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 تلین په مناسبت د ناکامورا
 :ناکامورا او بن الدین

 من او ذمه وار باله، په همدې المل یي مرګونه کول، ببن الدین ځان د اسالم دین رسالت
 ناکامورا د دین په نوم کومه ادعا نه درلوده، د ابادۍ او ښېرازۍ رسالت من او ذمه وار وو،

 بن الدین د مجاهدینو میلمه وو،
 ناکامورا د ولس میلمه وو،

 بن الدین د افغانستان په ورانۍ او د افغانانو په وژنه کې صرفه و نه کړه
 پل توان او سر دواړه نذرانه کړل،خو ناکامورا د افغانستان په ودانۍ کې خ

 نن دواړه مړه دي،
 د دواړو په اړه د جنت او دوزخ خبره هم یادیږي،

 دین ځای جنت او د ناکامورا ځای دوزخ دی،د اسالمي عقیدې له مخې، د بن ال
 ایا داسې پریکړه عادالنه ده؟

ایا د دې وخت نه دی رسېدلی چې پریکړې له دې وروسته د زړو عقایدو، زړو دودونو، زړو روایاتو 
 او سنتونو پرځای؛ د مدرنه قوانینو، انساني خدماتو او بشري عواطفو پر بنسټ وکړو؟

تر دودونو او سنتونو وراخوا، په عقایدو او د وخت سره ناچله دیني  د تغییر او بدلون اصل باید
 .اصولو کې هم پلی شي

هر هغه څه چې د ټولنې او بشر د پرمختګ او بدلون مخه نیسي، باید ورغول شي او د بدلون په 
 .وړاندې هیڅ شی سپیڅلی او مقدس ونه ګڼل شی

 یي تلپاتې دي،ناکامورا که په فیزیکې لحاظ نشته، الر او اندیښنې 
 خو بن الدین په فیزیکي لحاظ هم مړ دی، الر او اندیښنې یي هم ناچله او مړې دي،

 !د ناکامورا اروا دې ښاده وي
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