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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 

 

۰۱/۰۰۱۲۱۰۰                    سرلوڅ مرادزی

                               

 پاکستان د مذهبي کرکې ټاټوبی
 

د نړۍ پر نښچه ، کال ۰۴۹۱په  نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې په رسمي توګه د مذهبي ایډیولوژۍ پر بنسټ پاکستان

و په دیکی، انګریزانو سیمه کې د پاتاکۍ غورځنګ خپلو موخو ته نږدې شوخپلوکله چې برتانوي هند کې د . راځوړند شو

 . ، نیمایي د افغانستان او نیمایي د هندوستان پر خاوره اباد کړوم هیوادنیت د پاکستان په ن

د  روسته یي کال ۰۴۹۱پاکستان ته راننوتل او له رته یب، خوپه کړکۍ له نیمې وچې څخه په دروازه ووتل انګریزان د هند

 خپلې موخې او تګالرې پلې سیمه کې  او له همدې ځایه یيیو مورچل جوړکړ  له پاکستان څخه  سیمې څارنې لپاره

 .کړي

داسې  یو سیمه کې ، انګریزانوېدلې وهد انګریز پر ضد پاڅچې ټوله سیمه د نړیوالې دوهمې جګړې په بهیر او روسته  

 د ټ د خپلواکۍ غورځنګونه وځپي او سیمه کېاو د همدې کرکې په مچې په مذهبي کرکې والړ ته اړتیا درلوده هیواد 

 . ګواښويمخه ونیسي چې د انګریز ستراتیژیک ګټې پرمختیا د  حاالتو داسې

پاکستان روسته بیا افغانستان او هند کې د ناپییلتوب غورځنګ د ټکولو او د هغه مهال د سوسالیستي غورځنګ او د 

 .ریز او لویدیځ له لوري هڅول کېدهني شوروي اتحاد د اندیښنو او فیزیکي پراختیا د مخنیوي په نیت د انګپخوا

 .سیاسي ګټه پورته کړه مذهبینو څخه ښایسته ډېره له سخت زړو، ې پاکستان او لویدیځ رو څو لسیځو کیپه ت

ته د لویدیځ  د مذهبي کرکې د خپرېدو سیاستدو روسته په سیمه کې مذهبي سخت دریځو او ید پخواني شوروي له ړنګ

پاکستان کې  .والړ سیاست ته اړتیا لري مذهبي توندالرو او په مذهبي کرکې ، خو پاکستان ال اوس هماړتیا پایته ورسیده

بلې ، ددې هیواد ډارن پوځ د هند او افغانستان په وړاندې د مقاکه دغه هیواد مذهبي ترهګر ونلري واکمن په دې اند دي

جګړه ، ی په ځای او د افغانستان په برید. مذهبي ترهګر د پاکستان د پوځ د یوې برخې پتوګه کشمیر کې ځاوس نلري

او او بیایي د افغانستان پنجاب هڅه کوي چې له نورو زیات پښتانه په مذهبي جنون کې ډوب وروزي  .کې بوخت دي

   . کې وکارويکشمی په دواړو جبهو 

او د کشمیر  د پاکستان په قومي اسمبلې کې د کشمیر د جرګګۍ مشر ټاکل کیږي چې موالنا فضل الرحمان تصادفي نه ده

الندې د افغانستان په اړه هم تر نورو پنجابیانو مخکې د پښتون تر ماسک  او په اړه لومړۍ خبرې د ده په خوله بیانیږي

جمعیت علمای اسالم د افغان » افغانستان په اړه واییو ورځې مخکې د یوازې څ کیږی . لومړۍ څرګندونه دده لخوا

ژندلی و او نن هم په دې خبره والړ دی چې هلته د یی او د هغوی حکومت یې په رسمیت پطالبانو د تحریک مالتړ کړ

 «دوی جنګ د دوی د ازادۍ جنګ دی.

پښتانه په مذهبي کرکې وپونو مخکې تر نورو ایتنیکي ګر په وړاندې او کشمیر پنجاب د هندپه ښکاره لیدل کیږي  چې 

مخې ته  دریځ او کړنالر او د افغانستان په وړاندې هم دا شانننباسي روزي او روسته یی د شخړې او جګړې ډګر ته ور

   .بیایي

ه بله ارزانه او پنجاب خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره د سودا په بازار کې په مذهبې کرکه د روزلو انسانانو پرت 

 . او په مذهبي کرکې معتاد دی اخښل شویسره سخت دریځ مذهب پاکستان له . کاري وسیله نلري

 

 ه ځيــه عادت نـــــعلت الړ شي له سړي ن

 څوکخدای دې نه کاندې په بدچارې عادت 

 رحمان بابا                                                             

 

د یوې  کمیسونپریس خبري اژانس د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي  شیتیدسواځایه نه ده چې دې ورځو کې یب

او کرکه پاکستاني ښوونځیو نصاب د هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تعصب »پراساس راپور ورکړ څیړنې 

  «خپروي.

او پاکستاني ښوونځیو کې د تعصب » پریس اژانس سره په خبرو کې ویلي سوشیتیداله مشر لیونارډ لیو  دې جرګه ګۍد 

په دې هیواد کې مذهبي بنسټ پالنه پراخوي، مذهبي ازادي، کورنی او بهرنی ثبات او نړیوال امنیت  کرکې خپراوی

  «کمزوری کوي.

د اسالم ضد قوتونه هر » د دې ادارې په څیړنه کې د پنجاب د څلورم ټولګي د یو مضمون یادونه شوي چې پکې راغلي 

. نن د پاکستان او اسالم رناک دیله منځه یوسي چې دا کار د اسالم لپاره خط مسلمانانو حکومتوخت کوشش کوي د 

 «تاند دفاع ډیره ضروري ده.



  

 

 

 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

د مذهب پر بنسټ والړ سیاست  د انګریز او لویدیځ لخوا د یوه ځانګړې موخې او ټاکلي پیر  پاکستان او په پاکستان کې

ره بیا ینو ځکه لویدیځ او په ت .رد نه خوري او اړتیا نه ورته لري. دا سیاست نورد لویدیځ په درامنځته شوی و لپاره

پنجاب نن د خپل همدغه ناړامه سیاست له کبله د سیمې او نړۍ  .هد داسې سیاست په ادامي خوابدې دامریکا پنجاب څخه 

 .یوان دی او ورځ تر بلې ګوښه کیږيسره الس وګر

پنجاب له مذهبي ترهګرو پرته شتون نلری او تر څو چې پنجاب وي ترهګر به پالي او نړۍ نور ترهګر نه شي 

  !زغمالی

 پای
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