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 خپلو باورنو ښکار شوود 
 

په نیوزیلنډ کې پر جوماتونو بریدونو ډېر غبرګونونه را وپارول؛ د پېښې له 
 .بیانولو ته یې اړتیا ويجریانه ډېری خلک خبر دي فکر نه کوم د څرنګوالي 

زه د پېښې په اړه د دغه هېواد د لومړۍ وزیرې او نورو لوړپوړو چارواکو 
غبرګون، له مسلمانانو سره د غمرازۍ او د مسلمانانو په ځانګړې توګه افغانانو 

 له لورې د دوی د غمرشریکۍ په اړه څو کرښې لرم. 
 

جاسنډا آرډرن، د کابینې  له پېښې څو ورځې وروسته د نیوزیلنډ لومړۍ وزیره
او ټیټپوړي چارواکي د مسلمانانو  يړپوغړي، د پارلمان غړي او نور ګڼ جګ

سر کړ، نبوي حدیث یې ووایه او و  رلومړۍ وزیرې پړونی پ .مېنو ته ورغلل
یې ویل چې انسانان د یو وجود د غړیو په څېر دي که یو غړی خوږ شي نور 
هم ورسره نا ارامه وي، نورو غیر مسلمانو مېرمنو اسالم ته د درناوي لپاره 
حجابونه واغوستل او مسلمانانو ته یې تسلیت ووایه، دغسې نارینه هم له ښځګلو 

 به یې ووایو چې د مسلمانانو د تسلیت لپاره یې هر هغه څه چې په وس پوره وو ترسره کړل.  نه کم نه وو؛ لنډ
ښایي د بشریت په تاریخ کې ډېر کم داسې پېښ شوي وي، یا هېڅ نه وي پېښ شوي چې په یوه غیر مسلمانه ټولنه کې 

غوی په درد یې دې ساندې کړې وي. دې د مسلمانانو د غم په ټغر په دومره پراخه کچه غیر مسلمان ناست وي او د ه
 و هللا اعلم،...

 

معلومه ده چې د نیوزیلنډ د چارواکو دغه کار په برید کې د اغېزمنو شویو مسلمانانو د زخمونو پټۍ وه او تر دې بل 
 خبرې په جدي توګه د پام وړ دي:  ېښه کار نشته. په هر صورت دلته دو

 

کار خپل د ملي منافعو او هېوادنیو ګټو له پاره کړی دی، ځکه له دوی سره لومړی دا چې د نیوزیلنډ چارواکیو دغه 
دا وېره ده چې که د دردېدلو مسلمانانو پر سر د دالسا الس راکش نه شي، ښایي د نورو مذاهبو د پیروانو پر وړاندې 

کشمکشونه او اخ و ډب عقده واخلي، په ورته اعمالو به الس پورې کړي او باالخره په امن نیوزیلنډ کې به مذهبي 
پیل شي. ځکه په غرب او په ټوله کې په غیر مسلمانه ټولنه کې له مسلمانانو سره خواخوږي ښایي موجوده وي، خو 
له سیاسیونو او چارواکو سره نه ده. ځکه د نیوزیلنډ او نورې نړۍ د مسلمانانو وینه یو رنګ لري، دا سمه ده چې د 

ګوټ کې پر مسلمانانو د روانو ناخوالو غندنه ـ  خو بیا هم د نړۍ په ګوټ ،السه ديمسلمانانو ډېرې ستونزې له خپله 
او مخالفت د نیوزیلنډ په ګډون یوه غیر مسلمان هېواد هم په اصلي معنا نه دی کړی، ډېرې بېلګې په نړۍ کې شته 

 ېږو،... دی، له یادولو یې را تېر چې یوه غیر مسلمان هېواد پکې د مسلمانانو پر ستوني پل ایښی او بل هغه په شا ټپولی
 

و، خو که په دې اړه د ځینو افغانانو  یهو دا مو وویل چې د نیوزیلنډ د چارواکو دغه عمل په خپل ذات کې بې سار
یو ستر افراط په کې لیدل کېږي؛ افغانانو چې د نیوزیلنډ د چارواکو مساجدو یا د مسلمانانو  ،غبرګونونو ته پام وشي

رواکو د ورتګ او غمشریکۍ مانور ولید فکر یې وکړ چې هغوی د اسالم او مسلمانانو پر دغه غمیزه مېنو ته د چا
بې حده غمجن شوي او په زړه کې یې د کرکې پر ځای له مسلمانانو سره مینه او ترحم پیدا شوی، له ځینو خو مې ال 

ی د نیوزیلنډ لومړۍ وزیره حاکمه وای کاشکې پر موږ د خپلو مشرانو پر ځا»په خپلو غوږونو اوریدلي چې وایي: 
 «سره له دې چې هغه یوه غیر مسلمانه ده

 

له بده مرغه دوی خپل تېر، حال او راتلونکي ته نه ګوري، ځکه دغه ډول باور ورسره پیدا شوی دی. همدې باور 
لونکي یو ستر دلیل موږ ته سخت زیان رسولی او زموږ د بې ثباته حال، روانو ناخوالو او نامعلوم برخلیک او رات

همدا دی. که باور نه کوئ په مهربانۍ سره دوه ګامه وروسته ستانه شئ، د تاریخ پاڼې را واړوئ او د افغانستان او 
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سرې امپراطورۍ د جګړې داستان وګورئ. دا سمه ده چې د شوروي پر وړاندې پاڅون د افغان ملت حماسه وه، خو 
طوفانونو په څپو کې راګیره شوه چې امریکا ته ډېر نږدې شوو، له هغوی  زموږ بېړۍ هغه وخت د بې انتها سمندر د

سره مو په اړیکو کې افراط وکړ، عاطفي خواخوږي یې مو حس کړه او باالخره فکر مو وکړ چې امریکایی ولسمشر 
ویجاړۍ، رېګن موږ ته له سرو لښکرو نه د نجات... ده. د دې کار نتایج خو مو په خپلو سترګو ولیدل، مرګونه، 

 مهاجرتونه او باالخره تر څلوېښتو د ډېرو هېوادونو راتګ دلته، دا هر څه د تاریخ زېرمتون ته شول. 
 

د مشرانو او کشرانو سره دا بارو  ږزمو و،ی نهیحرکت ته خوشب زیهر نندار ېمو هم دا ده چ هیحال کس اید اوس 
اچول دي، دغه باورونه هغه  انځته  ېږاو د بل غ یېله روانو ناخوالو نه د وتلو الر پر نورو د تک ېچ یشو دایپ

 نهیشبخو ږزمو رهډېحرکتونه کوي او تر  زینندار هپه موخ ۍبل د برتر ویقدرتونه پر  یلو ېچ يېږک يړاویوخت پ
 ور یپه فکري او عاطفي لحاظ پر هغو یاځپر  وڅد ه ېنیاید بس انځد رغولو او پر  ونوټوال د خپلو بنس وادېه

 . يېږمات
 و ما علینا ...
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