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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

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

  

ه                   نعيمیابراهيم :ليکوال  ٠٨-٠٤-٢٠١١  ني
 

  کارکوونکو اداری د د ملل متحد په مزارکی د
  وژنه يوه دسيسه وه؟

 
  پريکړه وکړه چی دTerry Jonesکليسايوکشيش د فلوريدا د متحده اياالتو امريکی د په حواله تيرکال د دخبری رسنيو

مبرپه ) ٢٠٠(قران مجيد  ی) ١١(وکه دسپ ه وسو يا امريکی د ولی د. مه ني ترکلکی نيوکی  لخوا نو، سياستوالوفو
بنس  پر دغوغوښتنو د. غوصه ډيره راوپاروی مسلمانانو په زغرده ورته جوته شوه چی دا کړنه به د الندی راغی او

ولو د قران مجيد مهاله موده کی د  په لنډتيری نډيدل  ولی په ښکاره يی وويل چی د. څخه ډه ډه وکړه سو دی کړنی 
 . سوچ کوم زه په دی اړوند. چی زه به داکړنه ونکړمنه ده  په دی مانا

ه نوموړی کشيش دغه ناوړه او) ٢٠(مارچ په  روان کال د د نوموړی داکړنه  د. تحريک کوونکی کړنه ترسره کړه ني
اسالم مقدس دين  کړنه نه يوازی د دا سياسی مشرانو له خوا امريکی د وغندل شوه اوهم د لخوا ولومسلمانانو نړی د د

ل شو هم  دی ناوړه پيښی په مقابل کی افغانانو د. ته هم سپکاوی بلل شوی دی اديانو نړی نورو بلکه د ته سپکاوی و
ون وښودی  ولس يی دا ولری چی افغانستان يومسلمان ملت دی او بهرنی مشران په دی باور کورنی او. کلک غبر

ولی پي شوی خشونت په هي ډول نه شی توجيه کشيش دغه ناوړه عمل يی غندلی وای  امريکی د حق لری چی د
 :څه پاملرنه وکړم تاريخی پس منظرته ل داسی کړنو غواړم د. کيدالی
ی د زما ل لپاره چی ډيرد چی رايادي لستان تبعه وو خولی ته ولويدی، احمد سلمان رشدی د خلکو لومړی   چی د ان

ل لپاره يی په  . درناوی څخه تشه ليکنه وکړه د په هکله ناوړه او) ص(حضرت محمد کی د) زکال١٩٨٨(لومړی 
ون وښودی او نړی مسلمانانو چی په هغه وخت کی د ناه مسلمانان په درشل کی يوشميربی الريونونو د کلک غبر  

چی نوموړی . ورکړه وژلوفتوا سلمان رشدی د ايران مذهبی مشرايت اهللا خمينی د  وخت کی دپه عين. ووژل شوه
ی څخه ت ی او لخوا پولسيو راوسه ددهغی ني يدلو د ساتل کي ر ر ازاد تردی نه . څخه بی برخی دی يدلو را

 Kurtډنمارکی  زکال کی يو) ٢٠٠۵(ولی په . ډيره پيمانه ورته کړنی وشوی يا وروسته په نوروهيوادونوکی په ل
Vestergaard اوی ته يی سپک)ص(چضرت محمد اسالم پيغمبر رسمونه چی د) ١٢(کاله عمرلری ) ٧۵( چی اوس

په اسالمی نړی کی سوله ايزه الريونونه، د . مسلمانانوغوصه راوپارول د دی ناوړه عمل بيا. کړی وه، خپاره کړه
کی د ډنمارک بيرق ته  کی په يوشميراسالمی هيوادونو په دی الريونونو. غوصی نه ډک الريونونه هم وشوه قهر او

يوته هم تاوانونه و د او اورواچول شو سياسی  اسالمی هيوادونو ډنمارک کی دپه . اوښتلډنمارک سياسی نماينده 
يو ارن عکس العملونه وښودل ولی د دوی د نماينده  ه ونکړه غوعکس العملو رن ړی  ان په بدل کی . کومه 

ډه نوموړی رسمونه خپاره کړه بيا خشونت په وخت کی بيا د مسلمانانو په څيرد مالتړ د غربی هيوادونو نورو . په 
ه واخيسته کسات اخيستلو د شومانوما زماپه انديی وروسته د و  وخت صدراعظم چی اوس د ډنمارک د د. ب نا

 ددی کړنی سزا څخه بخښنه وغواړی او مسلمانانو نړی د ايستل شوچی د  دی، اړ Anders Fogh Rasmussenمشر
نديی وويل چی د. نفرته ورکړی اړوند کله بخښنه ونه غوښتل په څر  پر ډنمارکی قوانينو ولی نوموړی په زغرده هي
ډول نه وه حل شوی چی دادی  سه هم په بشپړ غه سياسی ستونزه تراو د.  هغه نفرته څوک سزانه شی ورکوالیبنس

 په اړوند پورته تيرشوو مسايلو مخه تر دی چی پرنوی موضوع څه وليکم غواړم د د. بله ډيره ناوړه کړنه پيښه شوه
کی روښانه کړم  :نی مهم 

څخه دی چی ډيرزيات  اديانو اسالم مقدس دين دنړی دهغو د  شته اوزيات مسلمانان يوميليارد په اوسنی نړی کی تر
په  او. ډيرهيوادونه لروچی مشران يی هم مسلمانان دی. اسالمی عالمان لرو په زرهاو بی له شکه موږ. پيروان لری

ړی ډول د انته د ان ړی کړی دی خادم حرمين و سعودی عربستان شاهی کورنی  ان ورو. شريفين لقب  په  که و
ی په لنډنړ لسهاو ی چی د. دايمی ډول شتون لری يا مهاله او يوالی اسالمی جر داډول  زماسره داسی پوښتنه راپيداکي
و او اسالمی مشرانو، عالمانو په وخت کی د مسلو مهمو  دنده څه ده؟  جر

روښانه وای له يوی لوری به په  لمرپه څير په دغه ډول حساسوشيبوکی داسالمی نړی دري د بايد زماپه اند
ناه انسانانو ی داعتراضونوک واب په درست ډول  دبل لوری به د داسی کړونو وژنی مخه نيول شوی وای او د بي
يدلی دی چی هغه څه چی په لوړه سطحه اعتراض  بی تفاوته برخورد د داسالمی مشرانو. شوای وای ر دی باعث 

ی هيچايی کوم د واب نه دی ورکړی، ستونزی د کي ع کی بی وسه انسانان په دفا. پخواپه شان ادامه لری درناوی 
ی او هم د ړی، خشونت او وژل کي ی اسالم مقدس دين دج دهری پيښی . قهرنه ډک مذهب نړيوالوته ورپيژندل کي
ړه پيل کوی بايد که سړی د. هغه څه وغوښتل شی چی السته راوړنه يی ممکنه وی په مقابل کی بايد خپل  چاسره ج



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا
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ايه غوښتنه. توان ترډيری کچی ورارزوی زوراو توان زياته غوښتنه نه داچی څه السته نه  ياترخپل زوراو  اوبی 
ی بلکه عزت ته سپکاوی بلل کيدای شی  داسی کړونومخه ونيسی په ښکاره بايد که مسلمانان نشی کوالی چی د. را

ی په  يا پرخبروهي غوږمه نيسی او ملحدونو بی باکو علماء پريکړه وکړی چی د ل کي بل هرپريکړه چی الزمه 
نده ډول    .ته اعالن شی ولومسلمانانوڅر

م روانی کشالی ته چی د ر ول شوی دی په ايالت کی قران مجيد فلوريدا امريکی د اوس را  په افغانستان کی د. سو
 افغانستان ونړيوال حيثيت ته يی سخته صدمه ورسول د دی ناوړه پيښی په مقابل کی ډيره دردوونکی پيښه چی د

ه پيښه شوه اپريل د ) ٨(داداری ملل متحد په نتيجه کی د مزار په ښارکی دالريونونو  د.مياشتی په لومړی ني
 او رومانيا، سويډن، ماليزيا ملل متحدوژل شوی کارکوونکی د د. دفترونه يی چور شوه کارکوونکی ووژل شوه او

ه تنه د ناه چی ډيری يی د پن دی په تعقيب  د او. اتباع وه، ووژل شوه يوفقيرهيواد نيپال اتباع وه چی بيله کومی 
ته شوی چی په دی ډله دهيواد په نورو ينی يی واليتونوکی ورته پيښی رامن  کی په کندهارکی ډيرانسانان ژوبل شوه 

پيان شوه مړه او  .زيات شميريی سخت 
ه يی هره برخه وڅيړم داموضوع هم څو  :برخی لری چی غواړم په بيله تو

ان د بهرنيوهيوادونو پربنس د قوانينو ـ دنړيوالو هرډول  وزارت بيله خبرتيا د د بهرنيوچارو د اړوندهيواد ډيپلوما
ل شو سزا ړاونه لری، که امريکايی، سره ت داسی کړونو ملل متحدکارکوونکی په بشپړډول د د. يدیڅخه معاف 

ريزی ه کی د نن می د. اتباعوڅخه وی د بل هرهيواد د يا ، نيپالی اوان  ديښاغلی دوکتوراحمدفر افغان جرمن په ويبپا
شهيرجهان عرب می   ف واکترزحيلی نويسنده معرود« :ليکنی په يوه برخه کی ولولی د. ثمين اړونده ليکنه ولوستل

 نبايد اموردينی شان مداخله نمی کند، روا نيست و در و مسلمانان دشمنی ندارد  مسلمان که باملل غير جن با: فرمايد
ردد روابط مسالمت اميزبا  ان مزارشريف درمقابل شهيدکمظاهره کننده « :  برخه کی ولولیپه يوه بله» ....انان قطع 

 خاموش خواهد و خاموش هستند تاکنون دراين مورد مان خاموش بودند وواليت لغ قران کريم در  جلد٨۵٠شدن 
  ».ندبود
 ولی بياهم د وسره په ښکاره تضادکی ده نوناسالمی قواني او قوانينو نړيوالو وژنه چی د کارکوونکو د ملل متحد د

ی يو اسالم په نامه افغانان ونړيوالوته د ه معرفی کي ه پ که موږ چا السونه پ دی او د دی تر شا د. وحشی قوم په تو
ه او و؟ خپل    نقصان نه پوهي

لوحاالتوکی زموږ نړی اسالمی  چی د ولس په مقابل کی څه ده؟ دا ملت او دنده د مشرانو او علماو د ـ په داسی ترين
دی  دوی علماء د د په دی مانا نه ده چی افغانان او دا په مقابل کی روښانه دري نلری نو داسی کړونو هيوادونه د

ی خدای او رهنمايی کړی چی دتوان نلری چی خپل ولس وهغه لری ته  اصلی  ولی دا. ولس خوښی په کښی حاصلي
  .دښمن ښکاردی داچی دوی هم د يا نه تر سره کوی او دينی علماء يا دنده زموږ
ړی ډول د او سياسی مشرانو د ـ دهيواد ان ومان کوم چی  په  ولسمشردنده په داسی کړکيچنوحاالتوکی څه ده؟ زه 

و ی افغانستان يی ترعهده وتالی شی نه داخپل ولس ته ووايی چ ولسمشرهغه څه بايد ولس نورهم  خبرو چی په غ
وم خبرو د ولسمشر د او وزيرانود شورا تيری شپی د پاملرنه د ستاسو. تحريک کړی ر کوته را  د.  څومهمو

ی قواو امريکی سفير، د و ملکی مشرهم د مشراو فو ډون درلودی وزيرانو د نا دوی څخه  ولسمشرد، .په غونډه کی 
 نوموړی کشيش ته بايد څخه بخښنه وغواړی او مسلمانانو سنا مجلس دی دنړی د ولسمشر، د امريکا وغوښتل چی د

  .ورکړی سزا
ی دی وينا ولسمشرد د ندي   :څخه دوه مطلبه څر

که داسی غوښتنه کوی چی اجرأنلری قوانينوڅخه خبرتيا د هيوادونو لويديزو د ـ يابه داسی وی چی ولسمشر يی  ، نو
  .انون له مخی څوک سزا نه شی ورکوالیق چی کشيش ته د ممکنه نه ده په دی مانا

وکی خاوری وپاشی او غواړی د لری نوپه دغه وينا خبرتيا ـ که ولسمشر ولس په مخ  ان ډيرپياوړی د ولس په ستر
  . کی معرفی کړی

ناه ده ولی زه باورلرم چی ولسمشرد پورته دواړه حالتونه د   .بشپړخبردی لويديزی نړی په قوانينو يوولسمشرلپاره 
  .عمل يی وغانده چی دا دغونډی په خبرکی راغلی دی چی حامدکرزی دوم ولسمشروو راشو وزيرانو د
وکی خاوری پاشل د دی عمل غندل او د ايو دولس په ستر  په واسطه نه داچی موږ ته په نړی کی لوړ غوښتنو بی 

وی چی دا حيثيت نه راکوی بلکه خپله ولسمشر  ی دپه پيل کی ولسمشرته په کاروه چ. ډول عملونه وکړی ولس ه
 بچی د زموږ يوکشيش په عمل باندی بايد د زغم ته رابللی وای او دغه ناوړه عمل په کولوسره يی خپل ملت صبر او

يل وهل شوی نه وای   . مرګ کندی ته 
ه ورکول يوازی د ولواسالمی  جاللتماب حامدکرزی په واک نه ده، که داکړنه هم وشی د داسی کړونوته جرمی ب

ی، لد ملل متحد کلکه غوښتنه د هيوادو ه کتل جرم و امکان  ادری څخه چی په نړی کی مذاهبوته په سپکه ستر
لپاره به دغه  کلونو يووالی په نتيجه کی شونی دی که نه د اسالمی نړی د د او دوامداره خبرو هم په سوله او دا. دی

  .دغه کاسه وی اش او



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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ته شوی پايله يی بايد په واليت کی چی د کندهار مزاراو د - مزارواليت  که د. لعمل ولریعکس ا خشونت پيښی رامن
ونو بهرنيو بل لوری د د راوسپړوله يوه لوری خوامنيته حالت ډيرښه دی او  ملی امنيت، ملی اردواو برسيره د فو

 مزارلوړ د. ستونزه نشته کمبود پرسونل د مخنيوی لپاره د د داسی پيښو لويه شميره شتون لری چی د ملی پوليسو
کچه يی  قهر غوصی او د دخپل خلکو بايد څه لپاره دی او دامنيتی چارواکی خبروه چی الريون  پوړی ملکی او
ړی ډول د او موسساتو بهرنيو د د امنيتی پالن په سرکی بايد. ارزولی وای ان کارکوونکو  اداری د د ملل متحد په 

يا به په دی معامله کی  زماپه اند. فوځ کمی ولری داسی يوحالت نه دی چی د دا. امنيت ته جدی پاملرنه شوی وای
 د چارو دکورنيو. دغلطی اداری نتيجه ده نبلی او په لوړه کچی د ی موخی وی، که دانه وی نوقصدی تحريک کوونک

وښه شوه ريس په ډول چی د ملی امنيت د د او وزير سره برسيره پردی  چارواکو دلوړو په مزارکی هم بايد. کاره 
  .راکش شی محکمی ميزته هم بايد وشی، د بايد چی ورته چلند

ولوت. دکندهارواليت هم دغه ډول درواخله پرخپل سرپرخلکوډزی  البده داده چی والی صاحب يی منی چی سرتيرو ر
م چی د. کړی دی ی چارواکو دغو زه نه پوهي نی دنده څه ده چی په يوه الريون کی په لسهاوخلک ژوبل کي . ور
ی نه کړی او واقعيتونو د بايد ولسمشر ی پ   ورکړی  دعبرت لپاره چارواکوته سزا څخه ستر
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