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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2/1۷۱/۵۱۰1          جاللي زاهد
 

 دی غبرګون وحشت یوه د داعش
 کې ځواب په روزبه میرمن د

 

 چې لیکلې، ګۍ مقاله یوه اړه په ډلو اسالمي توندو نورو او داعش د روزبه لینا مېرمن ژورنالېستې او شاعرې وتلې
 .وېستلی یې بړاس زړه د بلکې کېږي، بلل نه مقاله کې حقیقت

 د اروپا او امریکا د توندالري ډېره داعش د وایي چې کړی ښکاره غبرګون تبصرو هغو پر لوستونکو د «روزبه»
 دی نه امله له اشغال او توندالرۍ امریکا د داعش باور، په دې د. شوې ته رامنځ امله له سیاستونو امپریالیستیکي

 .«!!شماست جوامع های مفکوره زائیده» بلکې شوی، ته رامنځ
 چرا» لیکي، کې پرګراف دویم په شوی، جوړ دی نه لورې له امریکا د داعش ګواکې چې کې رد په دې د هغه،
 کلیسا مسیحی های کشور همان به بروند دست بر صلیب که بسازد مسیحیان مثالا  برای گروهی تواند نمی کسی
 مثل!! عام قتل و کنند انتحار پروتستان، و ارتدوکس و کاتولیک نام به را یکدیگر مذهبان مسیحی و کنند ویران
 قتل را یکدیگر سنی شیعه بنام ها کشور دیگر برخی در و میکشند انتحار با و مسجد در را یکدیگر که ها مسلمان

 .«!سالم عقل هم نآ و دارند عقل و اند کرده درک را خود دین مسیحیان چون!!.......میکنند عام
 د نو زورولې؛ او کړې خپه «روزبه» لینا بدبختۍ او وژنې نننۍ کې دنیا اسالمي توګه ځانګړې په او نړۍ شرقۍ په

 دا ځکه خوږېږي، یې زړه -ښکاري یې لیکنو او شعرونو له ده ښځه عاطفي هغه. وېستی شکل دغه په یې آه زړه
 انسان داسې او ژور یوه د کړی، ښکاره یې چې غبرګون کوم او راوباسي چې نتیجه کومه خو کوي؛ خبرې

 میډیا غربي تر یې دایره تفکر د چې کوي ښکاره بلکې لري، فهم عمیق تاریخه بشري له چې دی نه غبرګون
 .ده محدوده
 په ولولي تاریخ اروپا د «روزبه» که. وژني نه سره کې منځو خپلو په مسیحیان ولې چې ننګولي مسلمانان هغې

 -دي څانګې دوه دین یوه د چې منځ تر مذهبونو کاتولیک او پروتستانت د ،پېړۍ اوولسمه او شپاړسمه توګه ځانګړې
 که. کړي هېر به وحشت او وژنه داعش د چې واوري، به کیسې حیرانوونکې داسې وحشتونو او وژنو جګړو، د

 چې ولولي، حتمي دې خو تاریخ «جګړې کلنې دېرش» د نو لري، نه وخت او حوصله لوستو د جګړو ټولو د چېرته
 .رسېدلې ته پای تړون پر «وېسټفالیا» د او شوې تېره منځ تر کلونو م1۴۶۱ او 6161 د
 «عقل سالم د» دومره ته دې چې مسیحیان او غربیان کوم چې شي پوهه لینا مېرمن چې ده، دا موخه یادولو د دې د

 مذهبي داسې په مهالې یو کوي، وړاندې توګه په نمونې د یې ته ټولنې اسالمي چې ښکاري پال سوله او لرونکي
 وګړي برخه درېیمه ورتمبرګ د شول، ووژل کې جګړه یوه په یې وګړي لږ نیم تر جرمني د چې وو، بوخت جګړو

 .کړه ته رامنځ وژنه او تباهي مثاله بې یې کې اروپا ټوله په عموماا  او الړل منځه له کې په
 دي نه جګړې مذهبي کې منځو خپلو په چې دا نه ضد، پر دې د وګورو، ته تاریخ نړۍ اسالمي د کې مقابل په که

. دي اوسېدلي احترام او امن په کې په ملحدین آن او نصار وو، دښمنان خوړلي قسم اسالمي د چې یهود بلکې شوي،
 په کورنۍ خپلې د سره جوړېدو له یلوئاسرا د. و یهودی عراقي «جلعادي» نعیم. بولم اړین یادول مثال یو یوازې
 کړل؛ تېر کې دولت مذهبي خیالي خپل په کاله دېرش باندې څه جلعادي ځوان. شو کډه ته اسراییلو م/1۵۷ په بدرګه
 هم کتابه څو وروسته هغه. پرېښود یې تابعیت اسرائیلی خپل او الړ ته امریکا کې لسیزه اتمه په پېړۍ تېرې د خو

. اوسېدل درنښت او امن په کې واکمنیو عربي او اسالمي تېرو په کې عراق په دوی چې وویل یې ښکاره او ولیکل
 هېڅ. حسابېدل خلکو شتمنو له عراق د یهودان عموما او لرله ځمکه( کیلومتره //2) اېکړه زره پنځوس دوی یوازې
 تللي خاورو اسالمي له چې پاره له دې د یوازې کې یلوئاسرا خو کړی؛ و نه تعصب او ظلم ورسره دولت اسالمي

 !کېده توکمپالنه او ظلم ورسره وو، نه یهودان اروپایي او وو
 خو نصوص اسالمي. کاوه ژوند کې امن او عزت په چا هر. و ځای پاره له مخالفینو ټولو د کې تاریخ اسالمي
 تاریخ اسالمي د. دی شاهد تعامل سینې پراخې او زغم درناوي، د سره مخالفینو له کې تاریخ اسالمي بلکې پرېږده،

 کوي سپارښتنه ته مشر راتلونکي مسلمانانو د کې شېبه حساسه هغه په کېده، وفات کله چې عمر حضرت خلیفه، دویم
 کار زغمه له سره صلیبیانو هغو ایوبي الدین صالح! شي ونه ظلم سره دینو مخالفو له کې خاوره اسالمي په چې
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 وینې مسلمانانو د زنګنو تر اسونو د یې کې جومات عمر حضرت د چې کوي، ښه ورسره سینه پراخه په او اخلي
 .ولري ځای کې مقدمو په کتابونو د زغم او بشرپالنې د باید چې دي، واقعې داسې دا! وې کړې تویې

 چې وکړه یادونه مو پورته ځکه،. ده نه ځای پر ډېره تر ده، کې ټولنو زموږ ستونزه چې خبره دا روزبه مېرمن د
 اوس ده، داسې چې. شوی تعامل زغم او احترام ډېر د سره پردیو چې څه، ال جګړې خپلمنځي کې ریختا   اسالمي
 وژني؟ سره کې خپلو په مسلمانان ده چېرته ستونزه
 کې عراق په شوې، یادونه یې کې لیکنه لینا د چې داعش. لري تړاو سره معاملې ظالمانه او عادي غیر له ستونزه
 وتلي کې برخو نورو او ادب فکر، ساینس، په یې کې نړۍ عربي په و، هېواد عربي پرمختللی یو عراق. زېږېدلی

 و بېګناه پردي، و خپل او شوي پیل وحشتونه خوا هرې له کې په اوس چې عراق دغه. لرل پوهان مثالي او
 هغه ولې. وه نمونه تمدن او تهذیب د مهال پر واکمنۍ عربي او اسالمي د کېږي، وژل کې په ټول بد و ښه کنهګار،

 !کېږي؟ راپورته اوس چې کېدې ته رامنځ نه ډلې څېر په داعش د کې دوره
 په جګړې قانوني غیر او معقولې غیر د او امله، له توطیو او دسیسو د دوښمنو انسان نورو او واکمنو امریکایي د دا

 وایي مهال پر مشاوریت د امنیت ملي د امریکا د کسېنجر هنري. شوی بدل میدان په جګړې او وحشت د کې پایله
 عراق د برخو درې په راز دغه! وي څخه لومړیتوبونو له پالیسیو د امریکا د باید کمول وګړو د نړۍ درېیمې د چې
 .دی کېدو عملي په الس په امریکایانو د هم پروګرام زوړ وېشلو د
 ډرامې جرمي هغې د کېدل، ته رامنځ داعش او جګړو د اوس بربادۍ، د عراق د چې کوو، السه تر پایله همدا نو
 سره دیکتاتورانو کولو، چپه حکومتونو د کې نړۍ اسالمي په. کړې جوړه ګډه په نورو او امریکا چې دی جز

 غیر چې امله له خرابولو چارې ژوند د عموماا  او مهاجرولو وژلو، خلکو استعمالولو، وسلو کیمیاوي د ودرېدو،
 .کوي ترسره کړنې نارمل غیر او شوي ته رامنځ ډلې توندې ډول دغه کې پایله په ټولو دې د دی، تعامل عادي

 به ډله دا. شوي منل دي نه کې نړۍ اسالمي ډلې ورته ته دې او داعش چې، بولم اړین هم یادول دې د کې پای په
 .رسي ته پای سره رسېدو ته پای له رول خپل د کې «لوبه لویه» په او وي موده څه هم
 

 پای


