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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه          سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٠٣-٠٤-٢٠١١  ني
                             

  مذهبي ليونيان د وحشت په عروج کې
 

ې روسته چې خپل ډول کې د مذهبي  ېدو له پې امريکا کې د يو مذهبي سرزوري امريکايي لخوا د قرانکريم سو
کاره ننداره ده، افغانستان کې مذهبي ليونيانو هم  د منطق، استدالل واب  د خپل جنون  ای د هغه   او پوهې پر 

هېواد په ورانولو، افغانانو په وژلو او د مرستندويه بهرنيانو په قتلولو سره ورک چې دا هم د مذهبي ليونتوب عروج 
.  

ار ننن مظاهره په تاوتريخوالي بدله شوه او د راپورونو له  « خه د رارسېدلو راپورونو له مخې د دغه  کندهار 
ت همخې ل ي چې اويا تنه نور ژوبل شوي دي رل   .» مه ١٣تاند د وري . نهه تنه پکې وژل شوي او ويل کې

مزار شريف کې د امنيه قومندان وياند لعل محمد احمدزي وويل چې مظاهره «  مه د جمعې په ورځ  ١٢د وري په 
تر روملتو دفتر ونيوه او د دوی له لوري په وژل شويو کسانو کې ل ه اته تنه بهرنيان هم شامل ديچيانو د مل د . ل
پيان شوي دي ه تنه مظاهره چيان هم وژل شوي او شل نور يي    »تاند . احمدزي په وينا پن

  
وتو  داسې الريونونه د هېواد په نورو واليتونو کې هم وشول چې د ورانيو په اړه يي روستي راپورونه نه دي تر 

  . شوي
 هغو په پايله کې وژنې او ويجاړۍ د يوې زيانمنې او ډېرې خطرناکې لوبې په هېواد کې روستي الريونونه او د

وله ژورتيا او د هغې بېال بېل اړخونه، نه بيانوي او هغه د تل پشان له ولسونو پ  و نندارې دي چې د لوبې  يوازې 
ي   . ساتل کي

الی شورو ه  ونامې پتو ې د يوې لويي مذهبي    . ست پې
ه په امريکا کې  ايه پې يکدار هېوادونه پنجاب، ايران او عربستان هم له  ۍ چوپ ده؛ د اسالم  ي؛ نوره اسالمي ن کي

ولو بده  وي او تر  ارونه او ولسونه خو تلې او پياوړې زلزله د افغانستان کلي،  ه لکه يوه غ وري خو دا هر نه 
ي نا افغانان او بهرني مرستندويان وژل کي ي او بې   .دا چې وسله کاري

ون سره مخ شوې خو افغانستان  تلي غبر يوالو وغندلې او د يوه نسبتآ غ سره له دې چې روست وژنې او ويجاړۍ ن
ه د افغانانو په وړاندې  وتې پتو ه د يوې زخمې  يوال پلويان به دا پې کې مذهبي ليونيان او د هغوي سيمه ي او ن

لو موخو د پل   .ې کولو لپاره دا لوبه توده وساتيوکاروي او افغانستان کې به د خپلو چ
تنه دا ده  د خپل کور په ورانولو او د خپلو خلکو په وژلو اسالم ته کوم خدمت وشو؟   اوس پو

امريکايي مذهبي سرزوري ته کوم تاوان ورسيد؟ ايا زموږ مذهبي توندالرو د خپل هېواد شتمنيو او درمن ته اور وانه 
ل شوهچاوه چې تلی او پلته يي د همدې امر رو ته ورک   ! يکايي په الس تره

ه د چا په کور اور  ه کوي او ساتونکي يي وژنې او يا د مزار پې ه چې توندالرې يي په ن د کندهار د پوليسو تا
اوه او تاوان چا ته ورسيد ؟     ول

  
ې چې خپل کتاب قرانکريم به هغه لوی ذات خپله ساتي او ژغوري او د مسلمانانو پر ه خدای ژمنه ک  اوږو چې 

ا کې د اعتدال او متاقبل درناوي ژوند اختيارول دي چې مذهبي  لي کتاب د حکمونو په ر وول شوي هغه ددې سپي اي
ای چې د اسالم روح جوړوي تاوتريخوالې ته چې د شيطان دنده ده الس اچوي   .ليونيان بيا دا نه مني او د اعتدال پر 

و ليونيانو دغه بشر وک ويالی شي چې د امريکايي د ي ضد عمل شاته دې د يهودو الس نه وي او دا کار دې د يو 
ۍ ته د  يوالو ته و  چې اسالم د سولې او صفا دين نه دي او هغه ن ه نه وي چې پايله کې ن لپاره د لمسون ه

ېدلی دی؟    تاوتريخوالي او شرارت په موخه پن
ل او منطق الر ونه نيول شي، ايا اسالم کې ددغو توندالرو له د يو امريکايي د سرزوري عمل په پای کې ولې د استدال

ه يوازې د اسالم د ژغورن لپاره  تيا دغو توندالرو دا هر  تينې حلالر نشته؟ ايا ري ه او ري  الرې پرته بله 
ول مسلمانان همداسې دي؟ ول اسالم او  ل؟ ايا    وک
ران دي؟ ور تيني ان   ايا دغه توندالرې د اسالم ري

  . ذهبي توندالرې نن په افغانسان کې د دجال او شيطان په الر روان ديم
وونه ترسره  يو په الر يو او لرې پرتو هېوادونو د استخباراتي ک اون بلخوا دا توندالرې د دجال او شيطان دندې د 

و لپاره. کوي ي دي چې د اسالم د  يو السپو  نه بلکې د خپلو دا د مسمانانو استازي نه بلکې د استخباراتي ک
ي ي و لپاره جن   .بادارانو د 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ي دې توندالرو ته پنجاب او ايران دنده سپارې . د افغانستان توندالرې خپلواک نه دي او دوی د نورو په اشاره لوبي
ي دۍ چې د افغانانو مرستې ته راودان وک هم مه پري ۍ، افغانان ووژن او نور    .چې افغانستان وران ک

دي او د همدې مذهبي پنجاب چې ال ی و، افغانستان ابادۍ ته نه پري  د جهاد په مهال يي افغانستان پوره وران ک
ي چې تر خپل .  افغانستان وران ته ادامه ورکويمزدورانو په مرسته افغانوژنې او د ايي د ايران په زړه هم نه 

  .  اباد او سمسور افغانستان ووينين
ي ولې د پندغه توندالرې چې د پنجاب  ي دهاو ايران په مرسته افغانستان کې جن ، جاب او ايران مسلمانان خو پري

وروۍددې هېوادو توندالرو ته نه وايي چې اخر خو تاسو هم د ا ان و   ! سالم په ژغورنه کې ل 
و ير دي او يا عربستان چې د اسالم تر نوم الندې يي  ۍ پنجاب او ايران چې د اسالم د ژغورنې دعوا له اسالمي ن

ه وک نشته چې د ا، ولې چوپ ديلوټ ک ۍ کې نور  ي؟ ايا په اسالمي ن ؟ د سالم د ساتنې په نوم غ اوچت ک
يک ولوي؟ د اسالم تره يوازې افغانانو پر غاړه اخيستېاسالم د ژغورنې  ې دې عربستان  ، پنجاب دې  نوم الندې 

ي  ر ي او ايران دې د سيمې شيطان  ۍ کې هم ٢١؟ ايا افغانان اوس په او کفاره دې افغانان ورکويابادي  مه پې
و ه په ر يدومره ساده ډن او تېروتلي دي چې دا هر  وري او بيا هم نه پوهي و    ؟   ستر

  
يافغانانو ته پکار دي چې نور ددغو مذهبي ليوني دوی د اسالم د نوم بدي لپاره . انو پر درواغجن اسالم تېر نه و

ته شويرام وکه موږ. ن ای ورنک و کې  ه وړالی ، دوی نه اسالم سپکوال دوی ته خپلو من ی شي او نه موږ له من
ران ونه باسوکه موږ له خپله م. شي ه دغه مذهبي پاډو   .، ورځ به مو له بلې بده وين

ې دهمذهبي تون ولنه برمته ک ول افغانان همداس. دالرو افغاني  ۍ ته  ل ورپېژنيتوندالرې ن افغانستان . ې شاړ او ش
ې او اف ته جوړه ک ۍ د عربانو د لي ديخه يي د اوومې ميالدي پې تې شپانه    . غانان يي ددې د

خه د ملت اوس هم ناوخته دی و، د دې مذهبي طاعون  ه وک   !د ژغورن لپاره بايد ډېر 
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