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د خورېدو  نورو ټولو ادیانو د ځمکې  پر مخ   وړانګې اوس تر تمدن زرینې  څه هم د اسالمی  که

که تاسو له رسنیو په حال کې دي او هره ورځ  د ځمکې پر سر د مسلمانانو شمیر مخ پر زیاتیدو .  

څخه اورېدلي او لیدلي وي چې په کفري نړۍ کې د اسالم ریښې ډېرې په چټکۍ سره ځغلي او لکه په 

.و تخمونو په شان سرونه پورته کويکرونده کې د کرل شوی  

ټوله کورنۍ   چې په یوه محله کې هم نشر او  واورېدل شول  په دې وروستیو کې خو ان داسی  

په نړۍ کې د اسالمي زده کړو لپاره  همدارنګه  په مبارک دین مشرف شول   لوی او واړه د اسالم

  .تر هرڅه ډېر د رشد په حال کې دی بنسټونه او شرایط برابرېدو دا وښوده چې دغه مبارک دین اوس

 

مسجدونه، مدرسې او ددیني  پکې ژوند کوي  په بیالبیلو کفري هیوادونوکې چې د مسلمانانو لږکي

و ًمزینې ودانۍ جوړېږي ، ددې ټولو ښه ثبوت تیرکال  دانګلیستان په تاریخ کې درسونو لپاره ښکلې ا

د لومړي ځل لپآره ددې هیواد د دولتي ټلوېزیون لخوا د ازان خپرول دی،تر دې دمخه هلته چا محمدي 

 اذان نه و اورېدلی بلکې تیره روژه پخپله دولت اعالن وکړ چې له دې وروسته به اذان خپرېږي.

 

ډول به مو داهم لو په انالین،تصویري ،غږیزو او چاپي رسنیو کې اورېدلي مې چې د په همدې 

 لومړي ځل لپاره د نړئ تر ټولو کوچني هیواد واتیکان کې د قران کریم تیره یکشنبه ولوستل شو.

ددې هرڅه ترڅنګ چې که نن د اسالم د مبارک دین شعلې او وړانګې ډېرو کفري هیوادونوکې هم 

تاثر ورڅخه زیات دی او ورځ تربلې یې دپیروانو په شمارکې زیاتوالی راځي داهم باید لوېدلې دي  

هیر نکړو چې هرکله له لویو او وړو ننګونو او ګواښونو سره هم دغه دین مخ دی ،ډېر کفار  غواړي 

د اسالم هغه ریښې چې اوس په رشد کې دې قطع او له بیخه وباسي.   
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ظام له خوا په فرانسه کې په میشتو مسلمانانو دا قانون وضع شو چې دبیلګې په توګه د وخت د حاکم ن

هیڅ مسلمانه   میرمن یا نجلۍ نشي کوالی په عامه ځایونوکې پړونی یا ټکری په سر کړي،که چیرې  

 کومه میرمن ولیدل شي چې حجاب  یا پرده کوي نو دابه دفرانسې له قانون څخه په سرغړونه 

هغه سړي چې پر خپلو ځوس ایروبه  جرمانه کړای شي،همدارنګه کې وشمیرل شي او یوسل اوپن

،  .میرمنو د حجاب اغوستلو زور اچوي  د  قانون له مخې به نقدي جرمانه ورکوي او زنداني کیږي به

که څه هم د مسلمانانو لخوا دېر الریونونه او مخالفتونه وشول خو هیڅ ځای یې ونه ،په اروپایي 

فرانسه و چې په حجاب او پړوني یې رسماً بندیز ولګاوه او همدافرانسه  هیوادونو کې لومړی هیواد

 ده چې دمسلمانانو شمیره هم پکې زیات دی چې شمیر یې ان شپږ نیم میلیونوته رسیږي.

 

پالې )افراطي(  د بهاراتا جاناتا د بنسټ   د هند اوسنی لومړي وزیر ) نارندرا مودي ( همدارنګه  

په پارلماني انتخاباتو کې اوس اوس بري ته ورسیده داهغه سرسخته  مشر چې په هند کې    ډلې 

اسالم دښمنه څهره ده چې یو وخت دی په هند کې دګجرات  ایات والي و هغه وخت ده په یوه ورځ 

مسلمانان قتل عام کړل،همدارنګه یې په سلګونو  ۰۲۲۲اسالم او مسلمانانوسره د دښمنۍ په خاطر 

رې نورو ځایونوته کډه شول،ډېرو هندۍ مسلمانو حامله میرمنو د سړکونو زره  هندي مسلمانان له وې

په غاړو او ځنګلونوکې ماشومان وځیږول،چې له پیدایښت څخه وروسته به یا لمرسوځونکیو څپیړو 

 اویا هم په ژمي کې د یخ کنګلونو په وجه    مړ اویآهم په ځنګلونوکې داړونکیو ځناورو خوړل.

 

لمانان قتل عام نکړل بلکې دمسلمانانو عبادت ځایونه یې هم دځمکې له نارندرا مودي تنها مس

نقشې څخه لرې کول مودي   هغه وخت په هندوستان کې دمسلمانانو تر ټولو لوي بابري مسجد هم 

ونړاوه په هغمه وخت کې کله چې دی تنها د ګجرات ایالت والي و ویل به یې که چیرې دټول 

شي نو په دې هېواد کې به له مسلمانانو څخه د اوسېدو حق واخلي هندوستان دقدرت ګدۍ السته ور

او له هماغه وخته تنها په ګجرات ایالت کې نه بلکې په ټول هندوستان کې مودي د مرګ پر تاجر  

یادېده،خو افسوس او له بده بخته چې نن هماغه د مرګونو تاجر او د انسان دونیو تږی نارندرا مودي 

ان کې اکثریت رایه ترالسه کړه او خپل ځان یې یوځل بیا په ټول هندوستان مسلط د هندوستان په پارلم

 او هغوی یې خپل اطاعت کوونکي وګرځول.

 

داتنها فرانسه نه وه چې اسالمي مقدساتو ته پکې په سپکه سترګه وکتل شول او دخلکو طبعي 

انو او اسالم سرسخته حق ورڅخه واخستل شو او داتنها هندوستان ندی چې د موي په شان دمسلمان

دښمن پکې نن دواک تر پولې ورسېد او لکه دپخوا پشان به بیا د مسلمانانو د وینو په ویالو کروندې 

خړوبې کړي،له مسلمانانو به د ژوند کولو حق واخلي او هند مېشتي مسلمانان به یو ځل بیا نورو 

ست خلک شته چې داسې کړنې ځایونوته په کډو کولو مجبور شي،بلکې ډېرنور اسالم دښمنه او پ

 ورڅخه کیږي چې هیڅ یې په هکله فکر هم نه کیږي.

 

قران   عظیم الشان  پاک سپیڅلی کتاب چې زموږ د هللا  ولیدل او واورېدل  موږ او تاسو څوځله 

په بمونو  وسوځول شو،تر پښو الندې شو،سپیان ورباندې وګرځول شول، بولې ورباندې وشوې،

کشیشانو لخوا په ډاګه اعالن وشو چې په یوه ټاکلې ورځ به د مسلمانانو والوځول شو او حتی د کثیفو 

دې ترڅنګ ددواړو جهانونو د سردار حضرت محمد صلی هللا علیه  د ، قران په کلیسا کې وسوځوي

وسلم په صورت مبارک ریشخند ووهل شو،کاریکاتور یې رسم شو او بیا یې سپکاوی وشو،په دې 

روا مخلوق مسلمان ملت وځوروي او د مقدساتو او مذاهبو سپکاوی خاطر چې په دې کار سره دغه نا

 یې وشي.
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او  را واخسته د اسالم په تهداب پسې   ډول سیاسي   ډېرو سیاستوالو په او ددې ټولو په څنګ کې

نړول یې پیل کړل ،کفري هېوادونو  په اسالمي هېوادونو کې د تفرقې اچولو په هدف خپلې ریښي 

ورباندې په   په خپلو کې یوپه بل پسې را پاڅول او دهغوی پاچاهیانې یې  وغځولې او مسلمانان یې

په ډول   لیبیا، سوریه ، قطر، یمن ، فلسطین ،  مصر،  عراق او نور  دوړ کړې دمثال  خپلو کې اړو 

هېوادونه یې ګډو ډ کړل ترڅو یو مسلمان دبل په واسطه له منځه یوسي او نړۍ دوی ته خالي شي 

پکې کوي او ترڅو چې دنړۍ مسلمانان په خپلوکې سره په اتفاق نشي ،یو الس  چې خپل شیشته لغت

خپل خدای   خپل باور تنها په نکړي ،  خښې  په قانون منګولې  او یو موټی نشي، د خدای جل جالله

ه نور هم د زاللت ونلري او لکه داوس پشان دنورو په جېبونوپورې خپل امیدونه وتړي هره ورځ ب

او دښمن به اوبه خړوي او خپل ماهیان به نیسي. ږيیلوري ته نږدې ک  
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