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اسالمیزم په جرمني کي

دا رساله چي د اسالمپالی په هکله لیکل شوي دي ،د اسالمپالی
په هکله چي په عصری اسالم کي یوه افراطی الره ده ،معلومات
ورکوی .لدې لپاره چې دا معلومات په سمه توګه طبقه بندي
شي ،تاسو باید په آلمان کې د اديانو په رول پوه شي چه:
په آلمان کې دوه برخه خلکو له دري برخو نه ديني ټولنې ته
اړه او عقیده لري .یو دریمه حصه مذهبي مسایلو ته عالقه
نه لري .نیم نفوس د دوو سترو عیسوي کلیساو سره
کاتولیک او ایفنګیلیک کلیسا تعلق لري %5 .مسلمانان ژوند
کوي .تقریبا تیرشوی دوه نسلونه ،د اقتصاد او يا له د
مهاجرینو په ډول جرمني ته راغلي دي .چي اکثریت یی
یعنی  %60یی ترکان دي .باقی کسان یی د بالکان ،شمالي
افریقا ،نږدې ختیځ ،افغانستان او ایران څخه راځي .په
آلمان کې تقریبآ  %75مسلمانان سني مذهبه دي .ولی علوی،
شیعه او نور هم شامل دي .تقریبآ نیمایي مسلمانان په
جرمنی کي د جرمني تابعت لري ،چي یو  %1یی اسالمپالي
دي.
د مذهب آزادي ،د نړیوال آزادي دید
د آلمان د اساسي قانون د مذهب او عقيدی د ازادۍ تضمین
کوي .همدي ډول ،سربیره د لویو کلیسا او اديانو د ډېرو وړو
مذهبي ټولنو ،هم اسالمي ډلي موجود دی .د دغو اسالمي ډلې
په شمېر په ګډه د سياسي او مذهبي موخو سره یوځای فعالیت
کوي .د دې ډلو يو شمېر يې په جرمني ټولنه کې په سوله کې
ژوند کوي .او یو بله ډله یی د نورو ډلو سره د ټولنې او د نورو
مسلمانانو سره په جګړې بوخت دي .ولي؟
هغوی د هغو ارزښتونو چې په جرمني کې موجود دی ،پهضد دي .د مثال په توګه ،هغوی غواړي چې خپل په ذهن
سياسي نظم ته بدلون ورکړي .دوی ،د مثال په توګه حتی
د ښځو او نارینوو د برابرۍ مخالف دي.
هغوي د اکثریتو مسلمانانو سره دلیلونه وایی ،خو خپلترمنځ هم ،د اسالم د قوانینو په هکله سره جوړ نه دي.
ځينې وايي چې يوازې دوي اصل مسلمانان دي.
داسې ډلی خپل په هکله معلومات نه ورکوي .دوي د دي
لپاره چي د خلکو زړونه الس ته راوړی ،خپل اهداف پتوي.
همدارنګه ځینی نور اسالمپال همداسي دي.

اسالمیزم او سیاست
اسالمیزم په اسالم کې يو افراطی لور ،او په عین زمان یو
سیاسي پروګرام دي.اسالمپالو غواړی چي ټولني او دولت ته
تغییر ورکړي .دوي په دی باندی باور لري چي اسالم و ټولو
مشکالتو ته برابره ځواب لري .زيات شمېر اسالمپال وايي،
چې دوي دموکراسۍ او د آلمان د اساسي قانون په رسمیت
پېژني .چي دا یی په عملی ټوګه ثابت کړی ده .که دا ممکنه
وي ،بايد يو اسالمي نظام معرفي شي .خو اسالمپالی له دي
سره موافقه نه دي .خپل په مینځ کی د یو دولت په شکل هم
سره نه دي .ځينې فکر کوي چې کیدای شي د مسلمانانو د
اصولو په اساس یو دموکراسي جوړ شي .نور غواړي چي د
مذهبي مشرانو د سياسي قدرت هم تر السه کړي .يوازنی
اسالمپالی دولت چې تر اوسه موجود دي ،ایران دی .د هغو
سيستم د شیعه اسالمیزم مفکورې په اساس جوړ شوی دي.
اسالمپال په دې باور دي چې ډیر مسلمانان اسالم په جدي
ډول مالحظه نه کوي ،بلکه اسالم سره خیانت کوي .داسي
مسلمانان د افراطي مسلمانانو په اساس کافر دي .د اسالمیزم
سیاسي دښمن غرب ،په تېره توګه د امريکا متحده ایاالت او
په ځانګړې توګه يهودان دی .زيات شمېر اسالمپال د اسراييلو
پر ضد ،مبارزې ته تبلیغ کوي ،اکثره اسالمپال انتیزیمیت
یعنی ،يهودان نه خوښوي.
په جرمني کې اسالمپالو سياست
ځينی اسالمپالی ډلی په ځانګړي ډول د خپلو اصلي هېوادونو
او ټولنې د بدلولو هدف لري .دوي په جرمني کې د خپلې
مبارزې لپاره د خپل هېوادونو نه خپل مالتړ لپاره ،پیسي
راټولوي .دوي په دی هکله هم پروپاګند کوي .نوري ډلی
غواړي چې خپلو پلويانو ته په جرمني کې له اسالمي مفکورې
سره سم ژوند زيات فرصتونه ورکړي .د مثال په توګه ،دوی
غواړي ،چې د هغوی لپاره جال قانوني سيستم جوړ شي ،او يا
دا چې د دولتي ښوونځيو کی د دوی نظرونه شامل شي .ددې
هدف د ترالسه کولو لپاره ،بلکې د مدني حقوقو څخه چې په
آلمان کې شتون لري ،وکاروي .سیاسي ګوندونه چې په ټاکنو
کي د يو اسالمپالی پروګرام سره ګډون وکړي ،په جرمني کې
موجود نه دي.

اسالمیزم او اخالق
اسالمپال غواړي چي پر خلکو زور راوړي او هغه څه چي د
دوي په نظر سم وی ،د خلکو پر شخصی ژوند باندی تحمیل
الله نه په
کړي .دوي داسی فکر کوي چي تول قوانین له ّٰ
مستقیمه توکه راځي .له دي کبله په دی قواعدو باندی شک
روا نه دی او تغییر نه راڅي .په هغه طریقه چي خلک په غرب
کې ژوند کوي ،د دوی لپاره دا کار غيراخالقي او د خدای د
ارادې خالف دي .هغه مسلمانان چې د اسالمپالی د اصولو
سره سمون نه لري ،د غرب له خوا غیر اخالقی او فاسد بلل
کیږي .په هر حالت کي ،اسالمپال د نورو مسلمانانو سره یو
ځای ګډون لري .هغوی د اسالم د پنځه بناو په رسمیت پېژني
(کلمه ،لمونځ  ،روژه ،ذکات او حج کول) .د هغوی خوړل
او څښل د اسالمي اصولو سره سمون کوي .د کورنۍ په اړه د
هغوي نظرونه ،د ښځو او نارينو د رول په اړه معموال قبایلی
اسالمي دي.
اسالمیزم او زورتوب
اکثر اسالمپال په جرمني کې غواړی د قانونی لحاظه خپل
اهداف سر ته ورسوي.
يو شمېر اسالمپال  ،چپ له نورو وسیلو حتی د زور نه کار
اخلي .خو دا زور زياتره په خپلو اصلي هېوادونو د دښمنانو پر
ضد په اساس استعمال کیږي .هغوی د آلمان د حکومت سره
په راتلونکي کی له تکر نه مخنیوی کوي .د اسالمپال لږ شمېر
په دي باور دي چې د هغوی د مبارزې ښايي يوازې په زور
ترسره شي .د هغوی په نظر ،ټول مسلمانان مکلف دي ،د
کافرانو په وړاندې له وسلو سره مبارزه وکړي .دغه ډول
اسالمپال "جهادي" ډلی حتی د تروریزم ناوړه اعمال تر سره
کوي.
اسالمیزم څنګه پیدا شو؟
اسالمیزم په اسالم کې عنعنوی اسالم نه دي .په تېرو 150
کلونو کې ،کله چي ټول اسالمي هېوادونه د اروپا د مستعمرو
په توګه شامل شول .د عثماني ترکان ،چې د ډېرو پېړیو یو
لوی سیاسي او نظامي واک او امپراتورۍ و ،نو واک له السه
ورکړل .په اسالمي نړي کی د اصالحاتو وخت راغلل .دا
اصالحات باید مسلمانانو ته دا قدرت ورکړی چي له غرب نه
خپلواک وي .ځينې اصالحات ديني نه وو ،بلکې د سياسي او

فرهنګي خصلتونه په کښی موجود و .نور اصالحات فورمونه
غوښتل چې سوچه اسالم ،د اصلي اسالم ،او يا د سنتي اسالم
ته ستون شي .په دې توګه ،د غرب د نفوذ باید بند شي .له
داسې مذهبي اصالحاتو نه اسالمیزم منشا واخسته.
مختلفو الرښووني
په اسالمیزم کی درې الری موجود دي:
د لومړي لوري وايي چې اسالم نه باید غلط روايتونه پاکشي .يوازې اصلي عقیدی (توحيد) او د اصلي حقوقي
سیستم (شريعت) باید عملي شي .بیا وروسته اسالم هم
په عصري نړۍ کې برابر شي ،دوې وايي .مسلمانان بيا
عصري تکنالوژۍ او ساينس ته ځای ورکړي .نو کوالی
شی چي دا طریقي او لوری ته (عصری) وایو .دوی هم په
دي باور دي ،چې د عصري علمي موندنو په اسالم کې
چمتو شوي دي .تر ټولو مهم "عصري" ډلې د اخوان
المسلمین دي.
دوهم لوري وايي چې اسالم باید د عصري نړۍ څخه څانبیل کړی /جدا کړی .لکه د تکنالوژي ،ساينس او غربی
پوهنې نه باید جال شي  .اسالم باید یو ځل بیا له دوې د
نظره "متدينو نيکونو" په طریقي وي ،دوی د مسلمانانو په
لومړيو دريو نسلونو روان دي .نو کوالی شي چي دا لوری
ته "ضد عصري" ووایو .په دي ډلی کی سالفیست شامل
دي .عنعنوي سالفیست ،معمولی اسالمپال نه دي .بنیادي
"ضد عصري" مفکورو د تروریستي سازمان په نایجریا کې
د بوکو حرم استازيتوب کوي .دا د تروريستي اردو خپل
ځان په "اسالمي دولت" ( )ISکي ویني.
د دریم لوري وايي چې اسالم باید هغه څه چې د 200یا 300کالونو مخکي و ،راستون شي .د هغوی په نظر ،د
اسالمي کلتور په دي وخت کي له غربی کلتور نه بهتره و .د
ترکي اسالمپال په توګه د عثماني امپراتورۍ د اسالمي
کلتور د اوج په مقام کي و .ويل کيږي چې د غرب او غير
اسالمي ځواکونه د نفوذ په ذریعه خراب شو .نو کوالی
شي چي دا لوری ته "عنعنوي" اسالمیزم ووایو .د جنبش
ملي ګوروس تحریک ،یو "عنعنوي" حرکت دي .په هغې
کې "عصري" نظرونه هم شته.

په جرمني کې څومره اسالمپال دي؟
داسې باور کيږي چې د اسالمي سازمانونو د مسلمانانو د غړو
په سلو کې يو فیصد دي .دا به  50,000خلکو تخمین
کیږي .د ترکي د جنبش غړی چي "اسالمی ټولنی ملی
ګوروس" نومیږی 30,000 ،کسانو ته رسیږي .دا اکثره د
اسالمپال په منځ کې شمېرل کيږي .د افراطي سالفیستان
تقریبآ  9,000پلويان لري .دا شمیره نور هم دیر کیږي ،نوی
مسلمانان شوي ځوانان له هغوی سره یوځای کیږی.
")"Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD

(د المان د اسالمي ټولنې) د اخوان المسلمین د نظرونو
استازيتوب کوي .دوی د څو نورو د جرمني او اروپايي
سازمانونو سره ارتباط او اړیکي لري .د پلویانو شمیر 1,000
رسیږي .دیر اسالمی سازمانونه چي په اصل کي عربان دي ،د
دوي سره په جرمنی کي اړیکي نیسي .د مثال په توګه د حماس
الله" ،اسالمي دولت" تروریستي ( )ISپه کی
او د شیعه حزب ّٰ
شامل دي .د اسالمیزم مفکورې نه یوازې د منظمو ډلو
استازيتوب کوي .ډېر مسلمانان چي اسالمپال نه دی له دوي
سره په بعضو مسایلو کي هم نظره دي ،بې له اسالمي
تندالرو .د مثال په توګه "عنعنوي" اسالمیزم چي په ترکانو کی
دیر رایج دي .هند او پاکستان هم په کښي شامل کیږي.
سالفیزم په جرمني کي
د سالفیزم کلمه ،یو عربی کلمه ده چي معنا یي "نیکه  /اجداد"
الله محمد (ص) او د هغوی د اصحابو او
دي .دا د رسول ّٰ
یارانو ته اشاره کوي .افراطي سالفیستان ،یوازي اسالم په
خپله مفکوره عملی کوي .هغوی يوازې حق او باطل ،اسالمي
او غير اسالمي (حالل او حرام) پوهيږي .دوي د خلکو کالي،
خوراک څښاک ،ویل او فکر کول تعیین کوي .دا افراطي
سالفیستان د تشدد د مبارزې (جهاد) د کافرانو په وړاندې
غوښتنه هم کوي .دا په عمده توګه دی ځوانانو ته رسم شوي
دي .دوي خپل پیږندل ،او د ټولنی پوري اړوند غواړي .دوي
غواړي چي د ځواکمني احساس تجربه کړي .او دوي غواړي
چې د يوې عادالنه عمل وکړي .دا کار کیدالی شي چي د
اسالمي تروريستي سازمانونه سره یوځای شي.

ګټور معلومات
اسالمپالی سازمانونه ،په ځانګړي ډول سالفیستان ،د انټرنټ
په ذریعه تبلیغ کوی چې په ځانګړې توګه ځوانانو ته
ورسيږي .په ځينو جوماتونو کې د اسالمپالی ډلو او مبلغين
هم شته .د کډوالو او پناه غوښتونکو استوګني کښی هم
اسالمپال د خپلو نظرونو او مفکورو کمپاین کوي .کله هم
هڅه کوي خپل نظرونه په زور تحمیل کړي.
په جرمني کې ،سياسي سازمانونو او اديان کوالی شي په عامه
توګه او د انټرنټ په ذریعه اعالميه خپره کړي .اسالمپال چي
دوی سازمان نه دی منع شوی .خو دوی نه شي کوالی د پناه
جویانو او يا د ليليې او یا استوکني ځایونو کښی له اجازې نه
پرته اعالميه خپره کړي .هيڅ څوک له بلنی پرته شخصي
کورونو او یا اپارتمانونه کښی نه ننوځي .دوی نشي کوالی
چې و ماشومانو ته اعالن وکړي ،پرته له د مور او پالر د
اجازي نه .خو هغه کسان چې په يو امن کور کې ژوند کوي،
کوالی شي نور ته بلنه وکړي.
کله چې د اسالمپالو تبلیغونه د ستونزو سبب شي ،او یا که
نورو دينونو (مسلمانان چې اسالمیست نه دي) مزاحمت او
يا تهدید وکړي ،نو په تعرضي توګه عکس العمل مه
ښکارکوي .د استوکنی ځاي مسئول ته خبر ورکړي.
که تاسو وګورې چې خپلوان او يا دوستان مو د اسالم پالو
ډلو سره تړاو ولري ،تاسو پوښتنه وکړي چي څوک ستاسو
سره مرسته کوالی شي .د ټولنيزو کارکوونکو او روانشناسو
سره په تماس شي ،دوی کوالی شي چي ستاسو سره مرسته
وکړی ،ځکه چي دوي د اسالمیزم سره بلد دي .زيات
مسلمان عالمان شته چی کوالی شی د اسالمیزم خبرداری
ورکړي .تاسو کوالی شي چي د پروتستان او کاتولیک کلیسا
سره په دی هکله تماس ونیسي.
تاسې کوالی شی چي د مثال په توګه ،د انټرنيټ ،الفاظ
"( "Flüchtlingshilfeد مهاجرو مرستې)"evangelisch" ،
(پروتستان) او یا "( "katholischکاتولیک) خپل د
اوسیدونکي ښار د نوم سره ولیکي .تاسو ته په هغه ځای کي
چي ژوند کوي د مذهبي مرکزونو معلومات السه ته راشي.

خپروونکی خپور شوی په سره کې د روم د کاتولیک په
د آلمان او د مذهبونو د ایالتي استازی په کنفرانس کې او
د عقائدي مسایل د مشرانو او استازو په کنفرانس کې د
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