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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

   ۸۹۲۲/  ۹۰/  ۸۲ټه : ین         سرلوڅ مرادزی

 

 !مذهبي توندالري د پنجاب او ایران د یرغل غشي
 

. نجاب د ګټو او موخو لپاره کاریږيافغانستان کې د ایران او پ، و سخت دریځه اوس هم  د پخوا پشانمذهبي توندالرې ا

. له هغه ه واخیستهپوره ګټ لسیځو کې د افغانستان په ورانۍ او بربادۍ کېنوموړو هیوادو له دغو ډلو څخه په اتیا او نوي 

تل د سیمې او  ، ګټو او ارمانونو ته ژمن نه دينلري او د افغانانو ملي ارزښتونوځایه چې دا ډلې ملي او ولسپاله تګالر 

  !ره د یوې وسیلې پتوګه استعمالیږيلري پرتو هیوادونو د ګټو لپا

، . د ولسي وګړو په وژنېو ټوپک په زور ولسونه یرغمل نیسي، د پردیو د کوتک اد شپو ځای نلري دوی چې ولس کې

      .لو سره غواړي ولس کې ځای پیداکړيوحشت او بربریت په خپرو ډارونې او د

مت د س ، لروبر او لوی افغانستان کې مذهبي توندالرې او سخت دریځه د هیڅ قوم اود خیبر درې په دواړو غاړو

په تېرو ټاکنو کې په لره پښتونخوا کې ټولو میشتو مذهبي سخت دریځو وبایلله او ټاکنو  .استازیتوب دعوه نه شي کوالی

افغانستان . نو د ارادي او ګټو ساتندوی نه ديهلته هم توندالري د ولسو. او استازو وګټله ملتپالو ګوندونو کې د پښتونخوا

ګلبدین سخت دریځو ټاکنو کې برخه وانه د مالعمر او د ، جمعیت او نورو سخت دریځو وبایللېاسالمي کې هم ټاکنې 

 . ځواکونو وګټلېرۍ نسبتآ منځالروایله کې ټاکنې د کرزي په مشو په پخیسته ا

او مالعمر او بلخوا د  مذهبي او سیکټاریستي سخت دریځوکې د جمعیت او نظارشورا  یوخوا پهو پایله اوس ددې ټاکن

سبوتاژ کوي هغه  دولت له دننه خوري ، نظارشورا او جمعیت. فشار او دباو الندې دی سخت تر ګلبدین مذهبي توندالرو

، پوځي او اقتصادي د کابل د اداري . همدارنګه دوی هڅه کوياو غواړي د غښتلي او پیاوړي مرکزي دولت مخه ونیسي

د سیمې د ځینو هیوادولکه ایران او  افغانستان دریځ  په مقابل کې مزار د داسې دریځ خاوند کړي او په اوږدمهال کې

و غش مذهبي په روستیو کې رباني چې د مذهبي سخت دریځو تر منځ په سیالۍ کې . پهد ګټو قرباني کړيتاجیکستان 

  .وړ الرښود ګڼل کېده یو لخوا د همداسې موخو په نیت ،د دوی  ،سوری شو

ژاړي او ون له دې مرګه د حضرت عثمان کمیس جوړوی او د رباني په بېلت اوس بېځایه نه ده چې امرهللا او عبدهللا

 !ګریوانونه څیروی

اسالمي در تهران دعوت  برهان الدین رباني یكي از شخصیت هاي برجسته و شناخته شده اي بود كه به اجالس بیداري»

 .شده و در این اجالس مخصوصا به دلیل جایگاه و سابقه اسالمي و مبارزاتي خود حضور چشمگیر و موثري داشت

   «یش روي ملت هاي مسلمان گشوده استپ را بیداري اسالمي ،اجالس

افغانستان او  چېرباني او پلویانو یي غوښتل  او ددې ورورۍ په مرسته ایران سره د اسالمۍ ورورۍ تر چتر الندې 

چې په لویه کې د ، پښتانه څنګ ته کړي او پر ځای یي داسې واکمني رامنځته کړي سیمه کې د پښتنو دریځ په نښه کړي

ي اسالم پوښتنه دا ده  که .یوازې د ایالتي واکمنۍ استازي ويرباني او پلویان یي  ،یران د اخوندانو په شپول کې ويا

شریعت او  ، افغانستان کې ده وي رامنځته شوید داسې موخو لپاره ن رشورا چې د جمعیت پوځي برخه دهجمعیت او نظا

ایران لخوا  د ؟کې ونډه ادا کړي او سمون بیا رغونه یي پهچې سیمه کې ساری نلري څه نیمګړتیا ده چې ایران  اسالم

ا ځل د سندره د بیا ویښتیاخو هلته د اسالم په نوم د   ؟شي دوا کېدایکوم درد ته د افغانانو  داسې رغول شوی اسالم

افغانستان کې ددې  ده چې بله بڼهد ادامې  ، د لوی ایرانیستان او شیعه ای فاشیزم د لړۍفارسي ژبي دولتونو د حوزې

   .  موخو لپاره ترسره کیږي یادو شویود پلویانو هڅونه د  د رباني او د هغه ویښتیا لپاره

کلونو کې  ۰۹لیږدیځ  . په ل شي خبره نوره هم پیچلې کیږيړیوڅکه جمعیت او نظارشورا له نورو اړخونو  خو بلخوا

او د پنجاب لخوا د ټوپک او کوتک په مټ افغانستان کې د سوچه  غوښن کیږيغښتلی اوجمعیت په پاکستان کې اسالمي 

له دې دوی هغه مهال د سردار محمد داوودخان دولت تر یرغل الندې نیسي او  .هڅول کیږي اوي په نوماسالم د خپر

ومه  ۰۹په  .افغانانو د واکمنۍ پر ضد کاریږي پر کابل دد پنجاب په اشاره او  د افغانانو ملي ګټې په نښه کوي لورې

افغانستان کورنې تګالره شنډوي او زیږدیځ لسمه کې بیا هم د افغانستان لپاره د دوکتور نجیب هللا او ملګرو ملتو د سولې 

 . ل وهيیجګړې ته ټ

د افغاني ، ب له لورې د اسالم تر پردې الندېاسالمي جمعیت او نظارشورا د ایران او هم د پنجاکه په لنډه توګه ووایو 

 .یږيول کسنګرونو کې اوس هم لوباو په دواړو  ېشو لواکمنۍ پر وړاندې لوبو

ن ، د افغاني ګټو پرځای د پنجاب او د توندالرې پار او ګلبدین په مشرتوب همد مالعمډلې خو د مذهبي توندالرو نورې 

 .ه د افغانانو ملي ګټو ته ژمنه ويدوی په کابل د داسې یوې واکمنۍ مخه نیسي چې هغ .اسالمیزم ګټو ته ژمن ګڼل کیږي

، د نړۍ د ړیو روسته والې څخه وژغوريیپ ړیویکمني وچلیږي چې هغه افغانان له پکابل داسې وا دوی نه غواړي پر

  .ران او پنجاب له چلوټو څخه وساتيافغانان د ای یا .ي کړيتمدن له کاروان سره یي همغږپرمختګ او 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 موخو او تګالرو  کې سره ګډ او یوشان، که نه په لری یوازې په تاکتیکونو کې توپیر لري ، جمعیت او نظارشورادا ډلې

مذهبي ظارشورا یي له دوی څخه لري هغه . یوازیني توپیر چې جمعیت او ناو سخت دریځه دي ي توندالريمذهب

په  غواړي سیکټاریستي موخېیانې جمعیت او نظارشورا  .یستي موخو ته ژمنتیا ده، خپلو سیکټاتوندالرۍ سره سره

لکۍ وهلو او خوش خدمتۍ  ته په. په همدې المل پنجاب او ایران ترالسه کړياو سخت دریځۍ سره  الرۍمذهبي توند

 . ځانته راواړويمالتړ او پاملرنه  د هغویوي سره هڅه ک

او  ديیوازي دوی سوچه او اصیل سخت دریځي ټینګار کوی چې ، سیاف او حقانې توندالري بیا ، مالعمرخو د ګلبدین

. دوی د اسالم تر چتر الندې ه دي. دوی د ملي ګټو په قصه کې نرییتوب کې بل څوک د ځان  سیال نه شمپه توندالر

دوی د پان اسالمیزم په . وپلوري په نوم اسالمي هیواد او یا ډلې تشبل چمتو دي ټول افغانستان په پنجاب او یا په کوم 

ګټې نه پیژني ! دوی ته د افغانستان او افغانانو افغانستان پوله په رسمیت  ، عربستان او یا کوم بل هیواد سره دپنجاب نوم

. د کابل حکومت افغاني ګټو په نوم څه نه ځاییږي ، افغانیت اوی په تګالرو کې د ملت او ملي ګټو. د دوپوچې خبرې دي

پر وړاندې د دوی جګړه د افغانانو د ملي ګټو لپاره نه ده بلکې د پنجاب او نورو په خوله غواړي افغانان له یوې ملي 

، دو ته یي نه پریږديیدولت سبوتاژ کوي او پښو لګ ،ا او جمعیت په کور دننهواکمنۍ څخه بې برخې وي . که نظارشور

 . ه پریږدي یي نته او پیاوړتیا جوړېدو  ،ولي غشوپنجابي او چینایي  حکومت په هر څخه افغانستان کې مرکزيدوی له ب

او په سیاست  غورځنګ جوړ نه شي، د منځالرو ځواکونو یو پراخ ملي په وړاندېو ترڅو چې د یادشویو مذهبي توندالر

انستان هیڅ سره مخ وي او په کور دننه به افغ نجاب او ایران له ګواښونو او تیري، افغانستان به د پکې دا ډلې ګوښه نشي

 !السته راوړنه ونه لري

، دې دیدای شي ځیني شنونکي نیوکه وکړی په داسې حاالتو کې چې افغانستان د پنجاب د مخامخ پوځی یرغل النیک

تر هرمهال زیات  سبا ، ښایي د افغانانو یووالي چې ننکولمنځته راهیواد کې دننه د مذهبي توندالرو او ملیپالو خبره 

شي او پریکنده او غوڅ چلند  خو که د مذهبي توندالرو په وړاندې زړه نا زړه سیاست غورهاړین دی کمزوری کړي 

، پر خاوره د پنجاب یرغل دوام لري همدا اوس چې د افغانستان .وهل شي لیافغانستان به د نیستۍ ګړنګ ته ټ ،ونشي

   دل کیږي !یی د یو تبلیغاتي غبرګون څرک نه لڅخه حت ددغو ډلو ټپلو

. ددغو ډلو له کې پیاوړی مرکزی حکومت نه جوړیږيددغو ډلو په شتون  .تون افغانستان له پښو غورځولیددغو ډلو ش

 .جګړه او د هیواد وراني ادامه لري به شتون کې. ددغو ډلو رستې هډر الړېلې منړیوا السه افغانانو ته ټولې

، باید له ځانه چاپیر مذهبي توندالرې او سخت ولس په مټ د واک پر ګدۍ ناست دی کرزی چې د منځالرو او افغان

 وشنفکرانو او د ولس ریښتینو، ر، وشړي او د هغو پر ځای منځالروال هم د جهاد او مقاومت الپې وهیدریځي چې 

 .استازو ته په واک کې برخه ورکړي

او د هغو لیکې  وژغوري هغوی چې ځانته ملتپال او روشنفکران وایي ځانونه باید د مذهبي توندالرو له افسون څخه

 .د هیوادپالني پر محور راټول شي ، کرزی وهڅوي اوپریږدي

 . رون بله الر نشتهد ژغو د هیواد

 

 پای

 

 اخځونه : 

 بریښناپاڼه افغان ـ جرمن انالین 

               

 

 

 

 

 

                                               

 
 


