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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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
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 !!!بدتره ال محاکمې صحرایي تر
 

پرون په سپینه ورځ په کابل کې د شاه دوشمشېره په زیارت 
کې یوه ښځه لومړی په ډبرو او لرګیو ووهل شوه او وروسته 

 تیل پرې واچول شوه او اور ورته ورکړل شوو.
 

دا هر څه په دې خاطر وشول چې ملنګ یو دم نارې کړلې، 
هله دې ښځي قرانکریم ته یې اور واچوی، نور نو خلکو دېته 

کتلي چې دا رښتیا دي که درواغ، بس نه یې د ښځې  نه دي
 سر کتلی او نه یې هم پښې، پرې را اچولې دي.

 
د ښځې کورنۍ وایي چې، نوموړي رواني ناروغي لرل او 
دلته یې تعویذونه کول د دې ښځې د کورنۍ غړي وایې چې، 
تغویذو ته یې وروسته له دې چې څو وار یې د شاه دوشمشېر 

وه او کار یې نه وو ور کړي، اور یې په زیارت کې کړي 
 ور واچوی.

اوس نو له دې څخه مالومېږي چې تعویذګر د ښځي څخه د کسات اخیستلو له لپاره تر ټولو ښه الره دا وګڼل چې، د درواغو نارې 
 کړي، چې هله دې کافري د خدای سپیڅلي کتاب ته اور وراچوی.

 
وزارت د نشراتي مسؤلې په خپله فیسبوک پاڼه په کمال افتخار سره لیکل ول، د افسوس ځای خو ال دا دی چې اطالعات او کلتور 

 چې هر څوک چې د اسالمي مقدس دین ته سپکاوی کوي، برخلیک به یې همداسې وي.
 

خدای پاک په خپل سپیڅلي کالم کې وایې، درې کسان د سزا څخه معاف دي. لومړی هغه چې لیونی، تر هغه وخته چې پر سید 
 بید تر هغه وخته چې را ویښ شوي نه وي او هغه ماشوم چې ترڅو بلوغ ته نه وي رسېدالی. شوي نه وي،

قوي حکومتونه خپل ولس رهبري کوي خو کمزورې حکومتونه د عام ولس د ذهنیت غالمان وي او د عام ولس له خوا رهبري او 
 لیدلوري ورکول کېږي.

 
قران شریف نه دی، سوځل شوي بلکې څو پاڼې چې پرې دري لیک شوي د حج او اوقات وزارت وایې، چې زموږ پلټني ښیې، چې 

 وو، سوځل شوي دي.
 

بل که دې ښځي قران مجیدي سوځلي وي نو خو حکومت شته، شریعیت دي پر جاري کړي، د قانون سره سمه سزا دي ورکړل شي 
شته چې فتوا ورکوي دلته خو هیڅوک  نو د صحرایي او یا هم د صحرایې محاکمې ال بدتره ځکه په صحرایي محاکمه خو یو څوک

 هم ول، چې د چا د مرګ یا ژوند حکم ورکړي.
 

اوس نو هېڅوک او هېڅ ارګان نشته چې د قضیې اصل مالوم کړي او هېڅ خوله دېته نه ده تیاره چې د دې ستر جنایت په وړاندې 
دین وي، مذهب، ایډیالوژۍ او قانون وي، د  خپل ږغ پورته کړي، هېڅ ځواک دې ته نه دی اماده چې ووایي، هره پدېده هغه کې
 انسان د ښېګنې لپاره رامنځته شوي دي نو باید انسان هیڅکله د یادو شیان قرباني نشي.

 
د کابل دا پېښه د عربو د جهالت د دوران چې، خپلې لوڼي به یې ژوندۍ ښخوالی ال ډېره بدتره ده، د اورپایي هیوادونو هغه وخت 

 ل، هم د داسې زړه بوږونکي پېښي مثال څوک نشي وړاندې کوالی.چې په تیارو کې ډوب و
 

داسې ویل کېږي، چې جمهور رئیس ډاکترمحمد اشرف غني د دې پېښې د څېړلو لپاره کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلي ده، چې 
ورسوي او د دې ستر جنایت تر قضیه وپلټي او حقایق مالوم کړي نو امید شته چې نوموړي وزارت په خپله دنده په صادقآ ته سرته 

 سره کوونکو. چې بېګنا بشر یې له منځه وړي دي د قانون سره سمه سزا ورکړي.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahir_esmat_ter_sahraie_mahkame_la_badtara.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahir_esmat_ter_sahraie_mahkame_la_badtara.pdf

