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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۰/۱۱/۲۳۱۲                   نذر محمد بړیچ

 مذهبي سیاست که سیاسي مذهب

ی چي هر سهار ود پاکستان سیاست او سیاسي لیډر شپ هر وخت په داسي تذبذب او کډوډي کښي راشکېل 
او سهار ځني منکر راپورته کیږي د یوې نوي ډرامې سره مخامخ وي سیاسي بیانات او عملیات ماښام یو ډول وي 

، په انګریزي کړنالره نسته، نظریات بدل سوي ديوي. ماښام چي یې کومه خبره کړي وي سهار یې نه مني سیاسي 
او اردو سیاسي شعار نارې، جائز دي، خو پښتنو په پښتو باندي پابندي لګولي دي سیاست د پښتانه په نوم کوي خو 

یکیداران جوړ کړي دي. اوس خو یې په عربي هګوندونو ځان د اسالم ټمفادات یې له پنجاب سره تړلي دي، مذهبي 
له د قام او دین دښمن کڼی هغه یې نن خپل راهبر جوړ کړی دی. سندري شروع کړي دي. څوک چي یې څلویښت کا

هر څومره چي مردارخور اوپلیت وي خو که په قامي پارټۍ کښي وي خو ډېر ښه غیرت مند پښتون دی او که په 
ګوند کښي وي هغه ډېر مسلمان وي. د هر لیډر په جېب کښي بېال بېل کارډونه وي چي چیري یې ضرورت  مذهبي

شي هلته هغه کارډ استعماله وي. سیاسي لیډران اوس پټي ټهیکیدار جوړ شوي دي. د یو فوجي په شان په سیاست کښي 
ي رابدلېږي لکه د کراچي او د الهور لکه په فوجي پریټ کښي یو فوجي. نظریات داډول بدلېږخوري  U Turnداسي 
چي په کښي نر او ښځه نه معلومیږي سرمایه داره او قابضه طبقه چي هر ډول بې حیایي او بېشرمي کوي هغه فیشن 

چا سره ځي هم په دغه شان په سیاست کښي چي سیاسي لیډران کمي فیصلې کوي کوم طرف ته ځي د ته فیشن وایي 
دا حاالت سیاسي شرائط وایي. د پروند مذهبي فکر او ضمیر خرڅوي خو دغي پېمانه ته  . کهاو کومه نظریه خپله وي

سکرپټ نن د قام پرست سکرپ جوړ سوی دی. د مذهبي ګوندونو پالیسي نن قام پرستو خپله کړي ده. نن بلور غوندي 
وز د سیاسي ګوندونو نظریه انقالبي هم په مذهبي جنونیت کي د خپلي سرامایې تحفظ لټوي. نن د نظریاتو پر ځای ایش

جوړه سوې ده. سیاست خو کوي خو نظریه نسته چي کله د بار نه سکرپټ راشي بیا سیاسي عمل شروع شي . مذهب 
چي د عام سړي سر نه په خالصېږي. فرقې دومره زیاتي کړي چي د  دی. کړیخو اوس یو داسي هتیار ځني جوړ 

فرقه په بلي فرقې د کفر فتوی لګوي. د انتهاپسندۍ او فرقه واریت په او هر پښتانه سره یې خپل اسالم ورک کړی دی. 
هغه ته یې د وهابیت او د انتها پسندي ماسک وراغوستی دی د وجه د اسالم اصل روح یې د خلګو پټ کړی دی. 

. اوور کښي سېځلی دی او الیې سوځي ریاض او د تهران په مسلکي جګړه کښي پښتون وطن یې د مذهبي جنونیت په
بلکه ډېر  طن یې مسلط کړی دی. نن د عام پښتونعربي کلچر او تاریخ یي د اسالم په نوم په پښتانه او پښتونخوا و

رب تاریخ یې د اسالم سره تړلی فرق نه شي کوالی. ع تعلیمیافته خلګ د عربي کلچر او د اسالمي روایات او د تاریخ 
ي ی. د اسالم دښمن قوتو نه هغه د اسالمي تاریخ سره بیانو. عرب چي په تاریخ کښي وحشت او بر بریت کړی ددی

ن کړی دی. بلکه د ی، محبت او سالمتي ده. د هر چا د پاره یې د خپل حقوق تعی،  امنحاالنکه اسالمي تاریخ کښي مینه
د  ، انس او جنس لپاره یې خپل حقوق بیان کړې دي. حضرت انسان محترم ته یې، درختو، حیواناتځنګل ځناورو

اشرف المخلوقات درجه ورکړې ده خو دلته چي کله د سرامایې، دولت، ذاتي  یا شخصي مفادات راشي بیااسالم تر پښو 
الندي کړي. کومه مسله چي حکمرانانو یا قابضي طبقې ته ورپېشه شي هغه بیا هغي مسلې ته د مذهب نو ورکوي او 

 کړی دی. سیاست خو مذهبي کوي خو اوس یې دومره د اسالمه باالبیا خپل سیاست په کوي . مذهبي سیاست یې 
ځان ته یې ، زنا، فحاشي او هره ګناه چي کوي هب هم سیاسي کړی دی خپله که شرابجنونیت اختیار کړی دی چي مذ

. خو د م کويسره نر او ښځه ګډ اعلی تعلیجائز کړې ده. خپل بچیان یې په امریکه، روس او یورپ کښي د انګریزانو 
قام بچي په خپل کور کلي کښي د ټاټ سکول ته نه پرېږدي. د انګریزانو او د نامحرمه خلګو سره یې د بچیانو تعلیم 

ي کښي د خپل پالر په مکتب کښي سبق وایي بیا قاضي حسین احمد، فضل جائز دی که مالله په سوات کښي په خپل کل
بچیانو مکتبونه په بمانو  . او د پښتنو دالرحمن اینډ کمپني په دغه بچیانو باندي ناروا فتوې او بېهوده الزامونه لګوي

و ګرمي لمر او واري سره ، ماشوم بچیان په ګولیو ولي، دلته به یو پښتون بچی په کیږدۍ کښي پیدا کیږي یخ االوزوي
به په یورپ او امریکا کښي پیدا کوي چي د هغه ځای نیشنلټي واخلي. هیڅ خپل بچی د بچاو هیڅ امید نه لري پخپله به 

. پي . اے څوک نه شي راشولی چي د هغو بچیان دي امریکن یا ایم –. این. اے اسي قام پرسته یا مذهبي لیډر ایمیو سی
او کلي وال بوټو باندي دي دي ژوندی وي ددوی لپاره دي زما بچی دي د کلي د مال په تاویز ري. یورپین نیشنلټي نه ل

زه د ټاټ سکول ته نه شم تالی. خپله دي په واشنګټن او لندن کښي اے او اوو لېول علیشان کیمبرج سسټم دي وي. 
او زما  تازي امارت او مرګ زما ، د عربدي زما لپاره دي د مال جان تاویزوزارت ، جمهوریت او مراعت خوش 

، یخ او ګرمي زما قسمت ګرځولی دی د ځان لپاره حکمراني او د عیاشي و لپاره مزدوري، چوکیداري، تکلیفبچ



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

، خود کش حملې کښي، جنت ته د ، د شهاتو شکرو قیصېقسم ګڼلی دی ماته د حورو غیلمانواو ژوند، د ځان حق 
 په اسالم آباد کښي د وینا ملک او په الهور کښي د هیره منډی ډانسونه د خپل وختاستولو بهانې او د خپل ځان لپاره 

، لور یا ښځي سره ډاکټر یا هسپتال ته نه شم تلی ته په ډېر بې حیایي ، مورضرورت ګرځولی دی. زه د خپلي خور
راسي یا نوور سرکاري ، سپاهي، چپالتو مجبوري ګڼې زما لپاره کلرکيپردویو ځانانو سره په غیږه روغبړ د حا

نشه  نورکري د نظریې د قام او د اسالم خالف یوه جاسوسي دنده ګڼې خپله په چاوڼی کښي ناست د کباب او شباب په
. واه....د عجیبه اسالم او ، محب وطن او تکړه پښتون، سپېڅلی مسلمان...، قام دوستهکښي مست بیا هم سوچه مسلمان

 پښتو ده.

لپاره په افغانستان او سوات کښي عمارت غواړي او د خپل ځان لپاره په پاکستان کښي  د افغانانو او پښتنو
 جموریت او وزارت.

په افغانستان او پښتونخوا کښي د مسلحه جهاد فتوې ورکوي او پاکستان کښي جمهوري جدوجهد زنده باد مرده 
 باد.

اد کښي په پنځوس ټي وي چینله کښي سیاسي په پښتنو باندي د ټیلي وژن کتل حرام دي خو په خپله په اسالم اب
 مذاکرې.

پښتانه په خپله کوي چي څوک غلط د دغو خبرو قضاوت به دغه اوسني عملیات او سیاست د یو بل سره تضاد لري 
د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د هغو په کڼ الره کښي څومره فرق دی ایا څوک شته چي هغه د خپل  دي او څوک سم.
قام ح وکړي. او د قام سره معافي واخلي او قام ته په صحي معنا د خپل غلط سیاست معافي واخلي او غلط سیاست تصی

 کني بیا به مالله بیا چیغه کړي:ته دي د بري الر ورخپله کړي او قام دي په سمه الره روان کړي. 

 که په ځوانانو آزاد نه شوې 
 پښتونستانه جینکۍ به دي ګټینه

ته د خپلو ملګرو سره د وحشت او بربریت خالف چیغه کړه نن یې ټوله نړۍ ولړځوله ماللي پېغلي خو د سوا
په تاریخ کښي هیڅ یو پښتون افغان که مړه دي که ژوندي دي د هیچا هم دومره لویه چیغه نه ده کړې لکه یوې ماللي 

اره وکړه او خپله پښتو دخپلي انتهاپسندۍ نندخو  افسوس په مذهبي ګوندونو چي د ماللي غوندي معصومي بچۍ ته 
افغان دښمني یې ښکاره کړه. خو صد افسوس په پښتون لیډر شپ باندي چي په دومره لویه وحشي واقع باندي پټه خوله 
شو بلکې عملي میدان یې او سیاست یې انتهاپسندو قوتو ته پرېښودی. سته په پښتونو کښي داسي څوک چي دماللي 

 بونه غواړي.غوندي جرات وکړي؟ دغه سوالونه جوا

 جنوبي پښتونخوا، کوټه
Nazar_barech@yahoo.com  

 

     

 

 


