
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۷۱/۶۰/۲۰۲۱                           عبداغفور لېوال

  

 
 افغان ضد جگړه 

 
 نامشروع ده

 
 

په مکه مکرمه کې د نړۍ د اسالمي   Narrative افغان ضد جګړې خپل روایت  علماوو  بایللی. 
وروستۍ غونډې، په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه جعلي مشروعیت پر تابوت روستی مېخ  
ټکواهه، چې ګاونډیو استخباراتو د خپلو بداخالقو او بدعمله مفتیانو له خټینو فتواګانو څخه د ضرار  

 . په شان جوړ کړی و  *مسجد 
 

و او د جنون تر بریده د رواني ناروغۍ د  تر دې روسته په افغانستان کې جګړه یوازې د عقدو، کرک
 . طغیان هغه بدمستي ده، چې په کې افغانان وژل کیږي او افغانستان خپله شتمني او ارزښتونه بایلي

 

د مدینې منورې منافقانو جومات جوړ کړی و، خو نیت یې کفري او هدف یې سیاسي واک ته رسېدل  
پورې هېڅډول دیني، عقالني او منطقي توجیه نه شي  و. کټ مټ هماغسې، نور نو په دغې جګړې  

نښلول کېدالی. واک ته د رسېدو لپاره یوه داسې جګړه، چې هڅه کیږي دیني رنګ ورکړل شي، کټ  
 .مټ د ضرار مسجد کیسه تکراروي

 

جګړه تل کرکجنه، بده، نامشروع او سپیتانه ده، خو تر دې روسته، چې د نړۍ ټول اسالمي علما او  
 .هغه ناشرعي بولي، بیخي د شرم وړ ده بنسټونه 

 

 .که لږ عقل و انسانیت هم پاتې وي، ترهګر باید پرخپل وحشت، جهالت او جنایت وشرمیږي
 

------------- 
 .ضرار مسجد، د مدیني منافقانو جوړ کړی و، چې د حضرت رسول اکرم )ص( په امر ونړول شو *
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