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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوا: يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٧                                                                    ابراهيم نعيمي 
  

  ولسمشرترمنځ اختالفات په دښمنۍ واوښتل او مذهبي مشر دايران د
 

اد ترمينځ اختالفات ډيرژورشوی  نژیولسمشراحمد  اهللا خامنه ای اوآيتمذهبي مشر ايران د وختونوکې د په وروستيو
افغانستان په روانه  رواکې دايران چا د.  نژاد مالتړي زندان ته واچويیولسمشراحمد چې د اړشو مذهبي مشر. دي

نه ده او ، دسره ويالی شم کشاله کې ډيره الس وهنه کوي چې په باور منفي اغيزې يې  دوی الس وهنه ترپاکستان ل
په دغه دليل غواړم . سولې په راوستلوکې ډيرې ښکاري په ځانګړې ډول د ، فوځي اوکې پر اقتصادي په هيواد زموږ

و٢٠١١ .٦٫٧ og ٥٫٧.Politiken dډنمارکي  د و د  ورځپا ه واخلم خه ستاسو دومسلسلو   .د معلومات لپاره 
ې د د ه کې تر پورته ورځپا ې په  مې ني ترمنځ په  واکمنانو ايران د جاسوسي د ورانونکې عقيده او افراطي او(پن

ه اشاره ت هغه زړوعقيدو  نژادیليکنې زياته برخه د ولسمشراحمد د.  سرليک الندې اوږده ليکنه شوی ده)مبارزه کې
ته کړی دیمنځ ي ولسمشرتر د  اهللا خامنه ای اوآيت شوی ده چې د  د  اهللا خامنه ای اوآيت«. ې اوسني جنجالونه رامن

دولسم امام ) ١٢(نژادپری دليل يې دادی چې احمد. بريد کوي  نژاديیايران پرولسمشر احمد هغه مالتړي په ښکاره د
  :ليکنې ژباړنه ولولئ  د».ی کيدونکې ددرځ رانژقيامت و داسې عقيده لری چې ژر راتلونکی دی يانې د

ون يې نه  د مالتړو هغه د د او نژادی احمد مخکې نه د  اهللا خامنه ای دآيت« خه خبرو، ولې کوم غبر دغه عقيدې 
خه کاوهخامنه ای واک ومني په يوه کچه يې ترهغه وخت پوری  چې د ښودی او  د ولې دغه مالتړ. ، مالتړ هم ور

ه ونيوله ځکه احمداپريل په روان کال د  ايران د غوښتنې په خالف د  اهللا خامنه ای دآيت نژاد دی مياشت کې بله ب
رې ادارې وزير وښه کړ د ار ولې . ايستی چې خپله پريکړه بدله کړي اړ  اهللا خامنه ای ولسمشرآيت. دندې نه 

ايران د  د. اومت ښيي نژاد سخت مقیپه اوس وخت کې احمد. ورځي دندې ته نه والړ) ١١. (په غوصه شو ولسمشر
 نژاد ی، ځکه احمدپه کابينه کې منلی نه دی وزير خامنه ای کانديد اوسه هم د  نژاد تریپربنس احمد خبري سرچينو

ته کويخامنه ای ښی الس  د   .، منلی نه شيچې نوموړی ته ستونزې رامن
 .ه ای تر مينځ پيل شوی ده اهللا خامنآيت  نژاد اویاحمد جګړه په ښکاره د واک پرسر وروستې پرمختګونه ښيي چې د

ړي يې ورباندې خبرکړی دي،لسمشرخيالې نړۍ چې قيامت به ژرويو ايران د د خامنه ای مالتړو د  د.  عامه و
په خالف کړنې  اسالمي قوانيو  نژاد مالتړي تورن دي چې دیاحمد د.  ډيرمالتړي يي زندانوته اچولي دي نژادیاحمد

ي فساد کوې او ل کي  نژاد نظريات ترهرډول یاحمد اوسنې مذهبي واکداری لپاره د ران داي د. باندي هم تورن 
ل شوی دي نورو ذهبي شخصيت ته چې م  نژاد باورلری چې په ايران کې لوړی، ځکه احمدمخالفينو خطرناک 

مينځ اختالفات داسې کچې ته رسيدلي دي چې   نژاد تری اهللا خامنه ای اواحمدآيتد. نه شته ، اړتيادولتي واک ولری
  ».تهديدکړی) دخامنه ای مالتړي(ونه ارډ ځانګړې فوځې ځواک هم غواړی د  نژادیاحمد

ې د پورته ورځپانې د پام وکړئ په دی اړوند د مې ني  ولسمشر ځانګړې فوځيان(ې يوې برخې ته چې په  شپ
ي) تهديدوی   :سرليک پيل کي

ارد غواړی چې د  نژادیاحمد« کړي انقالبې  ايران ولس  دغه ککړتيا د به ژر نژادی احمد. اقتصادي ککړوالي بربن
دولتي  ډيرو ايران پر نژاد دی احمد. زنداني کيدل دوام ومومي مالتړو  نژاد دیاحمد ته رسواکړی که بيا هم د

خه بيله دی چې ماليه او د لګوي چې مواد ، تورچې نومونه يې نه يادوی موسساتو ت ورکړی د بهر ، مرګ لګ
ې په حواله دغه بازار ايم د د. قاچاق نوم يادوي و دسګر په لوړه کچه د  نژادیاحمد. ته راوړي هيواد دومره  ورځپا

ولي دي بلکې زموږ په منځ کې يې هم مالتړي  ايراني وړونو د پراخه دی چې نه يوازې يې نړيواالن قاچاقبران ه
ار لويه برخه د اقتصاد ايران د سرچينه عالوه کوی چې د. پيداکړی دی ي او دانقالبي  تور بازار  پواسطه کنترولي

ايستل شوچې دغه  مشرمحمدعلي جعفري اړ ځواکونو ځانګړو تبليغات دومره ډيرشول چې د. دوی دنده ده وړول دج
  اهللا خامنه ای په مشری پهآيتد  مذهبي کړيو لخوا ايران د د. په اطالع يې ورسوي دعوامو تورونه رد او

ي  د. باندې يې تورن کوي ، مذهبي او سياسي ښويدونو، په اداري فسادولسمشرپسې ډول ډول تبليغات کي
ي له لورو امنيتې چارواکو، پارلمان او مذهبي ډلو د ولسمشرپرضد ولسمشرنژدي  د. خه په پراخه کچه تبليغات کي

ي او ي ياد دندو همکاران يازندان ته اچول کي وښه کيدوته اړايستل کي وکه داحمد د. خه   نژاد زوم یتورې تيره 
  . يم مشحي ته متوجه دهرح مسول اسفنديار امنيتي چارو ولسمشرد د او

اوسني رژيم  د. ولسمشري مقام ته  ورسوي کې د) زکال٢٠١٣(خپل زوم په   نژاد ليدلوري دادی چې اسفندياریداحمد
ه حالت به اسفنديارو وي چې اسالمي حکومت کمزوري کړي ځکه د سخت دري رايې عقايد د اسفنديار ه  ملي 

ځان ليبرالي  اسفنديار. اسراييلوسره حاالت نرم کړي  اونوموړی غواړی د امريکا. ډيرقوی دي ترمذهبي عقايدو
ي په  زنداني کيدو د نژدی همکارانو ده د خه د  نژادیتيره اونۍ په يو خبري کنفرانس کې د احمد. عقيدې ته ژمن 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه هم احمد. پوښتنه وشوه اړوند مکلفيت دی چې  ده دنده او چوپتياالرغوره کړه ولې عالوه يې کړه چې د د  نژادیکه 
خه د دغه خبری کنفرانس د. خه دفاع وکړي مکارانود خپلوه  په حذفولو ورستيو جمالتو دولتي تلويزيونې شبکې 
ولې برخې د د مالتړو ولسمشر ولې د. خپورشو ه کې خپرې کړي ولسمشر خبري کنفرانس   یولسمشراحمد. په ويبپا

وښه نه کړآيتنژاد په دی فکردی چې  خه ځکه   د) زکال٢٠٠٩(ي ځکه چې د اهللا خامنه ای به نوموړی د دندې 
اکنوکې يې د کاروکړي  که بياهم دا. ډيره انرژي مصرف کړل په خاطر اکل کيدو نژاد دی احمد ولسمشري په 

ي  ل کي   ».نواحمق 
  پای

  
  : دژباړن يادونه

اکنو د)  زکال٢٠٠٩(په ايران کې د  ي وروسته ژور ولسمشري تر ولس په تن  له يوي خوا. بدلونونه ترسره کي
خه د احمد د. ه پاته کيدل ورته لويه ستونزه ده خولچوپه شوی دي او  ايران ملت د بهرنۍ سياست د  نژادیبل لورې 

کل کاوه چې داحمد سياستوالو ډيرو. سره په غي ورولي طاقتونو سوپر  ډول سياست ددا نژادی مخکې داسې ا
پالوعقايدو نوموړې د ه کې د په ياد کله چې ما. خه الهام اخلي بنس ولې ب شوې ورځپا راته  ، نورخې وويلېمضمون 

خرافاتې عقيدي په اړوند د   نژاد دیداحمد. په حال کې دي ډوبيدو په سمندرکې د  نژاد د خرافاتویښکارشوه چې احمد
ې د مې ني ې په يوه برخه کې ولولئ  پن   :ورځپا

ان لری( يوه برخه کې مال په داردن پاچا دوهم عبداله د«    :دی اړوند وايېپه  نژادی احمد. )تورذاتې ن
 چې زرکاله پخوا ورک شوی دي او ) ١ مهدي –ال ( دنوموړی مالتړی عقيده لری چې دولسم امام  او  نژادیاحمد

اکلي وخت بل ځای پ دی نو يا يو هغه امام  کې ته راستون شيپه يو خه پاکه  فساد نړۍ به د.  کې به دوباره م
ې دا دده په اند. کړی تان اوشخص به شنې ستر ان  ، نصواري وي په دغه . شاه په يوه برخه کې ولری به دذاتي ن

  نژاد پالن جوړکړچې دیاحمد.  خپل دغه پوښتنې ته ځواب پيداکړیيوپ پالن له مخې غوښتل  نژاد دیخاطر احمد
ان د د. رچ په مياشت کې ايران ته راوبولياردن پاچا د ما . په وخت کې وويني حمام کولو نوموړې پربدن ذاتې ن

ين مالتړی.ولې ستونزې به دولسم امام حل کړينړۍ   نژاد په اند دیداحمد  ، مجتبی زولنور دآيت اهللا خامنه ای 
ارډ کړپوړی چارواکی و کې لوړ چې په انقالبي   دغه سياسي رسوايې دآيت اهللا خامنه ای او. ، دغه سياسي راز بربن

کله خپل دایاحمد.  نژاد ترمنځ حاالت ډيرخړپړکړلیاحمد ويروینظرچې قيامت به ژ  نژاد هي نوموړی . ، نه پ
کاريې  دا. راتلولپاره الرهواروي امام مهدی د ده حکومت د هميشه خپل وينا امام مهدی ته په دوعايه پيلوی چې د

ه کي د دملل متحد   .خپل ويناپه پيل کې هم وکړ په عمومي غون
ه موده مخکې يوکارتون فلم خپورکړ  نژادیاحمد د  به ژر) امام مهدي(نجات فرشته  د شيعه مسلمانانو چې د مالتړو

کي ته راشي په مقابل کې  کفارو سره اوږه پراوږه د  نژادیاحمد  اهللا خامنه ای اوآيتد اردن پاچا په فلم کې د. م
  »...جګړه کوي 
وليز يړل شي دکه په  اکنو) زکال٢٠٠٩( ډول و ايران په مذهبي کړيوکې  وروسته اختالفات په لوړه کچه د تر

ته کيدو يوسالم رژيم د ډيموکراټ قوتونه په ايران کې د يا وکيدالی شی ليبرال ا. راښکاره شوی ې  رامن لپاره ه
 دا. په مينځ کې ډيره پراخه شوی ده مذهبې واکمنانو اختالف کچه د وکړي ولې دايران په اوسنۍ واکمنۍ کې د

ي اخندی رژيم د ايران د اختالفات د ل کي   .نابودی عالمې 
ه چې د قضاوت کوالی شو نو اوس  پلمو افغانستان بې وزلي انسانان په مختلفو  حال کې دی چې دايران حکومت په 
يل وهي د   .په ليکه کې دي فرشتو نړۍ د عقيده لری چې د. دارکړيوته 
  

    
 

  

                                            
خه دی  ١  . ـ زماپه اندمطلب يې دمهدی اخرالزمان 


