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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۰/۰۶/۲۰۱۷                                                 تاند

 ځواب لنډ قرار مجید د ته صالح امرهللا
امرهللا صالح لیکلي چې مثنوي معنوي باید پښتو ته وژباړل شي چې د افراطیت مخه ونیول شي. دې خبرې که پس 

 منظر نه درلودای، ښه خبره وه، ځو دا چې د امرهللا په خوله افراطیت پر پښتانه پخېږي، غلطه ده.

افراطیت یوازې د پښتانه، یوازې د تاجیک، یوازې د اوزبک او یوازې د عرب ځانګړی مشکل نه دی، بلکې د ټولو 
مشکل دی. فرخنده پښتنو ونه سوځوله، پښتنو که وژلې هم وای، ښایي په هیڅ صورت د هغې بدن پر عمومي سړک نه 

 کې تر ټولو ایډیالوژیک، افراطي او جنوني دي.  ووای بربنډ کړی. د بدخشان، تخار او اوزبکو ټالیبان په ټالیبان

ایرانیان چې له مثنوي پرته سلګونه نور شعري شاهکار اثرونه یې په ژبه دي، د مذهبي افراط او جنون تاریخ لري. 
همدا اوس ایران خپلې ټولې ګټې د مذهبي فاشیزم قرباني کړي او له سیمې سره یې ځان په شخړو کښې ایستلی دی. 

سالمي د مذهبي او قومي فاشیزم او افراطیت ګډوله ده چې نیمه اجنډا یې پر ستمي فکر او نیمه نوره یې پر جمعیت ا
اخوانیت والړه ده او اخوانیت خپله یوه افراطي نظریه ده. افراط یوازې مذهبي هم نه دی. افراط سیاسي، قومي او ګڼ 

نځ ته راوځې او ښاریان تهدیدوې د امرهللا خان او د نور شکلونه لري. همدا چې هره ورځ وسله په څټ کې د ښار م
هغه د پلویانو بدترین افراط دی. امرهللا خان فکر کوي چې خلک د ده په کنایو نه پوهېږي. خلک پوهېږي خو خلک 
درانه دي او نه غواړي د قومپالنې، تعصب او فاشیزم د مرداریو په ډنډ کې له جناب عالي سره والمبېږي. خلکو ته د 

هم  ٪۰.۰۱ومي ادبیاتو په کارولو حیاء ورځي. الحمدهلل د پښتنو په منځ کې هغه څوک چې تاجک مرده باد ناره وهي ق
نارې وهل … نه دي، خو د امرهللا په هر الریون کې سلګونه ځله د مرګ بر پښتون، مرګ بر قوم انتحاري، مرګ بر 

 و دغسې کنایوي وي، لکه د امرهللا صالح دغه پوسټ. کېږي. کله کله دا نارې صریحې وي او کله کله بیا ضمني ا

البته دا یادونه بیا هم فرض ده چې د امرهللا صالح بانډ بیا هم د هیڅ قوم استازی بانډ نه دی. لنډه غر لنډه غر دی. د لنډه 
د شوي ایراني غر له خوا د قوم انتحاري ناره زموږ د تاجک ملت د فرهنګ برخه نه ده، نه وه، او نه به وي. دا وار

زهر دي چې د لنډه غرۍ په پېچکاریو کې د ټولنې په ځوان رګ کې پېچکاري کېږي. د افغانستان ټول ولسونه، ټول 
 قومونه، ټول قشرونه، ټول مذهبونه، ټول ولسونه دې ژوندي او عزتمند وي.
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