
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 
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  آغلې ايوون  ريډلی ولی  مسلمانه شوه ؟
 

  Yvonne Ridley لیيډن رو ايوېغلآد ی  کڼوويب پاڅو نورو   د ټولنی اواصالح د کیپدی ورستيو ورځو
ه څهغه  یودی خپور شاسالم اباد په کانتننتال هوتل کی سر ته رسولی   د هغی سرهله استازوهغه ټولنی د چی مصاحبه

  سرهر په  مياشت کی له  آغلی ايوون   دسامب د٢٠٠١ په کال  ده ه پوری ړته په زلوستونکو ډيرو  مصاحبی کی پدی یچ
يوی دکی ځ عمر  په لودي ن خپلو ايوېغلآ  پايله او نتيجه  ده، سره له دی چی چلنداسالمی   نرم  دنکووهغی د نيود 

د   او راغله الندی اغيزیتر سلوک  نيوونکو له  انسانی ر بيا هم د هغی د مګی ووړ کی تير کیمعاشر مذ هب عيسوی
ه بلکه په ړستاينه وک او کړووړه چلندنکو د ښ و نيود هغی  سره کی نه يوازی دا چی  خبرو يد نه ورسته  رسنيو سره پهق

  پهد اسالم   رضا خپلهکی پهپه پای  ی اوړ ک نوره څيړنه وه حاضره شوه چی د اسالم مقدس دين په باره کی ښخپله خو
 :هغو ورځو په اړه  داسی وايی   مشرفه  شوه،خپله ايوون  ددين 
زما توقع . زما چلند له خپلو نيوونکو سره سخت ګستاخانه وو. زه د طالبانو لخوا ونيول شوم، لس ورځ نيول شوې وم (  

ما ګمان کاوه چې هغه څه . ي او وبه مې وژنيې به راباندې وکړيردا وه چې دوی به ما وووهي، شکنجه به مي کړې، ت
 خو دوی  .چې موږ وروسته په ګونتنامو او ابو غريب کې وليدل طالبان به له ماسره همداسې يو ډول بد چلند وکړي

څومره چې به دوی نرمي کوله، ما به تشدد  .څکله يې زما بې احترامي هم ونه کړهيڅکله ماته الس هم را نه ووړ، هيه
  ).کاوه
او  اسالمی په خپل  درلود په  غاړه  د ساتلو دنده ايوون  کی د آغلې وځ ورو هماغه لس هغو کسانو چی په ه  حقيقت کیپ

البته دلته   د دی  کار اجر ورکړي کړی دی،  لوی خدای دی هغو ته  اسالم  دين ته لوی خدمت  يی  سرهړو وړو کانساني 
  د اسالم ږ که مو پکار نده ، ګيله واردو کی اصال  د پردو نه خو پدی ممانانو څخه ده  مسلد ښه سلوک توقع  يوازی 

د آزاديدو نه ورسته د ) غالم  (  يو مريی چی مثالونه پيدا کيږيير ډ داسی و نظر واچو ځغلنده  دين تاريخ ته يوڅليدسپې
اسالم مقدس دين  ته  ه کوم جبر او اکراه په نتيجه  کی بی لسلوک تر تاثير الندی راغلی او ه چلند او ښمسلمانانو د 

ين ته   مشرف سوي  د  مسلمانانو  اسالم  د په لمړيو کلنو کید مسلمانانو  لخواتی  دی  همدا رنګه  هغه  خلک چی اوښ
او الم  د خپريدو لپاره يی مال تړلی چی بيا خپله  د اسره هغوي تر تاثير الندی راوستي ښه سلوک  او نرم چلند  هوم

د نني پاکستان  مسلمانان  ټول د افغانانولخوا د  د تاريخی اسناد و له مخی  دی، کړيالم  دين  يی نورو سيمو ته خپوراس
 اسالم     دنن   دا چی  ، زده کړه  کويموږ ته  د اسالم   هغوی ، له بده مرغه اوس دين مشرف شوياسالم  په مقدس 

  د هغه وخت د  د دی آسمانی دين  دا ټولموندلی ده  الره تهړونوی د مليونونو خلکو زکګوټ ګوټ ی به ړدين د ن
  .  ثبوت دیون مسلمانيدل  د دی خبری يو ښه د آغلې ايو  او دا دیسلوک  نتيجه ده انسانی او ښه چلنددپيروانو  
دغو دواړه پيښو  او بيا د پوری اړه لري سلوک  اوچی هغه هم له قيديانو سره د چلند ته یښيوی بلی ورته پي وځاوس را
  .جفا کړی ده او نتيجی  ته نظر اچوو چی پدی  دواړو پيښوکی چا اسالم ته خدمت  کړی او چا دی پاک دين سره  پايلی

کوم کار او غريبی ير بی وزلی ځوانان  ايران ته د زموږ هيوادوال خبر دي چی څو موده مخکی د لغمان واليت يو شم 
ټول  په مخه روان وه چی په الره کی د څو مسلحو طالبانو لخوا ونيول شو او له يوی شپی قيد نه وروسته  دپيدا کولو 

دخپل انسان وژنی   د  د هغوي  وژونکو ل سوژووی د مسلحو افرادو لخوا  بی رحم مسافرين  په ډيره وانان او ځ تنکی 
 بسنه ونکړه  او د ځينو شهيدانو سرونه يی هم  په ه  وژنه په  ساداطر  د دی  مظلومو انسانانو خړوبولو پختندی د  ال

تر پښو   دا چی د اسالم مقدس دين  ټولی سپارښتنی  نه يوازی سره کار، هغوي په خپل دی  کړل بيرحمی  له تنه  پری
 او  ميلمنو قدراو په  خپلو سيموکی د مسافرو  چیغيرت  ته  غانانو او پښتنو دود او دستور ،کلتور  او بلکه د افکړالندی 

ی د ده  ، بشريت وژنه  عالم ولټد يوه بيگناه انسان وژنه دی که  د اسالم له نظره  درناوی کوی هم څه پروا ونکړو ،
   وی دی ، س قتل عام يلځ ٢٧ول بشريت  ټ سره  د نړي  وژلوظالمانه

 اوريدل ،سود  خوړل  موسيقی ،خريول وکړي ،که  د  ږيری  کل ټناه اعظيم ګ عمل د  د دی  کولی شییړ نه س مثال دی
څښتن انو بی رحمانه   وژنه  او هغوي  د لوی   تنو بيګناهو  انسان٢٧حجابی د اسالم له نظره  ګناه  ده  نو بيا د  او بد
آيا هغه  ګناه  ده ،  نه يوه  نه بښوونکی اوعظيمخو  بی له کوم شک او ترديد ورکړ  شوي  ژوند حق نه محرومول لخوا د

  تنه مظلوم او غريبکاره  مسافرين  يی په ډيره بی رحمی وژلي په آخرت کی  به  خپل  خدای ته څه ٢٧کسان  چی  دا 
  ځواب ورکړي؟
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 چی د هيواد په  مختلفو سيمو د نفرت او دښمني  تخم وکاره بر سيره  پر دی  داغير انساني عمل  زموږ  په  اولس کی 
  .ر ضد د مظاهرو او دغچ اخستلو ناری د دی خبری  ښه ثبوت دیکی د دی غير انساني عمل پ

تو په  آيا د دی  مظلومو انسانانو کورني  او خپل  او خپلوان  چی عزيزان  يی  بی له کوم جرم او ګناهه  لکه دی حيوانا   
  عمل به په آسانی سره  هير کړي؟ شان  حالل شول  دا ناروا 

  پداسی ت  تر نامه  سر ته  ورسيدهعدالچی دا غير اسالمی او ظالمانه  عمل د اسالمي  فسوس خبره خو ال داده   د ډير  ا
د اسالم د مقدس دين  ضد  عمل وو چی  داسالم د سپېڅلي او د سولی او ترحم   دين نه يی حا ل کی چی دا  کار  په خپله 

  . اسالم  او مسلمانانو سره  لويه  جفا ده  دله   وړاندی کړ و چی دا په خپيوالو ته  د ظلم  او بيرحمی انځور نړدنيا او
  د  ٢٠٠١چی  په کال ونکو طالبانو    د آغلې  ايوون  نيو کړی؟ اسالم  ته  خدمت آيا  پدی دوه  ورته پيښوکی چا 

   په داسی چلند وکړ  چی د  هغیپه صفت  د يو واقيعی مسلمان  او افغان   سره  اشت کی  د  آغلی ايووندسامبر په مي
ته  د يوی   او بيا وروسته مسلمانه شوه چی  نن  دا دی  د دنيا مختلفو هيوادو   پيدا شوه او ايمان مينهزړه کی  د اسالم 

  .اسالمي عقايد خپروي بلغی  ميرمنی بحيث سفر کوی  او مسلمانی م
  

   بی له کوم جرم او   قيديان يی  تنه    بيګناه  مظلوم ٢٧چی و وکړ بيرحمه  انسان وژونکو او يا اسالم ته خدمت  هغو
  .    قضاوت تاسو وکړي  دانو سرونه يی هم له تنه پری کړل،ګناهه  په بيرحمی  ووژل او بيا د ځينو شهي

 آمين .   اسالمي نيکی  الری  ته هدايت  کړي،لوی خدای دی موږ ټول
 


