
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                              
 

    ۱۱/۰۷/۲۰۱۸              امین هللا حقپال
             

 

 طالب؛ د اسالم هغه ټیکه دار  
 

 چې اسالمي اساساتو ته درناوی نه کوي
 

جګړې په اور کې سوځي، افغانان د پردۍ جګړې قرباني دي او دلته بېالبېاللې ترهګرې کلونه کیږي چې افغانستان د 
ډلې د اسالم له نوم څخه په استفادې هغه کړنې ترسره کوي چې نه یواځې اسالم حتی د کفري قوانینو له مخې هم 

ي، اسالمي بیرغ په الس ناروا بلل کیږي. دلته د افغانانو د وژنې لپاره د وخت مطابق تروریستي ډلې برابرې شو
ورکړل شوی او د اسالم له نومه په استفادې ورته د هر افغان د وژنې، د افغان د ښوونځي د سوځولو، د افغان د 
کلینیک د نړولو، د افغان مشر د وژلو، د افغان ټولګټې سیمې په بمونو د الوځولو او بالخره پر هغه چا چې د ترهګرو 

 اپې لګولو او د مرګ جواز ورکړل شوی دی.په خالف غږ اوچتوي؛ د کفر ټ

لسیزې کیږي چې دغه کرغېړن جنګ د افغانستان په نوم په اسالمي جغرافیه کې روان دی، خو د اسالم له نوم په 
استفادې په کې د اسالمي امت پیروان وژل کیږي. ټول افغانان قربانۍ ورکوي او ګټې یې د پاکستان او ایران په ګډون 

دونه ترالسه کوي. د دغې جګړې دواړه لوري په داسې حال کې چې ځانونه مسلمان بولي بیا هم یو نور مغرض هیوا
 د بل مرګ روا بولي او تر ټولو بد یې ال دا چې یو د بل پر ضد د کفر فتواې هم ورکوي.

الفضلو له طالب وسله وال ترهګر کلونه د همدې فتوا چې د خپل معنوي پالر موالنا سمیع الحق او معنوي کاکا م
جیبه یې اخیستې؛ له مخې یې د افغانانو وینې تویوي او جنت ته پرې تلل غواړي. د دغې فتوا له مخې د افغان وژنه 
روا ده، د کلینک ورانول غزا ده، د معلم وژل د جنت ټیکټ ترالسه کول دي او د نجونو د ښوونځي سوځول پښتو او 

 کاڼي، بوټي او ډبرې زیانمنې شوي دي. غیرت دی. د دغې کرغېړنې جګړې له امله مو آن

ښوونځي د طالبانو له ډاره تړل شوي  ۱۰۰۰ همدا د روان هجري کال د شمېرو له مخې په ټول هیواد کې څه د پاسه
دي. آن تر دې چې په ځینو والیتونو کې کې یو شمېر ښوونځي د طالبانو لخوا ګواښل شوي دي چې که د ښوونکو 

 ریقه ورنه کړل شي ښوونځي تړل کېږي او ښوونکې دې بیا ګیله نه کوي.تنخواګانې د معتمدۍ په ط

 ٣٩د تازه راپورونو له مخې ویل کیږي چې وسله والو طالبانو د لوګر په محمداغې ولسوالۍ کې د هلکانو او نجونو 
لسوالي نه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. دا یواځې محمداغه و ۱٥ښوونځي تړلي چې له امله یې 

ده، بلکې د لوګر په خروار او نورو ولسوالیو کې هم په لسوګونو ښوونځي تړلي دي. همداراز د پکتیا په احمدابا او 
ښوونځیو دروازې طالبانو تړلې دي، د تخار په درقد  ۱۴ ښوونځیو او زرمت کې ۲۲ سیدکرم ولسوالیو کې د

او په خوارجه غار وسله والۍ کې یو  ٣ ال ولسوالۍ کېاو ینګي ک ۴ په خواجه بهاوالدین کې  ښوونځي، ۱۵ کې
ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې نیمایې د طالبانو لخوا  ۵۰۰ ښوونځي تړلی دی. په کندز والیت کې ټولټال کابو

ښوونځي د ناامنۍ له  ۲۰ تړل شوي دي. ننګرهار په خوږیاڼو، هسکې مېنې، ګوشتې او پچیراګام ولسوالیو کې کابو
 کبله د زده کوونکو پرمخ تړلي دي.

زیات ښوونځي د وسله والو طالبانو له خوا په مستقیم یا غیر مستقیم  ۱۰۰۰ همداسې که پلټنه وشي په ټول هېواد کې له
ې نیم ډول تړل شوي دي. په ملگرو ملتونو کې د ماشومانو د مالتړ سازمان یا یونېسېف وایي چې په افغانستان کې در

 .فیصده یې نجونې دي ۷٥میلیونه هغه ماشومان چې باید تعلیم وکړي، ښوونځي ته نه ځي، او له دې مېنځه، 
 

 :طالبان له اسالمه ناخبره د اسالمي اصولو ماتوونکي
 

طالبان چې ځانونه مجاهدین او د دین ټیکه داران بولي، په لوی الس د دین قوانین تر پښو الندې کوي، د نورو اسالمي 
ارزښتونو تر پښو الندې کول خو یې پر ځای پریږده، که یواځې د زده کړو مخنیوی یې حساب شي، په لکونو 
ماشومان یې له زده کړو بې برخې کړي دي، له هغې زده کړې چې هللا ج یې د قدر لوړولو لپاره په نوم باندې قسم 
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(. خو طالب ترهګر د افغان له کوي. یعنې هللا جل جالله په قران کې په قلم سره قسم خوړلی )ن و   ا ی ْسُطُرون  م  اْلق ل ِم و 
 بچي همدغه قلم له السونو تروړلی دی.

همداراز د بخاري شریف په یو مبارک حدیث شریف کې راځي چې د بدرپه غزا کې چی کوم مشرکین له مسلمانانو 
ه ځینو مشرکینو دا شرط کیښود چې څو سره اسیران شول نو رسول هللا صلی هللا عیله وسلم د خالصېدو په فدیه کې پ

نفره اصحابانو ته به لیک لوست ورزده کوي، همدا راز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم څوتنو صحابه ووته د عبراني 
 ژبې دزده کولو امرکړی وو، چې په هغه وخت کې عبراني ژبه داسې وه لکه په اوس وخت کې د انګلیسي ژبه.

نادودو ته په کتو ویالی شو چې طالب د اسالم هغه ټیکه دار دی چې اسالم نه مني او د طالب ترهګر همدغو ټولو 
 اسالم پرې لعنت ویلی دی.

 پای
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