اسالمي 
حج موږ ته د اسالمي امت یووالی رازده  رامتيا لپاره یوه سرته مرسته ده،ا

کوي او نور عبدات هم د اخروي ثواب ترڅنګ، دنیوي ګتې هم له ځانه رسه 
لري. یوازې عبدات کاِف نه دي، بلکې یو واقعي مؤمن او مسلامن باید د 

د الله )جل جالله(  نکی وي.اسالم په چوکاټ کې د نیکو او ښو اخالقو لرو 
او همدارنګه په یو  1رسول الله ص په اړه فرمايي: او ته لوړ او ښه اخالق لری

ای پیغمربه )ص( دا د الله )جل جالله( لوی بل ځای کې زیاتوي چې: 
رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره دیر نرم خویه جوړ شوی یې، که داسې 

وای، نو دا ټول به ستا له شاوخوا څخه نه وای او ته توند خویه او سخت زړی 
                                                        

 ﴾4﴿َوإِنََّك لََعَل ُخلٍُق َعِظيٍم آیت؛  ۴سوره القلم؛  1 
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خواره شوی وای. د دوی خطاوی وبښه، د دوی لپاره بښنه غواړه، او د دین په 
چارو کې هغو ته هم په مشوره کې برخه ورکړه، بیا چې ستا اراده پر کومه 
رایه ټینګه يش؛ نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلک خوښیږي چې د 

 .1کويهامغه په ډاډینه کار 

حرضت محمد ص هم د مسلامنان د استاد په توګه هم په اخالقو ډیر تاکید 
کړیدی او اخالق او ایامن یې له یو بل څخه نه بیلیدونکی پدیدیی ګڼلی دي 
چې یو له بل پرته ارزښت نلري. مسلامنان د خپل ځان جوړونې لپاره له تکرب 

ولري چې پکې د  څخه لرې والی وکړي او دومره اسالمي اخالق او تواضع
ه زیان نه والدینو رضایت، له ټولو مسلامنانو او ګاونډیانو رسه ښه کول او ورت

حقونه یې دومره لوړ کړي دي چې یو مؤمن  يرسول شامل وي. د ګاونډ
نيش کولی خپله خیټه مړه کړي او د هغه ګاونډي په وږي نس ویده يش او 

ی حیواناتو د اسالمي اخالقو باالخرهښه او نیک اخالق د ټولو انسانانو او حت
څخه ګڼل کیږي. د اسالمي اخالقو د جوړیدو لپاره باید د اسالمي اخالقو له 
کوچنۍ اړخ یعني هغه چا ته سالم ورکولو څخه چې پیژنو یې او کنه او له 

حرضت  محمد  نژاد، قمویت او اقتصادي حالت څخه پرته پیل کوي، ځکه
اچولو ډیر تاکید کړی دی او اوسنی حالت په سالم )صلی الله علیه وسلم(  

چې خلک یوازې خپلو پیژندګلو ته سالم اچوي د اخرې زمانې د قیامت یوه 
 .2عالمه ګڼلی ده

علم: له کوچني شک پرته کولی شو ووایو چې د اسالمي زده کړو او علمي  .۴
تې او له ستونزو رسه الس اسیستم د نشتوايل له امله اسالمي امت وروسته پ

ی دی وان دی. اوسنی روزنیز سیتسم په یو داسې البراتوار بدل شو او ګری
یې داسې دي او افکارو ته  يشو  هاو خمیر  چې پکې مسلامنان قطع قطع
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 مخونه ۴۴۶او  ۴۴۵ټوک،  ۴ابو عبدالله حاکم نیشاپوري؛ املستدرک علی الصحیحین؛  2 



  192                                                                           ېالر ل او ح ېنیښاند ېنځی

په غريب کاریکاتورونو بدل يش. په اسالمي نړۍ  شکل ورکړل شوی دی چې
وي او   ياموزوو )قران او سنتو( رسه مواز  کې روزنیز سیستم باید له اسالمي

امنان د دې ترڅنګ چې عرصي علوم زده کوي، له اسالمي علوم او د مسل
اسالم له اساساتو هم بې خربه نه وي. هغه علم چې مسلامن یې زده کوي، 
باید د مادي موخو څخه پرته د مشخص هدف لرونکی وي او مسلامنان باید 
د اسالم تاریخ، د اسالم متدن او د دې متدن د انحطاط عوامل او د پرمختګ 
اسباب وپیژين، خپل وخت وپیژين او همدارنګه له پټو او ښکاره دسیسو رسه 
دښمنان وپیژين. په اوسني نړیوال نظام کې چې اسالمي نړۍ پکې له پنځو 

ملتونو تر ډیر د اسالم د  –دولتونو ویشل شویده او دا دولتونه -په ډیرو ملتونو
قران او سنتو رسه د دښمنانو تر مستقیم او غیر مستقیم اغیز الندې دي، له 

یوزاې روزنیز سیستم جوړول ناممکن ښکاري. نو له دې امله مسلامنان باید 
په انفرادي توګه، د دې ترڅنګ چې د رسمي روزنې له مرکزونو څخه عرصي 
علوم زده کوي، د اسالمي امت د بیا راژوندي کولو لپاره باید اسالمي او نور 

لو په مرسته لکه ټولنیزې شبکې، اړین علوم هم زده کړي او د موجود وسی
او نورو په مرسته یې یو بل ته ورسوي. ځکه مسلامنان هم  ونډو مسجدونه، غ

عرصي علومو ته چې کنرتول یې له دښمنانو رسه ده او هم اسالمي علوموی 
اړتیا لري. د زده شویو  او په ځانګړي د اسالم اقتصادي او سیايس نظام ته

ساتو رسه هم ګامه ويو صدقه جاریه ګڼل ل چې د اسالمي اساو سعلومو ر 
 يکیدو لپآره سرته مرسته ده، اخرو  يو پرته له دې د امت د بیا راژوندکیږي ا

 ثواب هم له ځانه رسه لري.

په معروفو امر او له نواهیو منع کول )امر باملعروف او نهی عن املنکر(: د  .۵
س وخت چې اسالم دین د دعوت او تبلیغ دین دی، خو له بده مرغه په او 

دې اسالمي بارزې پدیدې ته له نورو وختونو څخه ال ډیره جدي اړتیا ده. دا 
کار اوس د فرد پالنې د باطلې پدیدې په راتلو رسه دیره رالږه شویده او هغه 
ځانګړی ډله چې په دعوت او تبلیغ بوخته ده، تر ډیره یې ظاهري عبداتو 
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فرهنګ د راژوندي کولو په دعوت ته پآملرنه کړیده او د اسالمي متدن او 
د  عنرص امر په معروف او نهی له منکر یو پیژندو کې لږه پاملرنه کوي. د

ضه ګڼل اسالمي فرهنګ د ژوندي پآتې لپآره یوه محرکه قوه او الهي فری
د بې پامۍ او غفلت څخه مخنیوی کوي. د  کیږي او د دې غني فرهنګ

په څنګ کې د د فرهنګي استعامر اوسنی حالت چې د غريب فرهنګ 
د امت د انحطاط د دالیلو،  يش حقارت د احساس له امله دی، یوازې کولی

اسبابو او حقایقو په څرګندولو او د اسالمي مفاهیمو په سمې پیژندنې او دا 
چې د مسلامنانو انحطاط نه بلکې غفلت دی، د دې پدیدې په قالب کې 

 محو کیږي.

فکري  چېلواکي نه لري او اقتصادي خپ یوه ټولنې تر هغې سیايس
امله نو له دې  ؛نګ او متدن څخه بې خربه ويرهخپلواکي ونلري او د خپل ف

څو د دې د هر مسلامن ځوان فرض دی  ي ډولدا د هر مسلامن او په ځانګړ 
ترڅنګ چې د اسالم د متدن، تاریخ، فرهنګ، سیاست او اقتصاد په اړه او 

او د څیړنو تر پایلو  ړه څیړنه وکړيدسیسو او کړنو په اهمدارنګه د دښمنانو د 
رسیدو وروسته هغه په هرې شونې الرې نورو مسلامنانو ته ورسوي او اسالمي 

 ټولنې د هوښیارتیا په لوري بوځي.

صرب: یوه مهم اسالمي پدیده چې ډیر مهال یې په اړه ناسم پوهاوی کیږي،  .۶
د هر  صرب ده. هغه درک چې ډیری مسلامنان یې له دې پدیدې څخه لريو

مل دي او دې ته انتظار ده چې الله )جل جالله( ډول ظلم او بې عدالتۍ زغ
رنې لپاره یې ورته کس دا ظلم او بې عدالتي لرې کړي او یا دا چې د ژغو 

یری هغه خلک چې د امام مهدي او حرضت عیسی راتګ ته ډراواستوي. 
اخيل، په الره ګني، له دې مفهوم څخه کار لانتظار د امت د اوسني حالت ح

داسې حال کې چې صرب د سختیو په وړاندې د مقاومت مفهوم لري. دا چې 
اسالم نه غواړي چې پیروان یې د ظلمونو او سختیو په وړاندې د مبارزې لپاره 

ځایونو کې مخکې يش چې د فزیکي مقاومت  داسېله غلطو الرو رسه په 
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عاداالنه نظامونو وس ونلري، نو د صرب توصیه کوي؛ خو دا صبه هڅکله د غیر 
ه د مخنیوي د ظلم د زغملو او منلو مانا نه ورکوي، بلکې صرب له غوسې څخ

هیږي چې غوسه د داسې کړنو او پرکیړو سبب ګرځي و الره ده، ځکه اسالم پ
چې دښمن له غوسه شوي کس په پرتله ډیر لږ زیان ویني او له همدې امله 

یوه حدیث کې داسې راغيل ده چې غوسه په اسالم :ې نشته، په دې اړه په 
دي: یو چا رسول الله ص ته وویل: ماته نصیحت وکړه! ان حرضت ورته 
وفرمایل: غوسه او قهر مه کوه. سړي څو ځله همدا پوښتنه تکرار کړه او ان 

. او همدارنګه د ان حرضت ص په یو 1حرضت ص هر ځل همدا ځواب ورکړ
راڅملوي، بلکې  بل حدیث کې راغيل دي: قوي انسان هغه ندی چې بل

. اوس مهال 2قوي هغه ده چې د غوسې پرمهال خپل ځان اداره کړي
اسالمي امت د غوسه ناکو ځوانانو له امله ډیر رضبه ویني د دښمنانو له پټو 
او ښکاره دسیسو پورې. دا غوسه ناک ځوانان د اسالم په نامه په داسې 

دی او په غوښتل  کارونو الس پورې کوي چې د اسالم روح ترې پآک او مربا
دي او یا بې  ه د دښمن د وسیلو په توګه کاریديلشوی او ناغوښتل شوي توګ

انسانان وژل شوي، د اسالم د سپیڅيل دین په بدنامۍ او کمزورتیا متام ګناه 
ته له یوې  پیغمرب  )صلی الله علیه وسلم(شوی دي په داسې حال کې 

ده،  ېجلۍ وژلنیې یوه چې د صفونو ترمنځ ته خرب ورکړل شو سپیښې ورو 
اصحاب وویل: یا د الله  سخت نارامه شو، پیغمرب  )صلی الله علیه وسلم(

پیغمرب  ؟ هغه خو د کفار او مرشکانو یوه لور وه، ېنا ارامه شو  ېرسوله ول
په دې خربه غوسه شو او ویې فرمایل: دا خربه څه  )صلی الله علیه وسلم(

دوی تر اوسه ال په خپل پاک فطرت  معنی لري؟ دوی له تاسو غوره دي، ځکه
هیڅکله ماشومان مه وژنئ،  ؟ئ، ایا تاسو د مرشکانو بچیان نه و دي

                                                        
 حدیث ۱۶څلویښت نبوي حدیثونه؛  1 
 حدیث ۴۵کتاب؛  ۱حدیث او صحیح بخاري؛  ۶۳۱۴صحیح مسلم؛  2 
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، مسلامنان د بې ګناه پیغمرب  )صلی الله علیه وسلم(د اسالم سرت  1.هیڅکله
خو اوس دا غوسه ناک او صربه ځوانان د  ؛کانو او کافرو له وژولو منع کولمرش 

ځې، مسلامن پیران د اسالم په نامه وژين او ورته د اسالم په نوم ماشومان، ښ
ګ چې د اسالم د دښمنانو صرب د دې ترڅن فی سبیل الله جهاد نوم ورکوي.

نو اوبرشیت په وړاندې د مقاومت حس د پیدا کیدو سبب ګرځي، د مسلامنا
لې حس پیاوړی کوي او ظلم د رانسکورولو هيپه زړونو کې د ایامن قوت او 

سالمي اتحاد کې د اوسني وضعیت څخه وتلو د حل الرې په فکر لپآره په یو ا
لپاره هڅې کوي. مسلمنان باید په قوي ایامن او  د ظلم په وړاندې د مبارزې 
په حس رسه هیله له السه ورنکړي او ایامن ولري چې په الهي نرصت رسه د 

دا خلک سختې فرمایي: الله )جل جالله(  مسلامنانو بري حتمي دی،
نو پریږده )اې پیغمربه!( دا  -او زه به هم یو پوخ تدبیر کوم -جوړويدسیسې 

 2 کافران څه لږ غوندې په خپل حال پریږده.

اتحاد: پداسې حال کې چې سنیانو شیعه ګانو، شیعه ګان سنیانو، شیعه  .۷
ګان او سنیان صوفیانو، سلفیان تقریباً ټولو نورو ډلو، جهادیان غیر نظامیانو 

جاهدیانو ته واقعي مسلامنان نه وایي او اسالمي امت یې د او غیر نظامیان 
خپلو فکرونو له مخې ټوټه ټوټه کړیدی، څنګه به د سالمي نړړی شموله 
خالفت او د امت د بیا را ژوندي کولو مته شونې وي؟! پرته له دې، هغه 
مسلامنان چې د امت د پیا راژوندي کولو په فکر کې دي، پخپلو منځونو کې 

او تفرقې له امله د یو په کمزوري کولو لګیا دي. یوه بله سرته ستونزه د تضاد 
هغه غرب ځپيل دي چې د حلقه به ګوش غالمانو په څیر په دین ظلمي 

په څیر لګیا دي او په اسالمي امت دانو عرصي متدن د ویان باندې د غريب
ډیرو ترمنځ د شبهاتو په رامنځته کولو هڅه کوي. سرته ستونزه تر پنځوسو د 

                                                        
 مخ ۲۵۸و شاهي ژباړه؛ شهید سید قطب؛ د اسالم نظریه او نړیواله سوله؛ د سید نارص خرس  1 
  ﴾17﴿فََمهِِّل الَْكاِفِريَن أَْمِهلْهُْم ُرَويًْدا ﴾ 16﴿َوأَكِيُد كَيًْدا ﴾ 15﴿پورې آیتونه؛ إِنَُّهْم يَِكيُدوَن كَيًْدا  ۱۷تر  ۱۵سوره الطارق؛ له  2 
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اسالم ګټې تر پښو الندې کوي او دولتونه دي چې د ميل ګټو لپاره  ملت پالو
تر دې کچې د نورو اسالمي ملتونو په وړاندې الس پورې کړی چې د اسالم د 
کمزورتیا او حتی د نورو اسالمي ملتونو د له منځه وړلو لپاره د دښمنانو ملن 

امت وجود داسې ککړ  ته الس اچوي او د ملت پالنې دې ناروغۍ د اسلم
کستان او ایران د مسلامن د کړیدی چې نن ورځ د افغانسستان مسلامن د پا

نانو د بربادۍ دعا دعا کوي او ایران او د عربو مسلامن د ترکي مسلام ۍبرباد
کوي. د دې ټولو برخالف، اسالم خپل ټول پیروان وروڼه ګڼيل  ېالله ته وړاند

او کله چې الله دې امت ته یو امت  دي او دا امت یې یو امت ګڼلی دی
وګڼه، نو دا امت د یو معبود، یو ګتې او یو دښمن لرونکی دی. نو له دې امله 
مسلامنان باید د الله د وحدانیت په محور متحد يش، د اسالمي امت ګډې 
ګټې تعریف کړي او د امت دښمن وپیژين او په وړاندې یې په منسجم توګه 

د اتحاد اهمیت درک نکړي او د الله د وحدانیت  مبارزه وکړي. تر هغې چې
په محور او د  ګډ دښمن په وړاندې مبارزه لپاره متفق نشيو دا امت به د هغو 
یمنیانو شاهد وي چې عربستان او ایران پکې له مذهبي احساساتو څخه 
ګټه واخیسته او د خپلو ميل او غیر اسالمي ګټو لپاره یې له خاورې او وینو 

امریکا رسه د اسالمي هیوادونو  کړ او یا به هغه افغانان وي چې له رسه برابر
نوم یوځای شول او د هغې په نیولو کې یې مرسته وکړه. مسلامنان د ملت  هپ

پالنې په څیر د غريب عرصت متدن څخه وارد شوي احساسات بد ګني او 
کوي د خلکو او  ېسالمي هیوادونو له منفي نقطو خرب کله چې د نورو ا

د پاکستان خلک د افغانستان په ترمنځ متیز واقع کیږي او پوه يش لتونو دو 
ورانولو کې رول نه لري، باید د پاکستان دولت محکوم کړي او په همدې 
توګه د عربستان خلک د یمن د خلکو د ورانۍ شایان نه وو، بلکې د آل سعود 

دۍ کورنۍ هغه شیطانان دي چې له صهیونیستانو رسه د دې امت د بربا
لپاره یو ځای شوي دي  او د ایران دولت د ایران په خلکو پورې هیڅ تړاو نه 
لري او مذهبي استازو په نوم د څو سیايس مرشانو د ګټو په فکر دي. د وخت 
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 پالونکېپیژندل دا راښیي چې له مذهبونو څخه د مسلامنانو راوتل یو ارمان 
یو ناشونې خربه  لراټولو نظریه ده او تر یوې څپرې الندې د ټولو مذهبوونو 

م د سرتو علامو په ده، نو له دې امله به ښه دا وي چې مسلامنان د اسال 
اجتهاداتو رسه چې مذاهبو ته د هغوی په نوم رسه تړاو ورکول کیږي، احرتام 

نه غوښتل تفرقه  ووکړي او د دې اجتهاداتو لپاره، چې خپله دې سرتو علام
ې یو بل ته درناوی ولري د دې پرځای چې واچوي او د یو اسالم تر چرت الند

په خپلو کې بوخت يش، د یوازینې دښمن د مبارزې لپاره په وروګلوۍ او 
 اتفاق رسه هڅه وکړي.

مبارزه: تیره پیړۍ په ټوله اسالمي نړۍ کې د بریالو او ناکامو مبارزو شاهده  .۸
له د اسالم له سپیڅيل دین  المل یچې د هغې د ناکامو مبارزو یوازینوه 

ن پیژندل وو. هر مسلامن مه د مسلامنانو ناخربي وه او د دښتو څخساساا
چې د اسالم واقعي روح یې درک کړی دی، د غرب عرصي متدن له استعامر 

او د دې استعامر په وړاندې اګاهانه مبارزه خپله انساين  رسه مرسته نه کوي
څخه رشوع او تر او اسالمي وجیبه ګڼي. د ښه او بد جګړه به د تاریخ په پیل 

پایه به ادامه ولري او نن ورځ هغه سرتې حملې چې ښه یې په بد تررسه 
څو له ه کوي، معلومايت حملې دي. نو له دې امله دا د هر مسلامن وجیبه د

خپل ځان او دښمن څخه خربتیا ولري او بیا د بدو معلومايت حملو په 
رسه د شسیطاين حملو وړاندې، غربګون وښیي او د ښو په خپرولو او خربتیا 

ید د واک په جوړولو پیل مخه ونیيس. د معلومايت جګړو پرته، مسلامنان با
د اسالم دښمنان او استعامرګران ترې وویریږي او د مسلامنان  چېوکړي 

قدرت په اتحاد، ایامن، ارزښتونو، علم، خپلواکۍ، نظم او اداره کې دی. په 
سې وسې ډیر زیات طاقت او تیار : او تاسې تر خپلې و دې اړه الله فرمایي

کړي اسونه، د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ. ترڅو چې په دې وسیله د  
الله )جل جالله(  پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو 
هیبت راولئ، چې تاسې یې نه پیژنئ خو الله یې پیژين. د الله په الره کې 
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غو پوره بشپړ مکافات به ستاسی لوري ته چې تاسې هر څه ولګوئ، د ه
 راوګرځول يش او ستاسې رسه به هیڅکله ظلم ونه يش.

د غريب د عرصي متدن د  ونکې ته پام وکړي او رسه له دېله دې پرته باید مسلامن راتل
اوسنو طرحو او نورو دښمنانو په وړاندې مبارزه کوي، د راتلونکو خطرناکو طرحو په 

 وړاندې هم تیاری ونیيس.



پرکی  م  پن
راتلونکى 

ي چې   قیامت تر هغې نه را
مکه د نورو په حقونو له تیري او  

خه ډکه يش. بیا به زما له اهل   ظلم 
ند يش، په   ر خه را بیتو یا کورن 
مکه کې به عدالت داسې راويل لکه  

خه  ه چې له ظلم او زیا  ن
 ډکه وه.  ډکه وه. 

حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

فکر کوم چې موږ په یو  
ان  خطرناک وخت کې یو. غرب 
یده چې  ه یې ک ی او پریک  تیار ک
ي، نه هیلو ته او نه د   ۍ اداره ک  ن

و لپاره.  برشیت 
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 د تاریخ پای
هره ایډیالوژي او هر دین د حق مدعي دي او په دې باور دي چې د نورو ایډیالوژیو او 

نړیوال کیدو رسه ایډیالوژیکي جګړې او  هنځه تلو او د اړوندې ایډیالوژۍ پدینو په له م
تاریخي مرحلې پای ته رسیږي نو ځکه په نړیوالې بریا رسه به تاریخ هم له منځه الړ 
يش. لکه څنګه چې د وروستۍ زمانې په نوم دینونه داسې باور لري چې تاریخ به هم 

پای ته منې ایډیالوژۍ هم د تاریخ په ز اغیپای ته ورسیږي، په تاریخي پړاوونو کې 
او هم په اړه خپلې وړاندوینې  ءډیالوژیو مؤسسین او علاميرسیدو باور لري او د دې ا

ب مشهور فیلسفو هیګل ادعا کړیده چې تاریخ په ر نظریات څرګند کړیدي. د غ
م کال کې پای ته رسیدلی دی. هیګل د جینا په جګړه کې د پروس د پادشاه د ۱۸۰۶

له بنسټونو رسه د دولت  (Liberty)ې رسه، د ازادۍ ماتې او د فرانسې د انقالب به مات
نړیوال کیدل او مساوات حتمي ولیدل نو له دې امله یې د تاریخ پای اعالن کړ. هیګل 

کې خپل اوج ته رسیدلی، داسې لحظې ته  هپه دې باور وو چې په یوې مطلقې لحظ
د املان مشهور فیلسوف  1چې یوه ټولنه او وروستی او عقالين دولت بریالی شوی دی

ځه تلو رسه پای مارکس په دې باور وو چې تاریخ به د کارګري انقالب په واسطه له من
د تر ماتې او د امریکا او  شورويد اتحاد جامهیر جګړې وروسته او  ېته ورسیږي. تر سړ 

 ينکی او امریکایو بریا وروسته، مشهور نظریه ورکو  يلیربالیزم د ایډیالوژۍ تر نسب
ربال فرانسس فوکویاما خپله نظریه د تاریخ د پای په اړه اعالن کړه او ادعا یې وکړه لی

او دا به  يوروستی شکل د لیربال دموکرايس و  چې د برشیت په تاریخ کې به د دولت
لیکي: هغه  ی(( کېسړ  ید تاریخ پای او وروست))تاب وي. هغه پخپل مشهور ک ېتلپات

د سړې جګړې پای او له یوې تاریخي ځانګړې  څه چې موږ یې شاهدان یو، یوازې
مرحلې څخه تیریدل ندي، بلکې موږ د داسې تاریخي پای شاهدان یو چې د وورستي 

لیربال جهان شموله  برشیت دولت په توګه یې ایډیالوژیک تکامل او د غريب
 .2دموکرايس ده

                                                        
 1 Fukuyama; The End of History; p 2Francis  

 2 Francis Fukuyama; The End of History and the last Man; p 51 
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ه د یوې علمي پار تاریخي پړاو د دې سرتو علامو چې د ډیرو غربیانو او غرب څپونکو ل
، په نظریاتو پورې وخندل او ویې ښوده چې دا علام فالبینان دي او يبیلګې په توګه و 

څنګه چې یا دا چې د خلکو د غوا کولو لباره په داسې فال بینیو الس پورې کوي. لکه 
په پای ته رسیدو باور لري، همدغسې دنیونه هم د تاريخ  یایډیالوژۍ د تاریخ په پا

د تاریخ پای د وروستۍ زمانې په نوم یادیږي او د نړۍ د  په دینونو کېباوري دی چې 
پای رسیدو )قیامت( لپاره یوه رسیزه ده. وروستۍ زمانه رسه له دې چې غريب علاموو او 
په ځانګړی توګه د غرب د عرصي متدن د تاریخ د پای له تعریف رسه ورته والی لري، 

الله  ی، ځکه چې دینونه په دې باور دي چې دخو په پوره توګه وررسه یو شان تعریف ند
له لوري د موعود منجي په راتلو رسه به همدا منجي ین نړیوال کوي  او )جل جالله( 

 نړیوال دیني حکومت به رامنځته کوي.
خو د نړۍ ډیری دینونه د وروستۍ زمانې د منجي له نړیوال حکومت وروسته حالت نه 

ته شوي نړیوال حکومت څخه تر قبیامت پورې اټکلوي او د منجي په واسطه رامنځ
تۍ زمانې په اړه رسه سو تاریخي فاصله نه وړاندوینه کوي. درې ابراهیمي دینونه د ور 

ورته نظریات لري او دریواړه یې د منجي په راتګ او له شیطان او دجال قواو رسه په 
الله  یهودیت دمبارزې باور لري. دریواړه ابراهیمي دینونه په حق دي خو مسیحیت او 

په ایاتونو کې د السوهنې له امله د اسالم په راتګ رسه منسوخ شول او دا )جل جالله( 
د وروستۍ زمانې روایات د  ءالسوهنې د دې المل شوی ترڅو د دې دوو دینونو علام

کلیسا او دیني مرشانو په سیايس ګټې په لور بدل کړي او له همدې امله د دې دین 
 وړ ندي. وړاندوینې د باور

یلو ته د داسې مسیحا د راتګ وعده ورکړیده ئالله )جل جالله( په تورات کې بني ارسا 
چې له بیت املقدس څخه به په ټولې نړۍ حکومت وکړي. په تورات کې داسې راغيل 
دي: داسې ورځ به رايش چې د داود له نسل څخه به یوه عادله شاخه وټاکو. هغه به په 

شاهي کوي، په ځمکه کې به انصاف او عدالت راويل. د هغه عدالت او حکمت رسه پاد
یل به ارامه او ښه ژوند ولري او هغه )خدای ئپرمهال به یهودا ازاد يش او ارساد حکومت 

فرمایي: په هغې وخت کې کله چې الله )جل جالله(  زموږ عدالت ده( نومول کیږي.
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یل یې له ئدای چې ارسا: قسم په هغه ژوندي خخلک قسم وخوري، نور داسې نه وایي
مرص راوویستل، بلکې وایي: قسم په هغه ژوندي خدای چې د ارساییلو تیت شوی او 

. الله 1ه بیرته خپل وطنونو ته راوګرځولشړل شوی قوم د شامل او نورو هیوادونو څخ
یلو د راټولو ئحکومت د رامنځته کولو او د ارسا له وعدې رسه سم د نړیوال)جل جالله( 

یلو هغه دروغ وګڼه، حرام زاده یې ئی علیه السالم راواستوه، خو ارساحرضت عیسلپاره 
، خو هغه څه چې پرې نه پوهیدل او تر يې د ځړولو هڅه وکړهورته ووایه او په صلیب 

په قران کې واضح کړل الله )جل جالله(  کلونو پورې هیڅوک پرې نه پوهیدل، ۶۰۰
وویل چې موږ د الله پیغمرب مسیح عیسی  او له دې امله چې په خپله یې چې وایي:

علیه السالم د مریم زوی وژلی دی. حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او 
نه یې په دار ځړولی دی؛ بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کومو خلکو 

له  چې د هغه په باب اختلفا کړیدی، هغو هم په اصل کې په شک کې لویديل دي،
هغو رسه په دې باب هیڅ علم نشته، یوازې د ګومان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه 

کله چې په خپل زغم رسه حرضت عیسی علیه  یلوئ. بني رسا2مسیح نه دې وژلی
السالم په صلیب کړ او ویې واژه، په دې باوري شو چې هغه موعود مسیح نه وو او له 

باور دي چې د اوسني  یح په مته دي او په دېهامغه وخته تر اوسه پورې د موعود مس
یلو منځته راتله د موعود مسیح لپاره کار کول دي چې په لنډ وخت کې به ئارسا

 راڅرګند يش.
تۍ زمانې په هکله مکلم او سو ین د رښتیاين دین په توګه، د ور د اسالم سپیڅلی د

ټولنیز چارو  نظریات وړاندې کړيدي چې د اوسنۍ نړۍ د سیاست، اقتصاد او حقیقي
سم درک د اسالم د وروستۍ زمانې له مطالعې پرته ناشونې ده. هغه تاریخي پای چې 
د غرب عرصي متدن پرې خربې کوي، یوازې په اسالمي ایډیالوژۍ او اسالم په چوکاټ 
کې تحقق پیدا کوي، ځکه اسالم ټولنیز مکتب او اصول لري او د نړیوال حکومت په 

                                                        
 آیت پورې ۸نه تر  ۵فصل؛ له  ۲۳د ارمیای نبي کتاب؛  1 
ا قَتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه َولَِكن ُشبَِّه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَلْنَا الَْمِسيَح ِعيََس ابَْن َمْريََم رَُسوَل اللِّه َومَ : ۱۵۷سوره النساء: آیه  2 

نُْه َما لَُهم ِبِه ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوُه يَِقينًا   ﴾157﴿اْختَلَُفواْ ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّ
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دین په حقوقو، سیاست، اقتصاد، اخالقو او عقایدو او تاسیس پسې دی. د اسالم 
باالخره د انسانانو د ټولنیزو او فردي ژوند د ټولو برخو لپاره ژور قوانین او ځانګړي 
ارزښتونه لري. هغه ټولنې چې په خپلواکو دولتونو ا ملتو په توګه یوازې د خپلو ګټو 

هر ډول اختالف، دوه وايل او لپآره فکر کوي، محکومې کړیدي او په دې الره کې له 
تشئت رسه دایمي مبارزه کړی او د نړۍ ټول انسانان دې رابويل چې تر یو بیرغ الندې 

اوسهال په نړۍ کې شته ایډیالوژۍ د عدالت په محور  .1ه رامنځته کړييش او یوه ټولن
ند کوي، ځکه و رشیت په یوې سرتې بې عدالتۍ کې ژ نه راڅرخي او له همدې امله، ب

نن ورځ نیوال د عدالت تږي دي او دا خالف یوازې د اسالمي نړیوال دولت په خو 
واسطه ډکیدلی يش، ځکه چې اسالم د عدالت دین دی او اسالمي اصول ډیر تاکید په 

اې مؤمنانو! د الله )جل جالله( لپاره  فرمایي:الله )جل جالله(  عدالت کوي، په دې اړه
اوسئ. د کومې ډلې دښمني دې تاسې دومره را پر رښتینولۍ والړ او د عدل شاهدان 

ونه پاروي چې له عدالت څخه واوړئ. عدالت وکړئ، دا له پرهیزګارۍ رسه نژدې اړیکه 
  2لري. د الله له ویری رسه کار کوئ، هر څه چې تاسې کوئ، الله پرې پوره خرب دی.

بې حیایۍ الله )جل جالله(  د عدل، ښیګنې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ، 
 3او زور، ظلم څخه مو منع کوي. هغه تاسې ته نصیحت کوي ترڅو درس پند واخلئ.

له وعدې رسه الله )جل جالله(  په اسالم کې د تاریخ پای به  امام مهدي په واسطه او د
سم حرضت عیسی په واسطه رامنځته يش. لکه څنګه مو چې په لومړي څپرکي کې 

کې د پخوانیو اسامين دینونو پوره کوونکی دی او دا وویل، اسالم نوی دین نه دی، بل
د نړیوال حکومت وعده په پخوانیو دینونو کې حرضت عیسی الله )جل جالله(  چې

او اسالم،  وعلیه السالم ته ورکړیوه، دا وعده به پوره کوي، ځکه چې ټول اسامين دینون
پخوانیو دینونه په ی چې د قومي او دودماين دینونه ندي بلکې د الله په حقه دین د

                                                        
 مخ ۲۳یوال حکومت فکري پایې، محمد مجتهد شبسرتي؛ د ټولې نړۍ لپاره یو حکومت/په اسالم کې د نړ 1 
اِمنَي لِلِّه ُشَهَداء ِبالِْقْسِط َوالَ يَْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم عَ  ۸سوره املائده؛  2  ََل أاَلَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَقْرَُب آیت؛ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ كُونُواْ قَوَّ

  ﴾8﴿اللَّه َخِبرٌي ِِبَا تَْعَملُوَن  لِلتَّْقَوى َواتَُّقواْ اللَّه إِنَّ 
 يَِعظُكُْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن ؛ إِنَّ اللَّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِيتَاء ِذي الُْقْرََب َويَنَْهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغيِ ۹۰سوره النحل؛ آیه  3 

﴿90﴾  
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منسوخیدو رسه، د حرضت عیسی ع په واسطه دا نړیوال حکومت، په هغه توګه نه چې 
یهودیان یې ادعا کوي چې د یهودیانو په استازیتوب به وي، بلکې د الله د حق دین په 

او فرمایي: الله )جل جالله(  استازیتوب یعني داسالم په استازیتوب به وي. په دې اړه
کې موږ د نصیحت څخه وروسته لیکيل دي چې د ځمکې  وارثان به زموږ غوره په زبور 

 1بندګان وي.
 اسالم: اول الزمان او اخرالزمان

الله )جل  د انسان، نړۍ، شیطان او ټولې هستۍ پیدا کوونکی دی اوالله )جل جالله(  
لو تاریخي پړاو داسې جوړ کړی چې تاریخ تکرار نيش، د تاریخ د پیښو مرحجالله( 

هغه تکراریږي او د تاریخ لومړی له وروستي رسه اړیکه لري، ځکه چې الله فرمایي: 
لومړی هم دی او وروستی هم، او ښکاره هم دی او پټ هم، او هغه پر هر يش علم 

تاریخ د جګړې د ښو او بدو بهیرونو څخه جوړ دی او د بدو او ښو دا جګړه هغه  2لري.
له درباره وشړل شو او د هغه له غوښتنې جل جالله( الله ) مهال پیل شوه چې ابلیس د

 د خپلو بندګانو د بې کولو چانس هغه ته ورکړ.الله )جل جالله(  رسه سم،
انسان له خاورې پیدا کړ او بیا یې خپل روح پکې واچوه او د خپل الله )جل جالله(  

الله )جل   .پاک روح تر اچولو وروسته یې مالیکو ته امر ورکړ څو هغه ته سجده وکړي
بیا کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپل روح څخه یو څه په کې پو فرمایي:  جالله( 

الله )جل   هغه سجده چې 3 کړم؛ نو تاسې ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ
مالیکو او ابلیس ته پرې امر وکړ، د ادم خاورین وجود ته سجده نه وه، بلکې د جالله( 

په دې خاورین وجود کې د الهي اچول شوي روح ته سجده وه. خو ابلیس د الله له امر 
هغه وویل: زما دا کار نه دی چې زه دغه برش ته سجده څخه رسغړونه وکړه او یې ویل: 

 4.چ کودړي څخه پیدا کړیدیوکړم، تا هغه د بویناکې خټې له و 

                                                        
الُِحوَن  ۱۰۵سوره االنبیاء؛  1    ﴾105﴿آیت: َولََقْد كَتَبْنَا ِِف الزَّبُوِر ِمن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اْْلَرَْض يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
ٍء َعلِيٌم آیت؛  ۳سوره الحدید؛  2   ﴾3﴿ُهَو اْْلَوَُّل َواْْلِخُر َوالظَّاِهُر َوالْبَاِطُن َوُهَو ِبُكلِّ يَشْ
يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فََقُعواْ لَُه َساِجِديَن آیت؛  ۲۹لحجر؛ سوره ا 3   ﴾29﴿فَإِذَا َسوَّ
ْسنُوٍن  ۳۳سوره الحجر؛  4  ْن َحََمٍ مَّ َْسُجَد لِبرََشٍ َخلَْقتَُه ِمن َصلَْصاٍل مِّ   ﴾33﴿آیت؛ قَاَل لَْم أَكُن ْلِّ
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چې متکرب موجودات د خپل نسب  ی والمل طبیعي تکرب او ښه والد ابلیس رسغړونې 
متکرب موجودات نه خوښوي الله )جل جالله(  او اصل له مخې په نورو ځان ښه ګڼي، او

ابلیس تکرب وکړ او ځان یې ښه  ړ او ویې شړه. د تاریخ په پیل کېک ينو ابلیس یې لعنت
او د تاریخ په وروستیو مرحلو کې د ابلیس او د هغه په همکارۍ ځینو انساين ډلو  وګڼه

او د خپل او اصل او نسب له مخې یې ځان برتره کړ او ځان ښه ښه وګڼه  ځان له نورو
شوي خلک ګڼي. پداسې حال کې چې الله د انسان په کالبد کې خپل روح پو کړ او 

په وړاندې د انسانانو په اصل او )جل جالله( الله  انسان دا الهي روح ګرځوي چې د
نسب کې نه دی، بلکې د هغوی د نیکو اعاملو له مخې دي. د غرب عرصي متدن چې 
وروستۍ هیله یې د دې خلکو نړیوال حکومت ته رسیده دي، خپل ځان تر نورو ښه 

ان ګڼي او یو متکرب متدن ده او د ابلیس په پلونو یې قدم ایښی او په همدې الره رو 
دي. دا متکرب متدن په دې هڅه کې دی ترڅو ټوله نړۍ له ځانه رسه هم ګامه کړي او 

 په شیطان پیروان یې کړي. 
او په دې متدن کې د یو ده ظاهر پالنه معیار متمدن وايل  دپه دې متکرب متدن کې 

انسان متمدن توب دریيش او نکټایې ښیي. دا متدن داسې متکرب دی چې که حرضت 
علیه السالم هم بیا رايش او دریيش او نکټایې یې په تن نه وي نو هغه به هم یو عیسی 

 غیر متمدن انسان وګڼي.
ادم پیدا کړ او هغه ته یې په جنت کې الله )جل جالله(  د تاریخ په پیل کې کله چې

وې ګټه ځای ورکړ، هغه ته یې وویل چې د جنت له ټولو نعمتونو څخه، پرته له ی
یا موږ آدم ته وویل: ته او ستا میرمن )حوا(، دواړه په جنت کې باخیستلی شی: 

اوسیږئ او دلته په پراخې رسه چې څه مو زړه غواړي خورئ. خو دې ونې ته مه نژدې 
بیا شیطان د ادم ع خواته راغی  .1کیږئ، که نه نو په تیري کوونکو کې به وشمیرل شئ
خو شیطان  اې ادمه!ع ته وویل:  او د هغه په وسوسه کولو یې پیل وکړ او شیطان ادم

هغه تېر ایستی، ورته ویې ویل: ای ادمه تا ته هغه ونه در ښیم چې په هغې رسه تل تر 

                                                        
َجرََة فَتَُكونَا ِمنَ َوقُلْنَا يَا آَدُم اآیت؛  ۳۵سوره البقره،  1   ْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك الَْجنََّة َوكاُلَ ِمنَْها رَغًَدا َحيُْث ِشئْتاَُم َوالَ تَْقَربَا َهِذِه الشَّ

 ﴾35﴿الْظَّالِِمنَي 
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په پای کې دواړو )مېړه او مېرمنې(  -سلطنت په الس درځي؟تله ژوند او نه ختمېدونکی 
 د هغې ونې میوه وخوړهل. نتیجه دا شوه چې سمدالسه د هغو سرتونه یو د بل په

وړاندې لوڅ شول او دواړه د جنت په پاڼو رسه د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. 
. په دې 1ادم علیه السالم د خپ رب نافرماين وکړه او له سمې الرې څخه واوښت

مبارکو ایاتونو کې د پام وړ ټکي دادي چې آدم علیله السالم د تلپاتې ژوند او هغه 
د ژوند د هوس لپاره یعنی تلپاتې حاکمیت، له خپل  دولت چې هیڅکله زوال نه لري

پروردګار څخه عصیان وکړ او ونې ته نږدې شو. کله چې ادم علیه السالم ونې ته نږدې 
شو معنوي معصومیت یې له السه ورکړ او د معنوي معصویمت په له السه ورکولو رسه 

 و کار واخیست. پخپل لوڅوايل پوه شو او د ځان د پټولو لپاره یې د ونې له پاڼ
د تلپاتې حاکمیت او دولت د هوس له امله یې معنوي معصومیت له السه ورکړ او دا 

آدم علیه السالم ته فرمايي چې الله )جل جالله(  هوس د ظلم سبب ګرځي. لکه چې
څخه یې. اوس په وروستۍ زمانه  ډلېونې ته مه نږدې کیږه کنه بیا به د ظاملانو له 

ر بیا د ابلیس پسې دي او په خپل زړه کې د تلپاتې دولت په کې صهیونیستان یو وا
هوس ګرځوي چې له بیت املقدس څخه به اداره کيږي او له همدې امله د خپلو سرتو 

 موخو ته د رسیدو لپاره له هیڅ ډول ظلم څخه ځان نه سپموي.
 الله )جل هغه مهمه او حیايت موضوع چې باید هر مسلامن ورته پام وکړي، داده چې

یل چې په ځمکه کې خلیفه پیدا د آدم ع تر پیدا کیدو وړاندې مالیکو ته ووجالله( 
الله ورته ورکړی وو د الله په وړاندې وویل  چې خو مالیکو د هغه علم له مخې ؛کوي

الله  چې فساد به کوي او وینه به تویوي؟ ېه کې داسې خلیفه پیدا کو چې ایا په ځمک
ې زه پرې پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. نو د آدم او د هغه وفرمایل: هغه څه چ)جل جالله( 

                                                        
يْطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعََل َشَجرَِة الْ  ۱۲۱-۱۲۰سوره طه؛  1  فَأَكاََل ِمنَْها  ﴾120﴿ُخلِْد َوُملٍْك الَّ يَبََْل آیتونه؛ فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ

  ﴾121﴿فَبََدْت لَُهاَم َسْوآتُُهاَم َوطَِفَقا يَْخِصَفاِن َعلَيِْهاَم ِمن َورَِق الَْجنَِّة َوَعََص آَدُم َربَُّه فََغَوى 
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خپل الله )جل جالله(  د اوالد دنده په ځمکه کې خالفت دی او دا چې خالفت څه ده
موږ هغه ته وویل، اې داوده! موږ ته په ځمکه کې ود ع ته داسې فرمایي: خلیفه دا

وکړه او د نفيس  خلیفه ګرځولی یې، له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حقه حکم
غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له الرېڅخه واړوي. کوم کسان چې د الله 
د الرې څخه بې الرې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده، ځکه چې د 

 1حساب ورځ یې هیره کړیده.
ه نو خلیفه هغه څوک ده چې په حق رسه حکم کوي او خالفت هغه حکومت ده چې پ

خلیفه ده نو باید دا الله )جل جالله(  حق والړ وي او دا چې انسان د ځمکې پرمخ د
د خالفت دنده آدم ع ته ته کار وکړي. د تاریخ په پیل کې الله )جل جالله(  خالفت

انيس او جني شیطانانو د توطیو په واسطه خالفت  وسپارله او اوس د تاریخ په پای کې
نړۍ اوسني ټول دولتونه جمهوري شویدي چې شعار یې د له منځه یوړ او تقریباً د 

الله  خلکو لخوا په خلکو باندې د خلکو حکومت دی او په حقیقت کې دې دولتونو د
 حق خلکو ته وسپاره.)جل جالله( 

هغه جګړه چې د ښو او بدو ترمنځ پیل شوی وه،  اوس د تاریخ په وروستیو مرحلو کې
ان چې په هر ډول وسلې چې په الس کې یې لري، د توده شوه او ابلیس او د هغه پیرو 

خو د الله له  ؛لپاره کار کوي ېحق په لوري یې راغورځوي او د نړیوالې شیطاين طرح
وعدې رسه سم به وروستۍ بریا د حق وي او تاریخ به په باطل باندې د حق په 

 بریالیتوب پای ته رسیږي.
 سرته نړیواله طرحه

الله د عودې له مخې چې بني  دی او پوهیږي چې د يهر یهودي ماشوم په دې باور 
یلو ته یې ورکړی وه، تاریخ به د پیغمرب او مسیحا په ارتګ چې له بیت املقدس او ئارسا

داود له تخت څخه به په ټوله نړۍ حکومت وکړي، پای ته رسیږي. یهودیان په دې 

                                                        
اْحُكم بنَْيَ النَّاِس ِبالَْحقِّ َواَل تَتَِّبعِ الَْهَوى فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه إِنَّ آیت؛ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة ِِف اْْلَرِْض فَ  ۲۶سوره ص؛  1 

  ﴾26﴿الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِِبَا نَُسوا يَْوَم الِْحَساِب 
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یې بیت املقدس عقیده دي چې تاریخ به د یهودي نړیوال نظام پواسطه چې مرکز به 
وي، لکه څنګه چې د سلیامن ع په وخت کې وو، پای ته رسیږي او د یهود دا نړیوال 

نان هم په دې باور دي مسیحیان او مسلام .1به د یهودیت دین په حقه ثابتوي حکومت
ستۍ زمانه کې به مسیح ع راځي او نړیوال حکومت به رامنځته کوي، خو و چې په ور 

الله  دي چې عیسی ابن مریم ندی مړ شوی، بلکې هغه دمسلامنان په دې عقیده 
خو برعکس یهودیان مسیح ؛ اسامن ته وړل شوی او بیا به راځيپه واسطه )جل جالله( 

عیسی تکذیبوي، نو له دې امله د داسې کس په مته دي چې رښتونې مسیح نه وي، 
واغجن مسیح به وي چې مسلامنان ورته مسیح الدجال په نوم پیژين او ر بلکې د

راتګ لپاره زمینه برابره کړیده یهودیانو د د عیسی په تکذیبولو رسه د مسیح الدجال د 
 سرت پیروان یې وګرځوي.څو هغه د خپل فریب ښکار وګرځوي او خپل 

ری اروپا ته کډوال شول او وروسته چې د خزرانو امپراتوري راړنګه شوه او د خزر قوم ډی
د کلیسا او  د لومړي ځل لپاره په دې وتوانیدل چې په سامي نژاد کې ځای ونیيس

سرته پانګه یې د  ېګرۍ او سود خوړلو څخه السته راوړ مسیحي ټولنو له جنيس سودا
څو بیت جګړو تحریک کړې، د دې سبب شوی  اغیزې په قدرت رسه په صلیبي

ن له بیت املقدس څخه وشړي او او د معبدي قهرمانانو په املقدس ونیيس او مسلامنا
رامنځته کولو رسه یې د صلیبانو تر نامه الندې فکر وکړ چې د خپلو سرتو ارمانونو لپاره 
یې لومړين ګامونه پورته کړیدي، خو د صالح الدین ایويب تر مرشۍ الندې د پاکو 

ی دا ارمان له خجالتۍ رسه یو مسلامنانو سپیڅلی جهاد او د مسلامنانو مبارزې د هغو 
. د صلیبیانو تر ماتې وروسته شیطاين قواو په دې پوه شول ځای بیرته اروپا ته ولیږه،

لري، نو له دې  چې له مسلامنانو رسه په مخامخ فزیکي مقابله کې سرت ارمانونه پایله نه

 نوم ډلې هفریمسرني، روشن فکران او نورو پ امله یې د کوچنیو ډلو او پټو ډلو لکه

د خپلو سرتو هیلو د پوره کیدو لپاره تر کنرتول  چې لومړی یې اروپا ېرامنځته کړ 
الندې راوسته او بیا د غرب د عرصي متدن تر رامنځته کولو ورسته دا متدن د خپلو 
سرتو هیلو په لور تر واک الندې راوست او په توطیه جوړولو رسه په دې وتوانیدل چې 

                                                        
 1 Islam and the Future of Money; p 27Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham:  
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یويس او بیا فلسطین او بیت املقدس یو وار بیا د هغو  اسالمي خالفت له منځه
قربانیان او پیروان وو او د یهودیانو السو ته وسپاري چې د دجال د فتنې تر ټولو سرت 

رصي متدن په کړ. د غرب د ع تهیلو دجايل دولت یې په بیت املقدس کې رامنځئارسا
رت په توګه د دولت بنسټ کیدو رسه برتانیا د دې متدن د لومړي نړیوال قد تهرامنځ

چې پایله یې د دجال د امپراتورۍ جوړول دي، کیښوده او بیا امریکا د دې متدن د 
واسطه د امریکایانو د اصیل خلکو تر نسل  هپه توګه چې البته د اروپایانو پ سرت قدرت

یلو د حکومت په رامنځته ئن رسه وتړل شول، رسامً یې د ارساوژنې وروسته له دې متد
 کې مرسته وکړه او هغه یې په رسمیت وپیژنده. کولو

توګه په برتانیه کې د پټو ډلو په اغیزمنتیا رسه له  ېهیونیستانو په اروپا او په ځانګړ ص
یلو د دجايل دولت بنسټ یې په بیت ئل قدرت څخه کار واخیست او د ارسادې نړیوا

تلو رسه د املقدس کې کیښود او بیا په رسمي توګه د سیايس صحنې مخې ته را
یلو د تشکیل او د دې هیواد د پیاوړي کولو ئونیزم د ګوند په چوکاټ کې د ارساصهی

لپاره ګټه پورته کړه او له امریکا څخه ارساییلو ته د قدرت د انتقال لپاره د دې متدن 
دریم او وروستي نړیوال قدرت په توګه امریکا به هم له زوال رسه مخ کوي. امریکا د 

یلو له یهودي دولت رسه خپل ئپه څیر له بیت املقدس او د ارسا الخپل پخواين سی
زره ملیون ډالر په  ۱۲۰یلو له تولد څخه تر اوسه پورې یې ئاو د ارسا دلچسپی ښیي

یلو د ساتنې لپاره له ئیرو ویټو )د رد حق( لپاره د ارساڅخه د ډ ۳۹مايل مرستو رسه، د 
وړاندې  دې صهیونیستي دولت د ظلمونو پهنړیوال قوانینو څخه په ملګرو ملتونو کې د 

نانو له یلو د دښمئسالمي هیوادون په واسطه د ارساتوګه د ا ېاو د نظامي قوو په ځآنګړ 
رصي متدن وروستی او څو د غرب د عیل دې ته تیار کړل ئمنځه وړلو لپاره یې ارسا

ریکا یل هم د امئامیرکا د برتانیې ځای ونیو، ارسالکه څنګه چې دریمه مرحله 
ځایناستی يش، عميل کړي او یو څوک په بیت املقدس کې د مسیحا په توګه د 

 نړیوال حکومت اعالن وکړي او ځان د یهودیانو مسیحا وپیژين.
مریکا په مرشۍ د یلو له تشکیل وروسته د ائارس  په بیت املقدس کې دصهیونیستانو 

ولت د پیاوړي کولو ه مالتړ رسه د دې نوي تشکیل شوي یهودي دپغريب عرصي متدن 
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یلو رسه ئاو مايل مرستو څخه پرته له ارسا په فکر کې شول. امریکا، د نظامي
لنې د ټو  ېیل پکې د نړیوالئپورې کړ او په هره مسله چې ارسا استخبارايت مرسته الس

یلو مالتړ کړیدی. کله ئامریکا په یوه نه یو ډول د ارسا ده، ېنقد او یا ګواښ الندې راغل
کیفیت لروکې پرمختللی  HDپه نوم د  KH-111کال کې د  ۱۹۷۹ا په چې امریک

سټالیټ چې له سلګونه کیلومرتو څخه انځور اخیستی يش، د ځمکې مدار ته ولیږه. 
په داسې حال کې چې سرت نړیوال متحد )انګلستان( ورته د خپلو استخبارايت مخو 

یلو په مستقیمه توګه دې ئاخیستی، ارسالپآره د انځور اخیستو لپاره ترې کار نشو 
سټالیت ته الرسسی لره او د همدې استخبارايت معلوماتو له مخې یې د عراق په 
اوسیرک کې د دغه هیواد د نظامي څیړنو مرکز د نظامي الوتکو په مرسته چې له 

و رسه له دې چې ا ېکمک شویو، تر ِببار الندې ونیول ارساییلو رسه د امریکا لخوا
کالون  م۱۹۷۵مله کې ټول نړیوال قوانین تر پښو الندې کړل او په یلو په دې حئارسا

یلو د دې قانون ماتونې په وړاندې الریونونه وشول، امریکا ئکې په ټوله نړۍ کې د ارسا
ه کیښوده او هیڅ بنړیوالو قوانینو ساتونکی ځان ګڼي پخپلو غوږونو کې پنچې ځان د 

 ډول غربګون یې ونه ښوده.
د نړیوال قدرت د عمده عنرص په توګه ګڼل  الحساتومي  مانه کېد ټکنالوژیو په ز 

کیږي، نو له دې امله تر جوړیدو څو کاله وروسته د اتومي وسلو د جوړولو په فکر کې 
 الوتکو په واسطه استخبارايت او اکتشاِف U-2شول او پداسې حال چې امریکا د خپلو 

ې لپاره یې جوړې کړی، د څارند نظامي تحرکاتو د  جامهېر شوروي د اتحادچې 
یلو له اتومي وسلو ئټه تر نظارت الندې لره او د ارسایلو اتومي څیړنو مرکز یې په پئارسا

او پداسې حال کې چې  له جوړیدو څخه خرب وو، هیڅ ډول غربګون یې ونه ښود
مي یرغل الندې راويل، اتومي اسالمي هیوادونه د اتومي وسلو د لرلو په تور تر نظا

رسه له دې یې  ؛یلو حتی د اتومي وسلو د پراختیا د منع تړون السلیک کړی ندیئارسا
ه م کال کې د امریکا د دفاغ وزیر کولن پاول په خپرو شویو ایمیلونو کې ل۲۰۱۶په 

                                                        
 1 Seymour M. Hersh; The Samson Option; 1. A Secret Agreement 
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هیڅ نقد یې پرې ونکړ او حتی رسنیو هم د هغې  .1څخه زیاتې اتومي وسلې لري ۲۰۰
د امریکا او غرب د عرصي متدن مايل، نظامي او په اړه په ارساییلو انتقاد ونکړ، بلکې 
 حتی اتومي مرستې وررسه روانې دي.
کې د پښې ځای پیدا  فلسطین او مقدس هیوادوروسته له دې چې صهیونیستانو په 

یلو صهیونیستي یهودي دولت یې رامنځته کړ او په یو اتومي قدرت یې ئکړ او د ارسا
کیدو لپاره د پالنونو  وژو د عميلپر سرتو د  یيلئبدل کړ، دا صهیونیستي دولت د ارسا

او د  یل د نړیوال نظم د چارو جوړونکي شولئرحو د ارمان په فکر کې شول. ارسااو ط
یلو د سرتې طرحې عميل کوونکو ئه راس کې د غرب عرصي متدن د ارساامریکا پ

 پورې کړ.یلو د سرت ارمان لپاره په فعالیت الس ئمورینو په توګه په نړۍ کې د ارساما
ت کې یلو په بهرين سیاسئد ارسا (Oden Yinon)م کال کې اودن ینن ۱۹۸۲په 

یلو له بهرنیو چارو وزارت رسه نږدې اړیکې لري، په ئشخص او ژورنالیست چې د ارسا
منځني ختیځ کې د صهیونیستانو اسرتاتیژۍ تر عنوان الندې د صهیونیست نړیوال 

ې خپره کړه چې وروسته ترې د په مجله ک (World Zionist Organization)سازمان 
 (Yinon Plan)2یلو د بهرنۍ پالیسۍ په توګه کار واخیستل شو او د ینن د پالن ئارسا

لپاره دوه طرحې او عمده موخې  ءیلو د بقائهم پیژندل کیږي. دا پالن د ارسا په نامه
ې په یو پیاوړي امپریالیستي یلو باید د سیمئارسا لرلې. لومړی یې دا وړاندې کوي چې

قدرت بدل يش او دویم دا چې ټوله سیمه په کوچنیو دولتونو بدل کړي او ټول عرپی 
هیوادونه تجزیه يش. د دې کار لپاره هر عريب دولت او په ځانګړی توګه هغه دولتونه 
چې د ميل منسجمو وا واضح موخو لرونکي دي، تر موخې الندې ونیيس. دې پالن د 

څو په راتلونکي کې صهیونیستان وتوانیږي د کمزورتیا ټول ټکي ذکر کړيدي  نمسلامنا
چې په اسالمي نړۍ کې له دې کمزوریو څخه د تشنجاتو او ګډوډیو د رامنځته کولو او 

ا هغه نقطې چې دا پالن یې د د ارساییلو د پیاوړي کولو لپاره کار واخيل. د کمزورتی
الفونه یره کوي مذهبي، قومي، نژادي او ميل اختیيل سرتاتېیستانو لپاره رابرسئارسا

                                                        
 1 Times of Israel (In leaked emails); Colin Powell says: Israel has 200 nukes (Dated: Sep. 15, 2016) 
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یل کولی يش عريب دولتونه کمزوري کړي او په داخيل ئدي چې د دې په مرسته ارسا
 جګړو او ګډوډیو یې اخته کړي. 

د دې پالن له مخې عراق باید په یو شیعه، سني او کُردي دولت تجزیه يش.د مراکش 
دې اختالفونه باید نور هم زور واخيل او او اجریا ترمنځ په هسپانیوي صحراوو بان

همدارنګه همدارنګه په دې هیوادونو کې داخيل اختالفات نور هم پسې زیات يش. په 
سوډان کې مسلامنان یو اقلیت وو او په اکرثیت افریقایانو، بت پرستانو او مسیحیانو یې 

وریه او لبنان حکومت کاوه نو ترمنځ یې د اختالف رامنځته کول ساده وو. همدارنګه س
سلنه علوي شیعه ګانو  ۱۲له علوي شیعه ګانواو سني څخه جوړ وو چې په سوریه کې 

په اکرثیتو سنیانو باندې واکمني کوله او لبنان هم ورته حالت لري او دا د دولتونو د 
متزلزل کیدو حالت لري. د مرص سرته برخه دا طرحه تشکیلوي، ځکه که چیرته د دې 

سقوط وکړي او تجزیه د لیبیا، سوډان او لرې پراته اسالمي پالن له مخې مرص 
 هیوادونو هم په دا ډول حالت کې راښکیلیږي.

په همدې توګه په ټوله اسالمي نړۍ کې د تفرقې او داخيل جګړو رامنځته کوي. د دې 
پالن یوه برخه داسې وایي: په پنځو والیتونو باندې د لبنان پوره تجزیه د مرص، سوریې 

و جزیرې په شمول د ټول عريب نړۍ د تجزیې لپاره رسیزه ګڼل کیږي او اوس په او عرب
هامغه لور په حرکت کې دي. وروسته عراق او سوریه نظر ځانګړو برخو ته د قوم او 

یلو له لومړنیو موخو څخه ئپه څیر په ختیځه برخه کې د ارسا مذهب له مخې، د لبنان
ه مخې د اوسني لبنان په څیر په څو دي. سوریه هم د قومي او مذهبي جوړښت ل

دولتونو تجزیه کیږي چې د هغې د ساحل په اوږدو کې یو علوي شیعه دولت، په حلب 
کې یو سني دولت، په دمشق کې یو بل سني دولت چې د خپلو شاميل ګاونډیو 
دښمن وي او د دروزیانو )له اسامعیلیه وو یو مذهب بیل شوی دی( یو دولت زموږ د 

ي ارساییل د جوالن تپې خپلې ګڼي( په تپه او حوران سیمه کې رامنځته جوالن )یعن
دا ډول  يش. دا کار په اوږده موده کې د ارساییلو سوله او ټیکاو تامینوي چې اوس

عراق اته کلن جګړه چې -د ینن د طرحې برخالف د ایران .1حالت زموږ په الس کې دی
                                                        

 1 Translated and Edited by: Israel Shahak; The Zionist Plan for the Middle East; p 11 
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ات یې لرل، ونه توانیده چې عراق م کال کې پای ته ورسیده او ملیونه تلف۱۹۸۸په 
په بیارغونه پیل ټوټه ټوټه کړي او عراق تر دې وروسته یو وار بیا د متحد هیواد په توګه 

یز قدرت شو. همدارنګه د ینن محاسباتو د مرصپه اړه صهیونیستانو ته يوکړ او یو سیمه 
واقعی بینانه  ټاکلې پآیله نه لرله او مرص هم د حسن مبارک د مرص د پخواين رییس د

مرشۍ الندې په یو متحد ملت او سیمه ایز قدرت باندې له نړۍ له قدرتونو رسه د نیکو 
دیپلوماتیکو اړیکو په لرلو رسه مرص له تجزیې وژغوره او د سینا د دښتې د نیولو لپآره 
یې د ارساییلو شومه طرحه ناکامه کړه. همدارنګه لبنن هم چې داخيل جګړه او د 

 نیولو یې ژغورل شوی وو، مخ په متحد کیدو وو. ارساییلو له
د ینن د طرحې د قسمي بریا تر نشوايل وروسته د ارساییلو د سیايس مطاعالتو او 
اسرتاتیژیک پرمختګ د مطالعاتو انسټیټوټ د ینن تر طرحې وروسته یوه نوی تګالره د 

 A Clean Break: A New)ښکاره قطع: د قلمرو د ساتنې لپاره یوه نوی تګالرې 
1Stratey for Securing the Realm)  تر نامه الندې طرحه کړه د پخواين ناکامو تګالرو

الندې یې د ارساییلو اوږدمهالو او  تر نامه په قطع کیدو یې تاکید کاوه او د نوی تګالرې
 .کړیدهلنډمهالو پنځو مهمو او ګټورو ټکو ته پکې اشاره 

ډیر مالتړ او د ارساییلو هغه تګالرې چې له ارساییلو څخه د امریکا د کانګرس  .۱
په عمده ډول پکې د امریکا د کانګرس د کلیدي غړو د مالتړ السته راوړل، له 
امریکا رسه د میزاییيل دفاعي تګالرې همکاري، د امریکا د کانګرس د غړو 
څخه مالتړ چې د ارساییلو په اړه لږ معلومات لري، له تل ابیب څخه بیت 

یکا د سفارت د انتقال لپاره د السته راوړي مالتړ څخه ګټه املقدس ته د امر
اخیستل او او د سړې جګړې د لفاظیو د بیا ژوندي کول پکې شامل دي، د 

 امریکا خلکو ته د ارساییلو د وضعیت په توګه وړاندې کیږي.

                                                        
 د ال زیاتې مطالعې لپاره الندې کتابونو ته رس ورښکاره کړئ:  1 

Institute for Research: Middle Eastern Policy, Inc.; Middle East Foreign Policy; Policy Brief; March 27 2003   او
 Grand F. Smith; Big Israel: How Israel’s Lobby Moves Americaهمدارنګه 
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د سولې لپاره د سولې د حلالرې له منځه وړل چې د سولې لپاره د حرکتونو  .۲
ې لپاره سوله چې د دوو هیوادونو د سولې د حالرې په نامه مخه نیول )د سول

هم پیژندل کیږي، اوس هم د فلسطین او ارساییلو د جنجال د حل الرې 
لپاره په نړیواله ټولنه کې د امریکا، اروپایي اتحادیې او فلسطینانو ترمنځ منل 
شویده چې پدې تړون کې ارساییل باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 

م کال د ۱۹۶۷قطعنامو ته احرتام وکړي او هغه سیمې چې د  ۳۳۸او  ۲4۲
جون د میاشتې په جګړې کې یې د نظامي قواو په واسطه نیولې وی او پکې 
باخرتي کرانه، د غزې تړانګه او ختیځ بیت املقدس شامل دی، بیرته 

(، د فلسطیني مبارزینو د نظامي څار لپاره مرشوعیت، 1فلسطین ته ورکړي
طین ته د امریکا د مرستو منع کول، هغو دوه زره کلنو تاریخي ادعاوو ته فلس

مرشوعیت ورکول چې د بیت املقدس ځمکه په یهودیانو پورې اړه لري او د 
 سولې په وړاندې د ارساییلو په رسميت پیژندل پکې شامل دي.

د سیمه ایزو رقیبانومحارصه، بې ثباته کول او له منځه وړل چې پکې عريب  .۳
وادونه بې مرشوعیته او دیکتاتور ډوله معرِف کړي، په سوریه کې د عرب هی

دښمنه قومونو د استولو لپاره له ترکیې او اردن رسه کار، د رسنیو په مرسته د 
سوریې د دولت د مرشوعیت تر پوښتنې الندې راوستل، د سوریې محارصه، 

د   واسطه په سوریې حمله، له صهیونیستانو رسه د عراقي دوسته رژیم په
سوریې محارصه، په لبنان کې د سوریې، ایران او عراق ننباسل او عراق 

 پرځای د لبنان شیعه ګان په اردن پورې تړل.

اقتصادي اصالحات چې د ارساییلو د اقتصاد عمومي اصالحات، د مالیو  .4
راکمیدل، د امریکا د مرستو او د دفاع لپاره د امریکا نظامي قواو ته د اړتیا له 

 ه وړل او په خپل داخيل اقتصادي متکي کیدل پکې شامل دي.منځ

د راتلونکې لپاره د صهیونیزم راژوندي کول چې پکې د ميل احساساتو  .۵
 زیاتیدل او د دفاع ميل تګالرې جوړول شامل دي.

                                                        
 1 Colin Flint' The Geography of War and Peace: From Death Camps to Diplomats; p 298 
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یهودیانو په تورات کې داسې السوهنه وکړه چې بین النهرین هیواد ته چې د فرات او 
یلو خدایي حق ګڼي او د صهیونیستانو هیله ئروت دی د ارساد سیندونو ترمنځ پ نیل

ی چې یلو د قلمرو پراخوالی دئایند څخه تر فرات سیند پورې د ارس هم د نیل له س
وایي او د ینن  (The Greater Israel Project)یلو پروژه ئصهیونیستان ورته د سرت ارسا

شمول همدا موخه څاري.  او ښکاره قطع د پالنونو په شمول صهیونیستي تګالرو په
پداسې حال کې چې یهودیان چې خپل ځانونه د ارتودکس یهودیان بويل، په دې باور 
دي چې یهودیان د دولت د تشکیل حق نلري، صهیونیستان د الس وهل شوي تورات 
څخه په ګتې اخیستو وایي: په هغې ورځ، خدای له ابرام )ابراهیم( رسه تړون وکړ او 

ت سیند( مې د مرص له سیند )نیل سیند( څخه تر لوی سیند )فرا ویې ویل: دا ځمکه
د هر ډول ظلم، چل او دوکې څخه په کار اخیستو د .1پورې ستا نسل ته وبخښله

یهودي دولت د رامنځته کولو په هڅه کې دي او د غرب عرصي متدن چې د لومړي 
رت ارمان د یل یې د دې سئمسیحي اتحاد رامنځته کړي ارسا – ځل لپاره یې یهودي

پوره کیدو لپاره مرسته وکړه. صهیونیستانو د تورات له ایاتونو څخه په کار اخیستو، 
یهودیان او صهیونیست مسیحیان دې ته متقاعد کړل چې د دې یهودي حکومت 
رامنځته د موعود مسیح د راتلو لپاره رسیزه ده چې له بیت املقدس څخه به په ټولنه 

په څیر حکومت وکړي، په داسې حال کې چې مسلامنان نړۍ د داود ع او سلیامن ع 
پوهیږي چې هغه مسیح چې یهودیان او صهیونیست مسیحیان ورته کار کوي، 

 دروغجن مسیح )دجال( دی.
یلو پروژې باور لره، په دې اړه تئودور هرزل د ئد صهوینست ټول مرشان د ارسا

د یهودي دولت قلمرو د  صهیونیستانو پالر  د خپلو خاطرو په کتاب کې داسې لیکي:
. او خاخام یهودي د فیشمن په نوم چې د 2مرص له سیند څځه فراته ادامه لري

م کال کې ۱۹4۷فلسطین لپاره د د ملګرو ملتونو د رسیدګۍ په ځاګني کمیټه کې د 

                                                        
 ۱۸د پیدایښت کتاب؛ پنځلسم باب؛ له ابرام رسه د خدای عهد؛ آیه  1 
 2 Theodore Harzi; Complete Diaries; Vol. II; p 711 
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داسې وویل: د موعود هیواد به د مرص له سیند څخه تر فراته ادامه ولري  ۹د جوالی په 
 . 1لبنان ځینې هم پکې دياو د سوریې او 

م کال په سپټمرب  ۲۰۰۱کولو لپاره یهودیانو په  د عميل ژېپرویلو د سرتې ئد ارسا
مسوولیت ې یوولسمه باندې یوه دروغجنه سرته جمله په امریکا کې تررسه کړه او د هغ

 او بالخره او پړه یې د د القاعدې په پخواين مرش اسامه بن الدن

 
 په ګوته شوي چې ارساییل یې  د نیولو پالن لري په نقشه کې هغه سیمې

واچوله. د سپتمرب د یوولسمې حمله د یویشتمې پیړۍ تر ټولو دوکه  نپه ټولو مسلامنا
کوونکې او ناسمه حمله وه، ځکه ال تر اوسه د امریکا دولت له دې حملې څخه په 
افغانستان او منځني ختیځ کې له اسالم رسه په جګړه کې کار اخيل، په دې اړه دا 

وه ورځ د نړۍ تر ټولو سرت تنو مسلامنو عربو څلور ځله په ی ۱۹پوښتنې چې: څنګه 
امنیتي پرمختللی سیستم خراب کړ؟، څنګه یې د اسامنڅکو د ازاد سقوط په 
راغورځیدو رسه د فزیک قوانین مات کړل؟، څنګه یې د هغه ودانۍ اوسپنیز چوکاټونو 

سانتي  ۸۰۰درجې سانتي د غلیانو په درجې رسه یې د الوتکو د  ۱۵۱۰هچې په 
رسه د ندې د کیمیا قوانین مات کړل؟، څنګه یې دوو تعمیرونو ګریدو درجو نفتو په وړا

                                                        
 1 International Organization for the Elimination of all forms of Racial Discrimination; Zionism & Racism; p 

149 
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؟، څنګه یې د ودانیو په ځای پر ځای ېودانۍ ړنګې کړ  ېالوتکو د لګیدو له امله در 
سقوط رسه پرته له دې چې د هغې الندې ِبونه ځای پر ځای کړي د تخریب د 

حرارت چې یو  سیستامتیکي انجنیرۍ قانون غلط ثابت کړ؟، او باالخره، څنګه هغه
اسامنڅکې ودانۍ ورانولی يش، د حمله کوونکی تذکره او پیژند پاڼه نيش سوځولی؟. 

یلو د ئیلو د پروژې او همدارنګه د ارسائکا د سپټمرب یوولسمه پیښه د ارساد امری
ه توګه وکاریده او امریکا الوږدمهالو او لنډ مهالو تګالرو د عميل کولو لپاره یوه رسیزې پ

قدرت په توګه رامخ شوه او د یلو د رقیبانو د له منځه وړلو لپاره د نړۍ د پیاوړي ئد ارسا
یلو د تګالرو رسه سم یې د منځني ختیځ په بې ثباته کولو الس پورې کړي او ئارسا

ه دې یلو جګړې مخته وړي. پئه رسمي توګه تر اوسه پورې د ارساویلی شو چې امریکا پ
ریکایي جرنال، ونسلی کالرک د نوی دموکراسۍ له ام اړه د څلوارلس ستوریز جرنال

تلویززیون رسه په اعرتاف کې وویل: کله چې پنټاګون ته الړم او له خپلو همکارنو خرب 
مې دلیل  چې شوم چې امریکا د اوو مسلامنو هیوادنو د له منځه وړلو پالن لري او کله

نزه به درته میخ وپوښت، همکارانو مې وویل: کله چې دررسه څټک وي نو هره ستو 
ښکاري او د امریکا څټک هم د هغه اردو ده، نو له دې امله د امریکا پالن هم د دې اوو 

او باالخره ایران  هیوادونو له منځه وړل دي چې له عراق، سوریې، لبنان، لیبیا، سومالیا
امریکا د ناټو په مرشۍ د سپټمرب له یوولسې حملې څخه چې په  .1څخه عبارت دي

نو پورې یې هیڅ تړاو نلره، له اسالمي نړۍ رسه د جګړې په د رسیزې په توګه مسلامنا
کار واخیست. لومړی د افغانستان هیواد او بیا یې د ډله ایزو وژونکو وسلو د لرول او له 
ترورزیزم د جګړې په بهانه عراق هم ونیوه. دا چې ولی امریکا دومره بحرونه لرې په 

ده، په دې اړه ډیر اقصتادي او سیايس نظریې او  منځني ختیځ کې په جګړه بوخته
تیورۍ موجودې دي چې له ډلې څخه تر ټولو مهم یې له تروریزم رسه جګړه، د نفتي 
ذخیرو السته راوړلو، د پطرو ډالرو انحصار، د دموکراسۍ خپرول او لیږدول او د سیمه 

ی ختیځ له امریکا ایزو هیوادون د قدرتونو کنرتول او جیوپولیټیکي ګټې دي. خو منځن
څخه ډیر لری دی او هیڅ کله به امریکا ته جدي ګواښ پیښ نکړي. نو له دې امله 

                                                        
 1 y of Palestine and its Children; p 133Milena Rampoldi; The Traged 
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هغه نظریه چې امریکا د خپلې امنیت د ساتنې لپاره په منځني ختیځ کې ښکیل دی 
 ماشومانه ښکاري.

یری واردايت نفت له جنويب ډرونکی دهاو د هغې امریکا د نړۍ د سرتو نفتي ذخیرو ل
کا او افریقا څخه متویلیږي، نو له دې امله د منځني ختیځ نفتي ذخیرې پداسې امری

حال کې چې د په منځني ختیځ کې د امریکا د مداخلې لپاره یوه کوچنۍ محرکه قوه 
کیدای يش، د نظامیانو د وینې، مايل او نظامي درنو مصارفو اصيل عامل نيش 

عامل کیدلی يش وي، په منځني  کیدلی، پدساې حال کې چې د پروډالرو انحصار یو
ختیځ کې د امریکا د جګړې عمده عامل نه دی، ځکه سورې د پطرو ډالرو د انحصار 
لپاره هیڅ ګواښ نه وو رامنځته کړی. یو دلیل چې ډیری کارپوهان پرې تاکید کوي، په 
منځني ختیځ کې د امریکا په واسطه د دموکراسۍ لیږدول او خپرول دي، خو امریکا 

ده مهال راهیسی په نړۍ کې د غیر دموکراتیکو هیوادونو متحد کیدو ته وفادار له اوږ
دی، نو دا به احمقانه وي چې که څوک فکر کوي چې امریکا د دموکراسۍ د خپراوي 
لپاره په منځني ختیځ کې په ګړه ده او باالخره ځینې په منځني ختیځ کې د امریکا د 

کې قدرتنو لکه چین او روسیې رسه جیو  داخلې سرت عامل د راښکاره کیدو په حال
پولیټیکي سیايل ګني،  خو د چین او روسې د محارصه کولو لپاره امریکا ته د کنرتول 
لپاره ښې سیمې د فیلپین، ویتنام، مرکزي اسیا او بالکان په څیر هیوادونه دي. هغه 

او نړیوالو د یورۍ په پورته یادې شوی، د امریکا د خلکو، د امریکا د سیاست مدارانو 
چې په منځڼي ختیځ کې دوکه کولو لپاره ښه وسیله کیدای يش، پداسې حال کې 

څو د منځني ختیځ د اسالمي زینې اسرتاتیژیک موخه عميل کوي یلو یوائجګړه د ارسا
هیوادونو د کمزوري کیدو رسه ارساییلو په دې وتوانیږي چې خپله سرته پروژه تطبیق او 

صهیونیستي امپراتوري -په نامه د یهود (Pax-Judaica) عميل کړي او د پکس یهود
 رامنځته کړي.

 (Armageddon)سرته جګړه، ملحمه یا آرمګدون 
زره کلن خوب دی، ه یل وتوانیږي یوه امپراتوي چې د یهودیانو دو ئد دې لپاره چې ارسا

د بین النهرین په سرته سیمه کې چې د سوریې لویه برخه، تقریباً نیم عراق، ټول 
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اردون، لبنان، کویټ، فلسطین او د مرص او عربستان ځنیې برخې پکې شاملې دي د 
م یل په ناڅاپی توګه لوی يش او هئلپاره رامنځته کړي یا باید ارسا خپل موعود مسیح

یلو په ناڅاپي توګه لویده یوه معجزه ده او د صعود ئنړۍ راکوچنۍ يش!. دا چې د ارسا
یل د ئې ناشونی ده، نو له دې امله ارساموجودیت کپه حال کې او سرتو قدرتونو په 

یزو قدرتونو د له منځه تلو په يپه فکر کې دي او د سرتو او سیمه نړۍ د راکوچني کولو 
فکر کې دي. د نړۍ راکوچني کول او د سرتو قدرتونو له منځه وړل یوازې د اتومې 

ي او نروو یل پکې د جګړې هیڅ لوری نه و ئسطه شوين دي چې ارساجګړې په وا
یل وکولی يش د نړۍ د ئاسطه یو بل له منخه یويس او ارساقدرتونوه د اتومي وسلو په و 

یکه تاز نړۍ په تګه د امریکا ځای ونیيس چې اوسنی وخت دې مرحلې ته د انتقال 
 لپاره ډیر نږدی شوی دی.

یي، سرت راتلونکې جګړه ته یهودیان او مسیحیان آرمګدون او مسلامنان ورته مالحم وا
خو د نورو دینونو پر خالف صهیونیستان د دې جګړې د رامنځته کیدو هڅه کوي 
پداسې حال کې چې نور دینونه نه غواړي چې دا جګړه خپله په الره واچوي. دریواړه 
ابراهیمي دینونه په دې باور دي چې په شام کې د وروستۍ زمانې جګړې چې لبنان، 

له ده رامنځته به يش، خو اسالم د دې پیښو فلسطین او د سوریې سرته برخه پکې شام
دقیقه لړۍ داسې بیان کړی ده چې د وروستۍ زمانې د علم له مطالعې پرته، اوسنی 
اقتصادي او سیايس پيښو درک ناشونی ښکاري او هر مسلامن د وروستۍ زمانې د 

نيش جګړو او فتنو په اړه د اسالم وړاندونیو ته راوګرځي، ترڅو په دې فتنو کې ښکیل 
 او په دې ګډوډ وخت کې سمه الره د ځان لپاره وټاکي.

فرمایي: هغه وخت نږدی ده حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   حدیث کې په یو
چې د عراق د خلکو لپاره به یو فقیز )خوراک( او یو درهم هم رانيش، وپوښتل شول له 

غوی د دې جیرې مخه کوم ځایه؟، ان حرضت وفرمایل: د عجمو )غیر عربو( له خوا، ه
نیيس. بیا یې وفرمایل: هغه وخت نږدی دی چې د شام د اهل لپاره به یو دنیار او یو 
ُمد )ډوډۍ( رانيش، ومو ویل: له کوم ځایه؟ وفرمایل: د رومیانو لخوا. بیا یوه شیبه غلی 
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وو ویې فرمایل: په پای کې به زما امت ددې خلیفه وي چې مالونه موټي موټی وویيش 
 ه یې شمیري )په سخاوت رسه بخښي(.ه باو ن

م کال د اګسټ میاشت ۱۹۹۰په کویټ باندې د عراق تر حملې څلور ورځې وروسته د 
قطعنامه، په عراق باندې د سوداګرۍ د  ۶۶۱په دویمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 

هر ټولنې بندیز ولګوه. دې بندیز د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو په واسطه د عراق 
. 1ډول تولیداتو واردات او همدارنګه عراق ته هر ډول مالونه خرڅالو منع کړی وو

م کال کې وروسته له دې چې امریکا سوریې ته د تروریزم ۱۹۷۹همدارنګه سوریې په 
د یو مالتړي هیواد خطاب وکړ، تر اقتصادي بندیزونو الندې رالغه. رسه له دې چې دا 

م کال  ۲۰۱۱ه زور واخیست، په دې بندیز باندې په م کلونو وروست۱۹۷۹بندیزونه په 
کې ډیر نور محدویتونه هم د اروپا اتحادیې او امرکیا لخوا ولګول شول. په پورته حدیث 

د غیر عربو، یعني ټولنې نړۍ لخوا د عراق حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   کې
اندې بندیز د ملګرو ملتونو چې په عراق ب هټکل کړیدي او د احیرانتیا وړ دادبندیزونه ا

د غړو په واسطه چې تقیریا ټوله نړۍ پکې ده وضع شول، او له دې هم د حیرانۍ وړ 
داده چې او په سوریې باندې بندیزونه د اروپایې اتحاد او امریکایانو )رومیانو( لخوا 

د بندیزونو څخه وروسته رشایط د حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   وضع شول.
سخاومتند خلیفه )امام مهدي( په راتګ رسه وړاندې کړیدید چې چې د دریمې 
نړیوالی جګړې څخه وروسته او هغه مهال چې ټول امت به په فتنه وا ظلم کې وي، 

 راڅرګندیږي.
آن حرضت وفرمایل: قیامت به تر هغې رانيش چې د فرات سیند، د رسو زرو غر 

 ووژل ۹۹نګیږي  او له هرو سلو تنو څخه راڅرګند نيش او خلک د هغې لپاره رسه وج
. او په یو بل روایت کې راغيل دي: سمالنان 2شم ېيش او هر څوک وایي: شاید زه پات

ده، له  ېچې له ترکیې څخه یې رسچینه اخیستد فرات سیند   .3باید ترې څه وانخيل
                                                        

 1 Spencer C. Tucker; The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, 

Afghanistan and Iraq Conflicts; p 598 

 ۷4۵4صحیح مسلم؛ حدیث  2 
 ۷۱۱۹صحیح بخاري؛ حدیث  3 
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 ونفتد فرات د سیند په اوږدو کې د سوریې او عراق څخه تیریږي د سوریې او عراق 
 او اوسنۍ پیړۍ د یو با ارزښته سوداګریزو مالونو ېرتې دي. نفت د تیر ډیری ذخیرې پ

 دي پراختیا او د صنعت کچه ټاکي اواصڅخه دي چې د صنعتي هیوادونو اقت
ي. له سعودي عربستان رسه د امریکا تر تړون اقتصادي ورته تور رسه زر هم وای

پشتیاینې په توګه کار وکړ او د اسعاري  )پطروډالرو( وروسته نفت د امریکا پیسو د
پشتیبانې په توګه یې د رسو زرو ځای ونیو. نو کولی شو ووایو چې په تور رسو زرو 
باندې سرته جګړه چې د فارت د سیند په اوږدو ده راڅرګندیږي، رامنځته کیږي. 

و زرو باندې کیږي حرضت محمد رسه هغه جګړه چې د فرات په سیند باندې د رس 
برشي تنه وژل کیږي.  ۹۹ده چې پکې به له هرو سلو تنو جنګیالیو  ېه سخته ګڼلدومر 

خو تاریخ د داسې جګړو شاهد نه دی چې له هرو سلو تاریخ د سختو جګړو شاهد دی 
تنه ترې ووژل يش، نو په شام کې د  ۹۹تنو څخه یو تن ژوندی پاتې يش او پاتې 

د وینا له مخې به دا چګړه مرسومه جګړه  ښکلیو قدرتونو ته په کتو او د الله د رسول ص
یزو وژنو له وسلو څخه کار ياسې جګړه به وي چې پکې به د ډله نه وي، بلکې د

وژنو تر ټولو خطرناکه وسله اتومي وسله ده او  ویز يخیستل کیږي او زموږ د وخت د ډله ا
چې  نړۍ په یوه داسې مرحله کې ده چې هره لحظه پکې په شام کې د سرتو قدرتونو

 ناټو، روسیه، ایران، سعودي عربستان او حتی چین دي د جګړې د کیدو ویره شته ده.
د جګړې شدت داسې بیان چې الوتونکي به په حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  

وړانګو په واسطه دا  (Radio Active)اسامن کې راپریوخي چې شاید د راډیو اکتیفو 
ص د پخوانیو وسلو او سواریو رسه د خلکو راګرځیده کار ويش او همدارنګه رسول الله 

چې د ټکنالوژۍ له منځه تله پکې شامل دي او دا کار د اتومي جګړې په اټکل کړیدي 
په دې اړه حرضت محمد فرمایي: قیامت به تر هغې رانيش چې  واسطه شونې دی،

 حرضت  محمد میراث ونه ویشل يش او خلک د غنیمت په ویش خوشحاله نيش، او
شام ته د الس په اشارې وویل: د مسلامنانو په وړاندې یو لښکر )صلی الله علیه وسلم(  

تیاریږي او مسلامنان به هم د هغوئ په وړاندې ځانونه تیار کړي. راوي وایي: ما وویل: 
میان دي؟ ویې فرمایل: هو... خدای کافرانو ته ماتې ورکړي او سرته اسو موخه رو ست
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الوتونکي به په هوا کې ې بیلګه یې نه وي لیدل شوی،  تر چې وژنه به رامنځته يش چ
ند کوي چې له یو سرتې جګړې څخه و يش... هغوی به په همدې وضعیت کې ژ  همړ 

د هغوی په کور او اهل باندې : دجال او یو فریاد کوونکی به ورته اواز کويخربیږي 
اراده لري. په دې وخت کې به هغوی هغه مالونه او  ۍحمله کړیده او د هغوی د ازاد

غنیمتونه چې وررسه دي، اچوي او د دجال په لوري ورځغيل او لس سپاره به پیش 
قراول په توګه لیږي. حرضت محمد وفرمایل: زه د هغوي او د پلرونو په نومونو او د 

 .1اسپونو په رنګو پوهیږم
دی چې هر څه پکې روښانه دي، په دې اړه  قران ته هغه کتاب ویلیالله )جل جالله(  

اې محمده )صلی الله علیه وسلم(! دوی له هغې ورځې څخه خرب کړه چې  فرمايي:
کله موږ په هر امت کې پخپله د هغه له منځه یو شاهد را پاڅوو چې پر هغو شاهدي 

اهدۍ ووايي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ ویلو لپاره موږ تا راولو او )دا د همغې ش
تیاری دی( چې موږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی، چې په ډاګه ښکاره د هر يش 
څرګندوونکي دي او د هغو خلکو لپاره هدایت، رحمت او زیری دی چې د امر مننې 

، نو قرانکریم اتومي جګړې چې د برشیت په تاریخ کې تر ټولو  2غاړه یې ایښې ده.
حقیقت دا دې، دا څه فرمايي: ل جالله( الله )ج مهمې پیښې وي، هم واضح کړیدي.

وسایل چې د ځمکې پر مخ دي، هغه موږ د ځمکې ښکال ګرځويل دي. ترڅو چې 
په پای کې له دغو ټولو څخه  -دوی وازمایو چې څوک په کې ښه عمل کوونکی دی.

 3چې د هغې پرمخ دي، موږ یو وار ډګر جوړونکي یوو.
د اتومي جګړې د اغیزو په مطالعو کې د نوبل د جایزې له  (Carl Sagan)کارل سګان 

همکار وواو همدرانګه کارل د ناسا  (Joshna Lederberg)ګټونکي جوشنا لیډربرګ 
(NASA)  ،له ټولنې څخه ساینيس استثنایي السته راوړنې جایزه  هم السته راوړیده

                                                        
 ۷4۶۳صحیح مسلم؛ حدیث  1 
ْن أَنُفِسِهْم َوِجئْنَا ِبَك َشِهيًدا َعََل َهُؤالء َونَزَّلْ  ۸۹سوره النحل؛  2  ٍة َشِهيًدا َعلَيِْهم مِّ نَا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا آیت؛ َويَْوَم نَبَْعُث ِِف كُلِّ أُمَّ

ٍء َوُهًدى َورَْحَمًة َوبرُْشَى لِلُْمْسلِِمنَي    ﴾89﴿لُِّكلِّ يَشْ
َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَيَْها َصِعيًدا ُجُرزًا  ﴾7﴿آیتونه؛ إِنَّا َجَعلْنَا َما َعََل اْْلَرِْض ِزينًَة لََّها لِنَبْلَُوُهْم أَيُّهُْم أَْحَسُن َعَماًل  ۸او  ۷؛ سوره الکهف 3 

﴿8﴾  
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انو او لیونیانو پرته، نور ، وایي: له احمقلېې چې اتومي جګړه یې لرې نه ده ګڼپرته له د
ټول پوهیږي چې اتومي جګړه به یوه نادره انساين فاجعه وي. یو معمويل امتي بم له 

رسه  (TNT)دوه میګا ټنو مثمریت رسه چې له دوه ملیونه ټنه ترای نایرتو تلوییت 
معادل ده چې د دویمې نړیوالې جګړې پرمهال د کارول شویو ټولو چاودیدونکو موادو 

رابر ده. اتومي جګړه به د اوزون د طبقې د قسمي له منځه تلو سبب يش او ټولې رسه ب
خاورینې کُرې په بیولوژي باندې به جدي پایلې ولري او ځمکې ته د ملر د وړانګو 

. نو کولی شوو وایو چې د 1رسیده راکمیږي چې د انسانانو لپاره ژوند ستونزمن کړي
الله )جل  ې باندې د ځمکې بدلیده ده چېاتومې جګړې یوه اغیزه په بې ګیاه دښت

ښه نو، د هغې ورځې انتظار وکړه چې د اسامن غاړې ته یو څرګند فرمایي: جالله( 
مخې، د اتومې جګړې یو پایله په د کار او نورو پوهانو د څیړنو له  2لوګی ښکاره يش.

کیده دي چې دا تیاره یې ملیوڼ ټنو دود مستقر  ۱۵۰اسامن کې د وریځو څخه لوړه د 
حتی د دود له امله د ځمکې د یخ بندان المل وګرځي، همدرانګه دود دود د قیامت له 

او هیڅ داسې سیمه نه شته چې موږ هغه )د هغې سرتو نښو څخه هم ده. الله فرمایي: 
ور نه کړو. دا په اوسیدونکي( له قیامت څخه مخکې هالک نه کړو یا سخت عذاب 

دریمه نړیواله یا اتومي جګړه د زیاتو  3وح محفوظ کې لیکل شویدي.الهي کتاب )ل
ښارونو د له منځه تلو المل ګرځي او هغه ښارونه چې د اتومي ِبونو له چاودیدو څخه 
په امان پاتې کیږي، سخت عذاب به یې ونیيس، ځکه چې ښارونه هغه سیمې دي چې 

ا، اوبو او نورو په څیر لومړنۍ د خپلو اوسیدونکو لوړمنۍ اړتیا متویلی نيش او د غذ
اړتیاوې ښارونو ته لیږدول کیږي او د نړیوال جګړې پرمهال اړیکې پرې کیږي، کاغذي 

طع کیږي چې ې هم قکيخپره شوی پیسه خپل اعتبار له السه ورکوي  او سوداګریزې اړ
المل ګرځي او اوسیدونکي یې له دردناکې  په ښارونو کې د غذایي موادو د کمويل

رسه مخ کیږي. همدارنګه د ځمکې په وچه کې د الکرتو مقناطیيس موجود په  قحطي
                                                        

 1 5-Carl Sagan; The Nuclear Winter: The World after Nuclear War; p 1 

ِبنٍي  ۱۰ن؛ سوره الدخا 2  اَمء ِبُدَخاٍن مُّ   ﴾10﴿آیت؛ فَارْتَِقْب يَْوَم تَأيِْت السَّ
بُوَها َعَذابًا َشِديًدا كَاَن ذَلِك ِِف آیت؛  ۵۸سوره االرساء:  3   الِْكتَاِب َمْسطُورًا َوإِن مَّن قَْريٍَة إاِلَّ نَْحُن ُمْهلِكُوَها قَبَْل يَْوِم الِْقيَاَمِة أَْو ُمَعذِّ

﴿58﴾ 
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رامنځته کیدو رسه، الکرتونیکي الې له منځه ځي او د ابو د پاکوايل او د فاضالبو د 
خدماتو په څري ښاري خدمتونو له منځه ځي چې په ښارونو کې ژوند ډیر ستونزمنوي او 

ه کیدو او مرضونو د زیاتوايل او نورو عذابونو د د خلکو ترمنځ د اغتشاشاتو د رامنځت
 المل ګرځي.

لرله، کې  یلو یې کلونه کلونه هیله په رسئجګړې لپاره نړیواله صحنه چې ارساد سرتې 
، ځکه له یوې خوا غرب او د غرب عرصي متدن په زوال کې ده او له بلې خوا د اره دهتی

بیایي او د امریکا په رشۍ کربجن ظهور په حال کې قدرتونه، نړۍ د څو قطبي لور ته 
 غرب نيش کولی په واک وررسه رشیک سیاالن وزغمي.

 د غرب زوال
ودانۍ، سرت او ښایسته ښارونه، نظامي  ېامنڅکد عامه خدماتو سرت کارونه، لوړې او اس

پرمختللی وسلې او قدرت، بروروکراتیک قوي سازمانو او نورې ځانګړې د غرب عرصي 
ریخي او پیاوړي متدن متدن د نه زوال وړ ښییي، خو دا ځانګړې د روم په پخواين تا

تررسه ، لیکن د هغو تیروتنو له امله چې د امپراتورۍ پرمهال یې ېکې موجودې و 
یې ړنګه شوه چې کثافاتو یې په اروپا کې پیړۍ پیړۍ ، د قیرصانو سرته امپراتورۍ ېکړ 

څیر به د امریکا امپراتوري هم  پهتیاره رامنځته کړه او د پخواين سیال )روم امپراتوۍ( 
خربداری  (Seneca)وي یو چارواکي د سنیکا دهغې په پل کې قدم ږدي. کله چې د د 

ه روان دی، خلکو د )د روم د زوال؟( په حیرانتیا رسه په هغه ورکړ چې روم د زوال خوات
پورې خندل او اوس هم چې علام د امریکا د امپراتورۍ په زوال غږیږي نو ورپورې 

د غرب متکربانه نکار نه منونکی حقیقت دی ځکه چې خندا کیږي، خو دا یو ا
عرصي متدن کښتۍ  سیاستونه او اقتصادي بحرانونه او د ټولنو د بنسټ ماته د غرب د

د داسې رسايب ساحل په لور بیایي چې په پای کې پداسې جهیل کې ډوبیږي چې په 
خپله یې جوړ کړیدی. په دې اړه د رومیانو د تاریخ څیړندوی لیکي: د دې لپآره چې په 
روم کې مخربې قوې اغیزمنې وي، یوه پیړۍ او یا ډیرې ته اړتیا وهخو د دې مخربو قوو 
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چه دیره ګړندۍ ده. د روم د امپراتورۍ د وروستیو ورځو تاریخي د عرصي رسعت ک
 .1اره یو خربداری له ځانه رسه لريحکایات، د نن ورځې قیرصانو لپ

و په غرب کې فرد پالنه، مخدره توکي، رشاب، زنا او نامرشوع اړیکې، هم جنس پالنه ا
ول ډول څو خلک پکې ناخوښه يش، په رواين ډنور انحطاطونه د دې المل شول 

ناروغیو اخته يش او ټولنیز بنسټونه له منځه الړ يش. د ټولنې یو بنسټیز او مهم بنسټ 
شخصیت، کورنۍ ده چې په ميل هویت کې تر ټولو مهم عنرص ګنل کیږي د فردي 

بنسټ ږدي. په غرب کې د کورنۍ  ۍیز ارزښت ته وفادار يارزښتونو، اخالقو او ډله 
کورنۍ زوال به د روم د امپراتورۍ په څري، د غرب  بنسټ د زوال په حال کې دی چې د

د عرصي متدن او فرهنګ زوال هم ولري، ځکه چې کورنۍ لومړنۍ کوچني ټولنه او 
یږي. کورنۍ ټولنې ته شکل ښوونځي چې د ښو او بدو چلند او ارزښتونه پکې جوړ

 ده. ېورکوونک
فوادار وي او بیا ټولنې او په کله چې ماشومانو په کورنۍ کې لوییږي، لومړی کورنۍ ته 

پای کې فرهنګ او ملت وفاداري زده کوي، خو هغه څوک چې فامیيل ارزښتونوه 
ولیت نه ونلري، د خپلې کورنۍ، ټولنې، فرهنګ او متدن په وړاندې هیڅ ډول مسو 

څو فرد د خپلو شخيص ګټو دا حس د دې المل ګرځي  ۍاحساسوي او د بې مسوولیت
یز يکړي چې د ټولنې او یا هم د ډله  ې کارونو الس پورېساه په دد السته راوړلو لپار 

اړیکې په زیان وي. تاریخ پوهان د روم د امپراتورۍ د لوړیدو یو سرت المل پیاوړی 
کورنۍ اړیکې ګني او د هغهې د راپرځیدو یو سرت المل د کورنۍ د بنسټ له منځه تله 

مړنی واحد چې د رومي ټولنه د ګڼي، په دې اړه فیلیپ مایرز داسې لیکي: هغه لو 
رامنځته کیدو المل وګرځید، کورنۍ وه... د افمیيل جمعې د رامنځته کیدنې تر ټولو 
مهم عنرص د پالر واک دی.. دا به ستونزمه وي چې د روم په رسنوشت او تاریخ کې د 
دې جمع اغیز وګورو. د همدې عفتونو زانګو وه چې د روم له سرتوالی او قدرت رسه یې 

 .2تورۍ ته یې نړیوال واک ور وبخښهمرسته وکړه او د روم امپرا

                                                        
 1 H. J. Haskell; The New Deal in Old Rome; p 232 

 2 12-Philip Van Mess Myers; Rome: Its Rise and Fall; pp 11 
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د دویمې میالدي کارکوپینو د دې امپراتورۍ د زوال د المل په اړه لیکي: په روم کې 
وه. د پلرونو سختګیره څیره په کورنیو کې مړاوی پله سسته د شخصیت پیړۍ پرمهال 

شوه او د ټولنې نازدانه او بې تربیه  بدلهشوه او په بدل یې کې د هر کور د بچیانو څیره 
هرې خواته خواره ورکړی و،  بچیان یې چې په عیاشۍ معتاد وو او ادب یې له السه

همدارنګه طالق چې د اوسني غرب تر ټولو سرته ستونزه ګڼل کیږي د روم د . هغه شول
خې امپراتورۍ د زوال یو المل ګني او زیاتوي چې: له دې وروسته روم د طالق د پرا

ناروغې شاهد شو او رومیانو د بل واده لپاره طالق اخیسته او د طالق لپاره یې واده 
. هغه بل المل چې د غرب د زوال سبب شوی او همدارنګه په ورسوتو کې د روم 1کاوه

په امپراتورۍ کې لیدل کیده، مادي علم او په اصطالح رسمي علم دی. علم په غرب په 
خلک علم ته یوازې د مايل ګټو د السته راوړلو لپاره زده پوره توګه مادي شوی دی او 

ي او هغه ړ السته راو ې، علم د دې لپاره زده کوي چې پیسکوي، په حقیقت کې خلک
انساين ارزښتونه، د انسان  کې منځبیا د خپلو بچیانو په زده کړه لګوي چې په دې 

هیر شوی دي.  هغه  معنویت او د ژوند موخه چې له هغې پرته هر انسان نیمګړي وي،
کسان چې علم د پیسو په واسطه او د پیسو د السته راوړلو لپاره زده کوي، د خپل علم 

ه کوي او ګټه پالونکی وي چې ډله څخه د کار اخیستنې لپاره د ټولنې په ګټه هڅه ن
یزو یی چې خلک د ډله امنځه ځي او کرار کرار د دې پرځ یز، ميل او دیني موخې لهي

ه د یوې په سرتګه کار وکړي، ټولنې ته د خپلو شخيص او مادي موخو لپار ګټو لپاره 
یزو ارزښتونو او وفاداري پکې له منځه ځي او ټولنه د فالکت لور ته يګوري چې د ډله 

دوکتور بنجامین یس ئه اتالنتیا کې د موهوز پوهنتون ر پکاږي. په دې اړه 
(Morehouse Colledge)  ،موږ ډیر وایي: موږ د تاریخ په اوږدو کې ډیر زده کړیال لرل

خو زموږ انسانیت ناروغ انسانیت دی... موږ پوهې ته  يلیسانسه وګړي فارغ کړي د
په غرب کې  .2لرياړتیا نه لرو ځکه پوهه لرو، بلکې زموږ انسانیت، معنویت ته اړتیا 

المل له دیني ارزښتونو او  و سرتاو د معنویت د له منځه تلو یمعنویت له منځه تللی 

                                                        
 1 Jerome Carcopino; Daily Life in Ancient Rome; pp 78, 97,100 

 2 Michgan Alumnus; Oct 1963; p 148 
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دین رسه د غريب عرصي متدن علني او دایمي مبارزه ده چې معنوي خال د ټولنیزو 
ګډوډیو، پوچ پالنې او د ټولنې د زوال المل ګرځي. عیايش د روم امپراتوري د زوال 
خواته یوړه او د حیرانتیا وړ هم داده چې د غرب عرصي متدن هم د عیاشۍ په لور 

 Alfred)ې کړیده.  تر دویمې نړیوالی جګړې وروسته افرد ایسنستید یواز 

Eisenstaedt)  مشهور امریکاي عکاس د امریکا د بحري قواو د کښتۍ چلونکي یو
کې په سپین لباس رسه یوه ښځه چې  (Times Square)عکس چې د ټایمز په میدان 

چاپ کړ او غريب رسنیو اوس په جاپان باندې د بریا د ورځې په نامه یادیږي ښکلوي، 
دې انځور چې د جنيس ازادۍ ښکارندوی ده، دومره خپور کړ چې اوس د غريب 

جنيس عملونو اوم جنيس ازادۍ عرصي متدن د پیژندلو یو عنرص په عام محرض کې د 
غريب ځوانان یې عیاش کړیدی او دا عیاش ځوانان د ګډا د شپو، رشابو بوتلونو او  ه،د

له دنیا یې همدا له لرلو پرته له ژونده بل څه نه غواړي او ټو  نامرشوعو جنيس اړیکو
یزو ارزښتونو ته هیڅ ډول وفاداري نلري داسې چې کارل ویلسن د يشیان دي چې ډله 

 .1نڅا په مرګ بدله کړه هخپل کتاب عنوان ټاکلی دی، غربیانو خپل
دې اړه د لندن د غرب نړۍ په بیرته نه راګرځیدونکی اقتصادي زوال کې قرار لري، په 

د اقتصاد د پوهنتون انګلیس اقتصاد پوه لیکي: هیڅ عامل نه غواړي چې دا رد کړي 
چې په څو وروستیو کلونو کې د نړۍ په اقتصادي بڼه کې د اندازه کولو وړ بدلونونه 

 .2راغيل دي
په بهانه په اسالمي نړۍ کې امریکا د ناټو په مرشۍ خپل ځان له تروریزم رسه د جګړې 

 جګړو د امریکا په مرشۍ د غريب جګړو بوخت کړ او دېیلو د اسرتاتیژیکو ئرس د ا
. له اسالم رسه د امریکا ېیدو لپاره د پیل جګړې رامنځته کړ امپراتورۍ د پای ته رس

چې بیرته د دې پور ورکول ناشوين دي، په دې  ه، دا هیواد یې دومره پوروړی کړیجګړ 
م کال ۲۰۱۵م کال څخه تر ۲۰۰۰له  د معلوماتو پر بناء د خزانې وزارتاړه د امریکا 

                                                        
 1 Carl W. Wilson; Our Dance turned to Death 

 2 ternational Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?; Michael In

Cox) 
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او د منځني  1تریلیونه ډالرو ته رسیدلی ۱۸ه تریلیونه ډالرو څخ ۵پورې د امریکا پور له 
ختیځ، افغانستان او نورو سرتاتیژیکو سیمو د جګړو د تررسه کولو لپاره د امریکا 

 مقروضیت یو صعودي سیر اختیار کړی دی.
نکي و کل کاکس لیکي: د امریکا متحده ایاالت له یوه نه مقاومت کو په دې اړه مای

، چې که داسې ادامه وکړي یا د امریکا له دې يد ياقتصادي زوال رسه مخ شو 
د  .2د خپلې مرشۍ قدرت له السه ورکړيکمزورتیا څخه نور ګټه واخيل او یا به امریکا 

یسته او پداسې حال کې چې امریکا رقیبانو د امریکا له دې کمزورتیا څخه ګټه واخ
په سوداګرۍ  رقیبان یې په ځانګړې توګه چین امریکا د جګړې په سوداګرۍ بوخته ده،

د امریکا په واسطه د نړیوال  اقتصادي مرشۍ لپاره تیاری نیيس. لېبوخته ده او د نړیوا
لکه ، د امریکا تر مرشۍ الندې نړیوال سازمانونه مولفهاقتصاد د کنرتول تر ټولو د قوت 

پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک دی. په وروستیو )پسین( لسیزو کې لومړی د نړۍ 
ې، هندوستان، چین او جنويب افریقا په اقتصادي هیوادونو د برازیل، روس پنځو سرتو

او بیا چین د اسايس زیربناوو د پانګې اچونې د  (BRICS)شمول نوی نړیوال بانک 
او اقتصادي سازمانونه د بدیل په توګه د واشنګټن تر په نامه د مايل  (AIIB)بانک 

قدرت ور قتصادي مرشۍ الندې جوړ کړ. یو بل مهم عنرص چې امریکا ته یې نړیوال ا
په څیر  ېلرو نړیوال کیده دي چې د چین روس، د امریکا د ډالر او پطرو ډاوبخښلی

نو په جوړولو له غرب رقیب هیوادونه یې د امریکا په کمزوري کولو او د غريب بدیلو ټول
توګ ډالرو رسه اقتصادي جګړه پیل کړیده، ځکه دا هیوادونه پرته له دې  ېاو په ځانګړ 

، له رسحد ور اخوا سوداګریو کې په يلري ذخیرې یې بازار ته وړاندې کړ چې خپلې ډا
خپل او د متحدانو ترمنځ د ډالر پر ځای له رسو زرو او یا خپلو ميل پیسو څخه کار 

دا کار د دې المل ګرځي چې ډالرو ته نړیواله غوښتنه راټیټه يش او چاپ  اخيل چې
په دې هیوادونو کې به د پیسو شوي ډالر یو وار بیا په امریکا کې ښکته پورته يش چې 

                                                        
 1 )  www.treasurydirect.gov2015 (-Annual 2000-US Treasury Direct; Historic Debt Outstanding 

 2 International Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?; Michael 

Cox) 

http://www.treasurydirect.gov/
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م او د ډالرو سقوط له ځانه رسه ولري، په دې اړه شیخ عمران نظر حسین لیکي: د تور 
به د نن ورځې څخه د بدترې نړیوال غرب د پويل نظام د تکام وروستي صحنه 

الکرتونیکي پیسې د رامنځته کیدو شاهده وي چې کاغذي پیسې له ننني چل رسه د 
دې ځای نیيس. په حقیقت کې، نهايي صحنه پیل شویده او د پیسو ټول نړیوال 
مجرمین، اوس یو نړیوال بحران ته اړتیا لري )لکه په ایران باندې د اتومي حملې په 

څو امریکایي ډالر او ورپسې د نړۍ ټولې کاغذي ( ېتر اوسه نده رامنځته شو څیر چې 
پیسې سقوط وکړي او د ډالرو سقوط د رسو زرو د بیې رسه په پرتلې کولی شو چې د 

 .1بلې د زیاتیدو په حال کې وګورو دې پیسو په وړاندې ورځ تر
ې او اغیز لننړۍ کې د غريب سلطې پا ې پهښسرتې پید وروستیو کلونو سیايس 

م کال اوکراین ده چې ۲۰۱4ښکارندوی ده. تر ټولو سرت مثال یې د  ښیندې د کموايل
له هغه دولت  2د بارک اوباما د وینا له مخې، امریکا د قدرت د انتقال لپاره یوه معامله

، د غرب د پلوي دولت د نصب لپاره تررسه کړه، خو روسیه د څخه چې د روسې متحد و
قیب ده چې نړۍ یې دوه قطبه مهال د امریکا یو سرت ر ساو ه او ظهور په حال کې د

ښتنې په تررسه کولو رسه یې لوبه په خپلې ګټې کړه او د یوې ټولپو  . روسېکړیده
وه، یو وار بیا یې روسیې ته  ېل په اوکراین پلورل شو چې د کمونیستانو پرمها اکریمی

وو او ځان د ک په نشه کې جګړې وروسته د وا ېورکړي او هغې امریکا ته چې تر سړ 
، لیې وروښوده. غربیانو د روسې دا حرکت ونه زغمه خپکۍ سرت  ،ګڼه یوازینینړۍ 

ی او د روسیې په د بحري قواو لپاره یوه مهم او اسرتاتیژیک بندر د اځکه چې کریمی
ظامي قدرت زیاتوي، نو ځکه ې نډول د روس ينیول په نه باوریدونک اواسطه د کریمی

او ویې غوښتل چې د دې و د اقتصادي تحریمونو د وضع کولو هڅې وکړی غربیان
خو روسیه  ي؛ې پریکړې په خپله ګټه بدلون ورکړ څخه په کار اخیستو، د روسی نوبندیزو 
ړې وروسته خپل نه شوه او نه هم غرب تر سړې جګ ېور جګړې وروسته کمز  ېتر سړ 

                                                        
 1 Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham; Islam and the Future of Money; p 9 

 2 y Alanda D. Theriaulf; The Return of the Cold War; p 20Edited by J. L. Black and Michael johns; Assisted b 
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ه په غربیانو باندې ګړې وروستې په دې ډول رشایطو رسه تر سړې جقدرت وساته او روس
 رضبه ورکړه. ۍلومړن ېیوه هالکوونک

په سوریه کې هم چې امریکا د اوو اسالمي هیوادونو په ړنګولو اخته وه او غوښتل یې د 
 يې وننګوه امریکا اوږدمهالې پالن سوریې دولت ړنګ کړي، روسیې السوهنه وکړه او د 

یې په وړاندې یې د غربیانو کمزورتیا له بلې خوا چین چې د روس ،او ناکام یې کړ
د مصنوعي يې وه، د چین، تایوان، فیلیپین او ویتنام د ځمکو په اړوند اوبو کې  ېلیدل

خربداریو رسه رسه یې، د چین د  تشونظامي جزیرو په جوړولو پیل وکړ او د غربیانو د 
غرب  و کې د خپل هیواد ځمکني پراختیا ته ادامه ورکوي. دبجنوب په بحري او 

حال کې ويني، کرار کرار د غرب له  اوږدمهاله متحدان چې غرب امپراتوري د زوال په
اتحاده الس اخيل او د نوي راڅرګندیدونکي قدرتونو په لور لکه چین او روسیې ته الس 

پین دی. همدارنګه په غرب کې عام خلک د وي چې تر ټولو سرته بیلګه یې فیلاوږد
له امله بې اعتباره او بدبین  انون، ټولنو او تشکیالتونظامي او سیايس حاکمو سازم

طالق وتلو /د بیلګې په توګه له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې له  ؛دي يشو 
1(Brexit) په نورو هیوادونو کې د ناټو د السوهنو په وړاندې الریونونه او په غريب ،

 شهرت څخه یادونه وکړو. (Populists)2هیوادنو کې د پاپولیستانو 
هم په خپل قران کې د غرب او د غرب په څیر د ټولنو د زوال زیری الله )جل جالله(  

د پخواين تاریخ او  چې الله )جل جالله( خپل برشیت ته نصیحت کوي ورکړی دی.

                                                        
رسه رالنډیږي، یو سیايس موخه ده چې په برتانیه  (Brexit)د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې وتل چې ډیر مهال په برګزیت  1 

ی کیدو له مهاله پیل وو. د اروپا د کال کې د اروپا له اتحادیې رسه د یوځا ۱۹۷۳کې د سیايس حزبونو، مدافعینو او خلکو لخوا له 
اتحادیې د تړون له مخې د اروپا له اتحادیې وتل د هغې د غړو هیوادون له حقونو څخه دي. په هغې ټولپوښتنه کې چې د 

ه ملیونو زیاتو وګړو په اروپایي اتحادیه کې د نشتون لپاره رای ۱۷نېته په برتانیه کې تررسه شوه، تر  ۲۳م کال د جون په ۲۰۱۶
زیاتو ملیونو وګړو رایه ورکړیوه( او د برګزیټ ګوند بریا ته  ۱۶ورکړه )په وړاندې یې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کیدو لپاره تر 

-Neo)ورسید. ځینې کارپوهان له اروپايي اتحادیې څخه د برتانیې وتلو په څیر پیښې په دغه هیواد کې د نیوناسیونالیسیم 

Nationalism) ر کیدو له امله ګني او دا د دې اتحادیې د تیتیدو پیل ګڼي.له فراګی 
یو سیايس طریقه او اموزه ده چې د نخبه ګانو ډلې په وړاندې د عامه خلکو له حقونو او عالیقو د  (Populism)عوام پالنه یا  2 

او هند په حرکتونو رسه پیژندل کیدل پلویتوب لپاره فعالیت کوي. په شلمه پیړۍ کې د عامه پالنې دیری حرکتونه د التین امریکا 
لسیې را وروسته دا حرکتونه په کاناډا، ایټالیا، هالنډ، اسکاندوینایا او متحده ایاالتو هیوادونو کې هم د بریا یو څه  ۱۹۸۰خو له 

 درجې ترالسه کړی.
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ورته ووایه: په ځمکه  قومونو له داستانونو څخه د عربت درس واخيل، په دې اړه فرمایي:
الله )جل جالله(   1ځئ راوګرځئ، وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شویدی.کې وګر 
او کله چې موږ د کومې سیمې د هالک کولو اراده کوو، نو د هغې بډایانو ته :فرمایي

حکم کوو، خو هغوی په نافرمانیو الس پورې کوي، هله نو پر هغې سیمې د عذاب 
 .2فېصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو

مهال غربیان له فساد او فحشا رسه رسه د هالک شویو قومونو ټول صفات چې قران اوس
ترې یادونه کړیده په ځان کې لري چې رشک، زنا، لواطت، بې عدالتي، فساد، ماده 

و په څیر الهي غذاب ته نشامل دي، نو باید د پخوانیو قومو پالنه او نور عمده یې پکې 
او د الله )جل جالله(  سود په نړیوال کولو رسه د هم په مته وي. همدارنګه غربیانو د

الله )جل  هغه د رسول په وړاندې جګړه اعالن کړه چې دا به هغوی هالک کړي، لکه
خو که تاسې داسې ونه کړل، نو خرب اوسئ چې د الله او د هغه د فرمايي: جالله( 

سئ )او سود پیغمرب له خوا ستاسې پر خالف د جګړې اعالن دی. که اوس هم توبه وبا
پریږدئ(، نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست، مه تاسې تیری کوئ او نه به 

 3.پر تاسې تیری ويش
د غرب نړۍ د سقوط په حال کې ده او زموږ زمانه یو وار بیا له یوې امپراتوۍ څخه بلې 

اریخ ته د واک د انتقال او یا په څو نورو باندې د ویشل کیدو شاهده ده. تجربوي ت
ښیي چې د تاریخ په اوږدو کې د واک هیڅ انتقال د ټکر له پیښیدو پرته ندی رامنځته 
شوی لکه چې اوګانسکي لیکي: د واک دا انتقال به هم د نړۍ د سختو جګړو المل 

جګړې په رامنځته کیدو او د  ېصهیونستان فکر کوي چې د اتومي نړیوال  .4وګرځي
وخت  نیزرراکمیدو رسه به د هغوی نړیوال قدرتونو او د نړۍ د ډیر نفوس په 

                                                        
  ﴾69﴿، قُْل ِسريُوا ِِف اْْلَرِْض فَانظُُروا كَيَْف كَاَن َعاقِبَُة الُْمْجرِِمنَي 69سوره النمل؛ ایه  1 
رْنَا16سوره االرساء، ایه  2    ﴾16﴿َها تَْدِمريًا ، َوإِذَا أَرَْدنَا أَن نُّْهلَِك قَْريًَة أََمرْنَا ُمرْتَِفيَها فََفَسُقواْ ِفيَها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
َن اللِّه َورَسُ آیت؛  ۲۷۹سوره البقره،  3  ولِِه َوإِن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرؤُوُس أَْمَوالُِكْم الَ تَظْلُِموَن َوالَ تُظْلَُموَن فَإِن لَّْم تَْفَعلُواْ فَأْذَنُواْ ِبَحرٍْب مِّ

﴿279﴾ 
 4 International Relations; 26 (4); p 371 (Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West?; Michael 

Cox 



 231                                                        د اسالمي اُمت د ویښتیا وروستی خربداری!

د مسیح پر خالف پټې یلو )بیا بني ارسائراورسیږي، خو لکه څنګه الله فرمایي: 
) په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچوه او په داسې دسیسې پیل کړې

الله )جل جالله(  دا وار به بیا تاریخ تکرار يش او 1تر ټولو وړاندې دی تدبیرونو کې الله
څو هغوی بریا ته په نږدې  نیستانو( د اتحاد لپآره نقشه لريیهودي )صهیو  –د مسیحي 

کیدو رسه ناکام، تورمخي او تعذیب کړي، نو مسلامنان باید یقین ولري چې که نړۍ تر 
 له ځانه رسه راوړي. اتومي جګړې وروسته، د اسالم زره عرص

 تر اتومي جګړې وروسته نړۍ
په خپل کتاب کې بني او موږ کې فرمايي: په قرآن عظیم الشان الله )جل جالله(  

ارساییل پر دې هم خرب کړي ول چې تاسې به په ځمکه کې دوه ځله ډیر لوی فساد 
وخت نو کله چې د هغوی د لومړي رسکشۍ -راوالړ کړئ او لویه رسکيش به وښایاست

راغی، نو اې بني ارساییلو موږ ستاسې د مقابلې لپاره خپل داسې بندګان راپاڅوول 
چې په جنګ کې ډیر زورور او ستاسې په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول. 

له دې وروسته موږ تاسې ته پر هغو د برالسۍ موقع -دا یوه پوره کیدونکې وعده وه.
ال او اوالد په درکولو مرسته وکړه او ستاسې شمیر موږ له درکړه او ستاسې رسه موږ د م

ګورئ! که تاسې ښه وکړل، نو هغه په خپله ستاسې لپاره ښه ول؛ -پخوا څخه زیات کړ.
او که مو بد وکړل، نو هغه په خپله ستاسې لپاره بدي ثابته شوه. بیا کله چې د دوهمې 

ل چې هغوی ستاسې څیرې وعدې وخت راغی، نو موږ نور دښمنان پر تاسې مسلط کړ 
غمګینې کړی، او په مسجد )بیت املقدس( کې په همغه شان ننوځي، لکه څنګه چې 

د  2مخکې دښمنان ننوتيل ول او پر کوم يش چې د هغو الس بر يش هغه تباه کړي.
د نبوکد نرص په مرشۍ له بابل څخه  قبل میالد کلونو کې، ۵۸۷لومړي ځل لپاره په 

ار یې وسوځاوه، اوسیدونکي یې قتل عام کړل، د سلیامن ع بیت املقدس فتح کړ، ښ

                                                        
  ﴾54﴿لُّه َواللُّه َخرْيُ الاَْمكِِريَن ؛ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ال54سوره آل عمران؛ ایه  1 
فَإِذَا َجاء ﴾ 4﴿ريًا آیتونه؛ َوقََضيْنَا إََِل بَِني إرِْسَائِيَل ِِف الِْكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ ِِف اْلَرِْض َمرَّتنَْيِ َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّا كَبِ  ۷نه تر  4سوره االرساء؛  2 

ْفُعواًل َوْعُد أُوالُهاَم بََعثْنَا َعلَيُْكْم عِ  يَاِر وَكَاَن َوْعًدا مَّ ثُمَّ رَدَْدنَا لَُكُم الَْكرََّة َعلَيِْهْم  ﴾5﴿بَادًا لَّنَا أُْويِل بَأٍْس َشِديٍد فََجاُسواْ ِخالََل الدِّ
ُفِسكُْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها فَإِذَا َجاء َوْعُد اْلِخرَِة لِيَُسوُؤواْ إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِْلَن﴾ 6﴿َوأَْمَدْدنَاكُم ِبأَْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعلْنَاكُْم أَكْرَثَ نَِفريًا 

ُواْ َما َعلَْواْ تَتِْبريًا    ﴾7﴿ُوُجوَهُكْم َولِيَْدُخلُواْ الَْمْسِجَد كاََم دََخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُتَربِّ
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تر هغې  .و پاتې یهودیان یې غالمان کړلپه واسطه جوړ شوی مسجد یې وران کړ ا
وروسته، کله چې هغوی یو وار بیا په بیت املقدس کې ژوند اختیار کړ نو په فساد یې 

حرضت عیسی هم په پیل وکړ، حرضت ذکریا یې په مجسد کې ووژه او په خپل زعم یې 
خپلې وعدې له مخې د دویم ځل لپاره د رومي جرنال صلیب کړ، دا وار هم الله د 

تر مرشۍ الندې اردو بیت املقدس ته ننوته، اوسیدونکي یې قتل  (TITUS)تیتوس 
یلو ته خربداری ئبني ارساالله )جل جالله(  عام کړل او دویم مسجد یې وران کړ. بیا

يش چې اوس ستاسې رب پر تاسې رحم وکړي. خو که تاسې ای کیدورکوي او فرمايي: 
بیا خپل پخواين چلند تکرار کړ، نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو، او )د نعمت( 

او دویم ځل د  لکه څنګه چې په لومړي 1منکرانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړیده.
یلو د ئس په هیواد کې د بني ارساو د مقدوه، دا وار به هم په ځمکه االله وعده تررسه ش

سلامنان د حق په بیرغونو ښه ګڼلو او فساد له امله د الله وعده پوره کیږي او دا وار به م
حرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(   یلو باندې بریايل يش، په دې اړهئپه ارسا

تاسو داسې فرمایي: .. تر هغې وروسته به د مرشق له لوري تور بیرغونه راپورته يش او 
وژين چې هیڅ قوم تر اوسه نه وي وژيل، بیا یې څه یاد کړل چې زما په حافظه کې 
ندي پاتې... کله مو چې هغوی ولیدل وررسه بیعت وکړئ، که چیرته په په واورې باندې 

همدارنګه آن . 2رسه پدې کې د الله خلیفه مهدي دیپه تحقیق لو هم وي، په سینه ت
ر بیرغونه فرمایي: کله مو چې د خراسان له لوري تو حرضت په یو بل حدیث کې 

که چیرته د واورې پرمخ په سینه تلو هم وي، په تحقیق په  ئولیدل، وررسه یو ځای ش
 .3دوی کې د الله خلیفه )مهدی( دی

                                                        
  ﴾8﴿؛ َعََس َربُُّكْم أَن يَرَْحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعلْنَا َجَهنََّم لِلَْكافِِريَن َحِصريًا ۸سوره االرساء؛ آیه  1 
مخ کې وایي: د دې حدیث په  ۲۰4ټوک؛  4ابن کثیر وایي د دې حدیث اسناد قوي او صحیح دي، او بوصیری په املصیاح؛  2 

مخونو کې ذکر کړي دي او ویيل یې  4۶4-4۶۳ټوک،  4ي او صحیح حدیث دی، حاکم په املستدرک، ي دې ثقه سړ اسنادو ک
 دي چې دا حدیث د شیخینو )بخاري او مسلم( په رشط صحیح ده او همدارنګه ذهبي هم تایید کړیدی.

و مسلم( په رشط مخ کې ویيل دي چې دا حدیث د شیخینو )بخاري ا ۵4۷، 4حاکم په املستدرک علی الصحیحین جلد  3 
 صحیح دی.
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په یو بل روایت کې راغيل چې له دې لښکر رسه به د بیت املقدس تر فتحې پورې 
یم ځل ېیلو د تعذیب په برنسټ به د دې در ئاوک مقاومت ونيش کړای او بني ارس څ

په مرشۍ رښتیا کیږي. د وعده دا لښکر د حرضت امام مهدي الله )جل جالله(  لپاره د
په توګه او د  نړیوال حکومت خوب چې صهیونیستانو د یهودو د زرین عرص ېهغه تلپات
یسی له یلو د پروژې د تطبیق خوب ویني د حرضت امام مهدي او حرضت عئسرت ارسا

 لوري به د هیودو په کابس او د برشیت او اسالم لپآره د زرین عرص بدل يش، لکه چې
 فرمایي: که د دنیا له عمره یوه ورځ هم پاتې ويحرضت  محمد )صلی الله علیه وسلم(  

، نوم راپورته کړيچې یو سړی )یا زما له اهل بیتو څخه(  يخدای ج به هغه ورځ لویه کړ 
د هغه د پالر نوم به زما د پالر په څیر وي، هغه نړۍ له عدالته ډکه  به یې زما څیر او

. په یو بل حدیث کې ان 1وي ېنګه چې له ظلم او ستم څخه ډکه شو کړي لکه څ
مهدي راښکاره يش، خدای ج به د هغه  وفرمایل: زما د امت په اخر کې بهحرضت ص 

خلکو ترمنځ مال په  په وخت کې باران وکړي، ځمکه به ګیاه شنه کړي، هغه به د
هغه اووه یا اته ، خلکو ته به ګران وي، يشمساوي برخو وویيش، چهار پایان به زیات 

. د حرضت امام مهدي پرمهال دجال په فزیکي توګه زموږ مادي نړۍ 2کاله ژوند کوي
کړي چې د حق او باطل الس پورې امام مهدي رسه په جګړه  ته راځي او له حرضت

یم د مقام او جګړه ګڼل کیږي. د روایاتو له مخې په کعبه کې به د ابراه ۍترمنځ وروست
خلک امام مهدي د بیعت منلو ته مجبور کړي او د خلیفه په توګه به  حجر االسود ترمنځ

حرضت  محمد )صلی  هغه وایي: زه مهدي یم.به یې وګامري او په همدې وخت کې 
کې یې زه، په پای کې یې حرضت  فرمايي: هغه امت چې په پیلالله علیه وسلم(  

دجال په دمشق کې . 3یې مهدي وي، هیڅکله به هالک نيش عیسی او په منځه
                                                        

 ۶۸۲4او صحیح ابن حبان؛ حدیث  ۱۰۲۲4مخ، حدیث  ۱۳۵، ۱۰، طربانيګ معجم الکبیر؛ جلد 4۲۸۲سنن ابو داود؛ حدیث  1 
 کې صحیح ګڼلی دی. ۳۶۰۱همدارنګه شیخ الباين هم دا حدیث په په صحیح ابو داود حدیث 

حدیث اسناد صحیح دي، ذهبی هم د حاکم وینا تایید کړیده او مخ کې ویيل دي: د دې ۵44، 4حاکم په املستدرک، جلد 2 
 هثقهم حدیث کې ویيل دي: د دې حدیث اسناد صحیح دي او سړي یې  ۷۱۱شیخ الباين د سلسله االحادیث الصحیحه کې په 

 دي.
مخ. که څه هم د دې حدیث په اړه د ځینو په سند کې کمزورتیا او غرابت د لیدو وړ ده خو ځیني نور بیا  ۱۵۲املنار املنیف؛  3 

 مخونو( ۳۰۶نه تر  ۳۰۳، ۲ځینې برخې پیاوړی کوي )اتحاف الجامعه، جلد 
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و د هغه پیروان فکر حرضت امام مهدي او د هغه ملګري محارصه کوي او کله دجال ا
امام مهدي یې محارصه کړیدی او په جګړه کې بریايل شول سم لکه کوي چې حرضت 

کر یې کاوه چې موسی یې محارصه کړی دی او په هغه به د فرعون په څیر چې ف
لکه څنګه چې په خپل الهي قدرت رسه حرضت موسی الله )جل جالله(  بریالی کیږي،

ته د اوبو په څريلو رسه نجات ورکړ، حرضت عیسی د امام امهدی مرستې ته رالیږي او 
هغه مهال  دجال حرضت عیسی ع دجال وژين چې په ادحادیثو کې داسې راغيل دي:

او  دین بې اهمیته شوی وي .ه زړونو کې کینه او بغض حاکمه ويي چې د خلکو پڅراو 
په هره الره راننوځي، ځمکه ورته د پسه د که نو  ؛وي ېد خلکو ترمنځ اړیکې خرابې شو 

کیږي، له مدینې په بهر خلکو  ېراټولیږي، تر دې چې مدینې ته نږدپوستکي په شان 
ه د دننه کیدو څخه منع کیږي او بیا د ایلیاء غره ته ځي او د مسلط کیږي خو مدینې ت

مسلامنانو یوه ډله محارصه کوي، د مسلامنانو مرش هغوی ته په خطاب کې وایي: 
؟ له هغه رسه وجنګیږي تر دې ددغې محارصې پروړاندې د څه يش انتظار کوئ

شئ، نو د امر  شئ او خدای ج ته ورسیږئ یا دا چې د هغه په وړاندې بریايل انشهید
له مخې د سهار پرمهال له هغه رسه جګړه کوي، د سهار پرمهال حرضت عیسی ورته 
رارسیږي او دجال وژين او د هغه ملګري ماته خوري تر دې چې ونې، ډبرې او دیوالونه 

. 1مسلامنانو ته غږ کوي او وایي: اې مؤمنه! زما تر شاه یهودي پټ شوی دی، هغه ووژنه
ه یو بل حدیث کې راغيل دي: ابو امامه باهيل رض وویل: پیغمرب ع د رسول الله ص پ

او موږ د  ېتر ډیره د دجال په اړه خربې وکړ  موږ ته خطبه وویله او په دې خطبه کې یې
کړو. ام الرشیک بنت البی العکر پوښتل: هغه مهال به عربان  خربهغه له رش څخه 

ډیر به یل: هغوئ هغه مهال لږ وي، پیغمرب  )صلی الله علیه وسلم( وفرماچیرته وي؟ 
یې په بیت املقدس کې استوګن وي او امام به یې صالح او وړ سړی وي، کله چې د 
سهار ملانځه ته مخکې کیږي چې ناڅاپه عیسی د مریم زوی راځي، هغه امام خپله 

د شاته راځي تر دې چې حرضت عیسی یې امام کیږي، حرضت عیسی خپل السونه 

                                                        
دیث د شیخینو د رشطونو له مخې مخ کې دا حدیث روایت کړیدی او ویيل یې دي: دا ح ۵۵۳، 4حاکم به املستدرک، جلد  1 

 صحیح دی او هغو دواړه دا حدیث ندی روایت کړی او ذهبي له حاکم رسه ورته دی.
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او وایي: مخکې الړ شه او ملونځ وکړه ځکه چې د دې  يترمنځ ږدهغه د دوو اوږو 
ملونځ اقامت تاته نیول شوی دی. نو امام یې ملونځ ادا کوي کله چې ملونځ خالص 
کړي حرضت عیسی ع فرمايي: دروازه خالص کړئ، دروازه خالصوي، ناڅاپه دجال له 

و سپر وررسه وي، کله چې ورته اویا زره یهودو رسه د دروازې تر شا والړ وي او یوه توره ا
کیږي او  همدغسې هغه هم ویيل يکیږ ېکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلګوري ل

چې رانه مخکې کیدای  پرتاسې حجوم دروړوتیښته کوي او حرضت عیسی ع فرمایي: 
 ته رسیږي  ې، نو د هغه رشقي غاړ ئنش

او هغه وژين، په پایله کې یهودیان ماته خوري او په ځمکه کې داسې څه نه پاتې 
چې خدای یې په خربو راويل او وي مګر دا  يکیږي چې یهودیان یې تر شاه پټ شو 

پټ شوی دی، ده چې زما تر شا يي چې د خدای مسلامن بنده دا یهودوه ېچیغ
وفرمایل: عیسی د مریم زوی به زما  لم(پیغمرب  )صلی الله علیه وسراشه او هغه ووژنه... 

د امت ترمنځ د عدالت کوونکي او رهرب او حاکم وي، صلیب ماتوي او خوکان له منځه 
وړيو په ځمکه د جزیې قاونن ږدي او صدقې خالصوي... بغض او کینه له منځه وړي، 
له نیش لرونکي څخه نیش اخيل تر دې چې ماشوم هم د مار په خوله کې الس 

لټوي او ورته هیڅ زیان نه رسیږي، ځمکه  ې، زیان ورته نه رسوي، ماشوم شیدننبايس
ګړه خپل ج ډکیږي... ېیږي لکه څنګه چې له اوبو څخه لوښله سولې او ارامۍ ډک

، واښه هم د ادم په څیر رازرغونیږي تر دې چې خلک به د يدرانه بارونه په ځمکه ږد
په نورو روایاتو کې راغيل دي چې حرض  .1وې راټولیږي او ټول پرې مړیږيانګورو په ی

امام مهدي د سهار ملانځه لپاره د سوریې په اوسني مرکز دمشق کې په هغه مسجد 
کې چې سپینې منارې لري د دجال او پیروان په واسطه محارصه کیږي او حرضت 

یلو کې د لُد تر سیمې ئمسجد کې راکوزیږي په اوسني ارسا عیسی هم په همدې
له لوري الله )جل جالله(  هامغلته وژين، د دجال تر وژنې وروسته دڅاري او بیا 

حرضت عیسی ع ته ویل کیږي چې داسې بندګان یې پیدا کړیدي چې پرته له خپل 

                                                        
؛ ځینې علام دا حدیث کمزوری ګڼي خو د هغې خاوندان ټول د اعتبار وړ ګني پرته له عمرو بن حرض 4۰۷۷ابن ماجه؛ حدیث  1 

 ور شواهد لري چې هغه تقویه کوي.څخه چې ابن حبان هغه ثقه نه بويل، خو دا حدیث ن



  236                                                                                                   یراتلونک

ځان وررسه د جنګیدو توان نلري، په حدیث رشیف کې راغيل دي: تر اوسه په هامغه 
داسې بندګان پیدا ې ما حال دی چې د خدای متعال فخوا فرمان ورته رارسیږي چ

الله  څوک وررسه د جنګیدو توان نه لري، نو بندګان مې غره ته یوسه بیا کړیدي چې
یې یاجوج او ماجوج رالیږي او هغوی له هرې لوړې ځغلوي. لومړنۍ قافله )جل جالله( 

او ټولې اوبه څښي او هغه داسې پریږدي چې کله  له طربیه سیند څخه تیره شویده
. حرضت عیسی له ېي وایي: یو وخت دلته اوبه و ننو وچ ځای ووی دویمه قافله رايش

 ېرضت عیسی ع د خپلو ملګرو رسه د دح. ملګرو رسه د طور غره لوړ ته پناه وړي
مصیبت د لرې کیدو لپاره د خدای درګاه ته دعا کوي او په یاجوج و ماجوجو باندې د 

ماجوج مري، بیا حرضت عیسی وبا په توګه ناروغي نازلوي. په لږه موده ټول یاجوج او 
یو له خپلو ملګرو رسه له طور غره څخه راښکته کیږي او ویني چې د ځمکې مخ د 

خپور شوی دی. حرضت عیسی ع  يوجب په اندازه خايل ندی او د جسدونو سخت بو 
او د هغه ملګرو دعا کوي او الله تعالی د شرت مرغ په څیر څټونو رسه مرغان رالیږي، 

 1پورته کوي او هغه ځای ته چې خدای یې غواړي وړي. هغوی دا جسدونه
( په فلسطین کې د خوږو Sea of Galileeد جلیل یا طربیه سیند )د تیریاس بحیره یا 

کیلومرته  سور  ۱۳کیلومرته اوږدوالی او  ۲۱اوبو تر ټولو سرت سیند دی چې شاوخوا 
کیلومرتو مربع ته رسیږي چې تر ټولو زیات  ۱۶۶لري او د هغهې تقریبي مساحت 

مرته د ازاد سیند تر سطحې الندې ده. یاده بحیره تر یوه  4۱۲مرته او  4۳ژوروالی یې 
هغې د تغذیې اصيل رسچینه مکو الندې چینو په واسطه تغذیه کیږي او د حده د ترځ

ند دی چې د هغې په اوږدو کې له شامل څخه جنوب لور ته روان دی. د يسد اردن 
یلو د څښکا د اوبو تر ټولو مهمه رسچینه ده چې په وروستۍ ئسیند د اوسني ارسا جلیل

یهودیان په دې  ونو کې اهمیت لري.زمانه کې د هغې وچیدل په دریواړو ابراهیمي دین
د ویناوو له مخې  دویوچیدو رسه د یهودیت مسیح چې د  باور دي چې د دې سیند په

د داود ع اوالده ده، راځي او له بیت املقدس څخه په نړۍ حکومت کوي او عیسویان 

                                                        
 ۲۹۳۷صحیح مسلم؛ حدیث  1 
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 .1په دې باور دي چې د دې سیند له وچیدو رسه سم عیسی ع د دویم ځل لپاره راځي
مهمې نقطې چې احادیث ورته اشاره کوي  د یاجوجو او ماجوجو په واسطه د زیاتو هغه 

اوبو څخه د ګټې اخیستو له امله د جلیل د سیند وچیده دي او همدارنګه د دې 
یل د خپل هیواد د ئه سم حرضت عیسی ع راتګ وي. ارسابحیرې له وچیدو رس 

یل تر دومره ګټه ئاخيل او ارساه دې بحیرې څخه ګټه وايل او د اوبو څښلو لپاره لشین
اخيل چې د طبیعت له بیرته ډکولو څخه ډیره ده او له وچیدو یې مخنیوی ويش، نو له 
دې امله د دې بحیرې اوبه د ښکته کیدو په حال کې دي او پوهان خربداری ورکړی 

یل به د دې بحیرې له وچید رسه سم ډیر زر د اوبو له بحران رسه مخ يش، په ئارساچې 
اړه امریکایي چاپیریال پیژندول لسرت برون لیکي: هغه جهیلونه چې د ورکیدو په  دې

حال کې د نړۍ تر ټولو غوره جهیلونه دي چې په مرکزي افریقا کې د چاد جهیل، په 
. 2س په نوم مشهور دی( پکې شامل ديمرکزي اسیا کې ارال بحیره او د جلیل )د تیریا

م کال د ۲۰۱۶د  (Breaking Israel news)یلو خربي شبکې ئهمدارنګه د ارسا
نیټه د دې بحیرې په منځ کې د کوچنیو جزیرو د پیداکیدو خرب ورکړ او  ۷سپټمرب په 

 4۰ارسایلیانو ته د مسیحا د راتګ زیری ورکوي، د دې خرب له مخې د دې بحیرې اوبه 
 اینچه ټیټې دي او پداسې حال کې ۱۵انچه ټیټې شوی دي چې د قرمز له خط څځه 

. د اسالم 3چې د محیطي بحران المل به ګرځي، د مسیحا راتګ به له ځانه رسه ولري
یلو او اروپایي یهودیانو په واسطه چې د خزر له ئپه دې باور دي چې د ارسا ءځینې علام

قوم څخه د دې اوبو ګټه اخیستنه د یاجوجو او ماجوجو په واسطه د دې بحیرې د اوبو 
 څښل دي.

                                                        
 1 Breaking Israel News; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David; Dated: Sep 7 

2016 

 2 Lester R. Brown; Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization; p 77 

 3 l News; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David; Dated: Sep 7 Breaking Israe

2016 
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په دې نظر دي چې خزران یاجوج او ماجوج ندي بلکې  ءلامخو د اسالم ځیني ع
یاجوج او ماجوج د حرضت عیسی ع تر راښکته کیدو وروسته له بنده خالصیږي او په 

 افسانوي توګه د یوې بحیرې اوبه د څښلو په واسطه وچوي )والله اعلم(. 
وي او د ند کو ړي چې د دجال د فتنو په وخت کې ژ په هر صورت مسلامنان باید درک ک

ل کې دې  فتنو د چل ښکار نه يش ځکه دا فتنې ورځ تر بلې زیاتیږي او پداسې حا
توګه اتومي جګړه به دښمنان د له منځه تلو پیل وي  ېچې وروستۍ پیښې او په ځانګړ 

)ان شاء الله( له سختې ډکې، ستونزمنې او له فتنو څخه ډکې ورځې به د سلامنانو د 
هغه جګړې  مدارنګه مسلامن باید یقین ولرينه رسه ولري هزرینې دورې تر راتګه له ځا

چې صهیونیستانو او د اسالم دښمنانو په ټولو اسالمي هیوادونو کې په الره اچويل دي 
الله )جل  د مسلامنانو په ګټه او د د دې د خپلو ځانونو په بربادۍ پای ته ورسیږي ځکه

ستاسو د هغو کسانو رسه چې ایامن راوړی او ښه  الله )جل جالله(   فرمایي:جالله( 
په ځمکه کې هامغه شان خلیفه ګان وګرځوي عملونه وکړي، وعده کړې ده چې هغوی 

لکه چې له هغو څخه مخکې تېر شوي خلک یې ګرځويل ول. د هغو لپاره به هغه دین 
 پر محکمو بنښتونو ودروي چې الله تعالی ورته خوښ کړي دي. او د هغو د ویرې
اوسنی حالت به په امن ورته بدل کړي. هغوی دې زما بندګي کوي او زما رسه دې کوم 
يش نه رشیکوي. او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي، نو همداسې کسان 

 1 فاسقان دي.
 الله ښه پوهیږي!

 مه، دوشنبه، خپل کور، شهید آباد۱۷د اپریل ، ۲۰۱۷
 
 
 
 

                                                        
الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم ِِف اْْلَرِْض كاََم اْستَْخلََف الَّذِ آیت؛  ۵۵سوره النور؛  1  لِِهْم يَن ِمن قَبْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّ

لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَِني الَ   يرُْشِكُوَن يِب َشيْئًا َوَمن كََفَر بَْعَد ذَلَِك فَأُْولَِئَك ُهُم َولَيَُمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارْتَََض لَُهْم َولَيُبَدِّ
 ﴾55﴿الَْفاِسُقوَن 



     •

•     دست آوردهای متدن اسالم
•     فریمیسرنی (Freemasonry) و ارتبــاط آن با دجال، شیاطین و یأجوج و مأجوج 

•     انحطاط امت اسالم
•     فریمسنـــری، ایلوِمنــــاتی (Illuminati)  و صهیونیزم

•     توطئه ها بر از بین بردن خالفت اسالمی توسط صهیونیست ها 
•     چگونگی بوجود آمدن متـدن مـــدرن غربی (رینسانس) 

•     توطئۀ کمونیــزم و ارتباط آن با رسمایه داران  صهیونیست
•     چگونگی پیدایش ارسائیـــل و ارتباط هتــلر با صهیونیست ها 

•     نهادهــای بین املـــللی و صهیــونیست ها 
•     جنگ رسانه ای 

•     حقیقت پــول و نهادهای پـــولی بین املللی
•     چالشها مقابل امــت اسالم 

•     راه های حل 
•     نظم نوین جهانی 

 (Armageddon) جنگ جهانی سوم یا مالحم     •
•     پایان تاریخ و عرص طالیی اسالم 
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