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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۱/۰۴

محمد انور آڅړ

د دوکتور م ،عامثن تره يک په ځواب کې
(څلورمه برخه)
ښاغیل دوکتور تره یک د قران مبارک آیتونه د ډار او وېرې وس یهل بولې
رسول هللا (ص) ته درانوی نه لري
ــ نیکټايی لرونکی طالب دوکتور تره یک صاحب! س تاسو لیکنه (آقای آڅړ میپرسد )...څو ځایه زما ختلص د (آڅړ) پر ځای ،اڅر ،اخړ لیلک شوی
دی ،که فرض کړه س تاسو ختلص ته د (ت) تورې پر ځای د (خ) توری ورکړل يش څه ترې جوړیږي خو زه د تره کو قوم ته په درانوي دا اکر نه
کوم ،ما هل اتسو رسه مناظره ده نه د تره کو هل دروند قوم رسه ،س تاسو دا ډول لیلک دوه عاملونه لري :ای س تا د حافظې او پوهې مکزوري ده او ای قصداً
غواړی ما او زموږ قوم چې په لویه کې پر لوی وزیرس تان پورې ګډیږو س پاکوی کوې؟؟
ــ ښاغلیه! اتسو لیلکي دي...«:بعد ازانکه در سواحن خماطب خود نکته س یاه مث ًل رشوه،اختلس ،وابس تګی س یاس به چپ و راست و خیانت به
وطن درایفت نکرد انش یانه حبث زابن را مطرح کرده میګوید ».
ځواب :الف :ته ابید په دې پوه یش چې ما س تاسو سواحن نه دي پلټي ،زه پوهېږم چې هغه سواحن چې ات په خپل قمل لیلکي دي خپل خیانتونه نه
لیکې ،ښاغلیه! (خیانت شاخ دارد ای دُم؟) هل دې بل خیانت څه وي چې په خپهل مبارکه خوهل هل (ای ،اس ،ای) څخه د پېسو اخسیتلو اقرار کوې
او بیا وایېې چې نه ،ما خو ټوکې کولې ،ته چې ځان د حقوقو دوکتور بولې دا ووایه که په یو کس ابندې د څا نروال هل خوا د خیانت تور ،د اړوند
قضايی هییت پر وړاندې )اقامه( يش او تورن د قاضیانو پر وړاندې په خپل جرم اقرار وکړي او بیا ووايی :ټوکې مې کولې ،د قاضیانو فیصهل به په دې
اړه څه وي؟
ب :اتسو ویيل دي ...«:انش یانه حبث زابن را مطرح کرده میګوید ».زایتوې«:به آقای اڅړ که در طی چند سطر به تناقض ګوی و ضعف حافظه
معروض شده است ،ابید ګفت که من اب آنکه در حمیط اکبل تودل و بزرګ شده ام رصفا در پش تو شعر رسوده منیتوامن .مطلب را بیشرت از خودت
که از آسامن و ریسامن داس تان رسایئ میکین افاده میتوامن»..
جناب دوکتور! ته چې هل موږ څخه په پښ تو لیلکو او لوس تلو کې ځای پیاوړی او پښ تون بولې (مهداسې په هامغه د هجل او شهل ګۍ پر خره ابندې
س پور یېې) ما س تا څخه په خپهل دومیه لیکنه کې پوښتنه کړي وه چې اتسو ویيل وو( :ګوزار) په ذال (ګوذار) لیلک کیږي او د دري ژبېې هل ګذشنت
څخه اخیس تل شوی دی او (وجه) لیلک مس نه ،بلکې (وهجېې) په بڼه لیلک مس بولې .ښاغیل تره یک! ښه غوږ شه :د پښ تو ،پښ تو په ترشحیي قاموس
کې په دې بڼه (ګوزار) او (وجه) لیلک شوي ،س تا (ګوذار) او وهجېې په نوموړي قاموس ،فرهنګ معید ،فرهنګ دهخدا او د نړۍ په هېڅ قاموس
کې نه موندل کیږی .که په کوم قاموس کې یېې اتسو وړاندې کویل شئ وړاندې یېې کړئ ،بېې س نده خربې س تاسو حمرتم دوکتور عادت دی لطف ًا بېې
س نده خربې مه کوئ .زما او س تا تر منځ به یوازې حمرتم لوس تونيک قضاوت او پرېکړه کوي ته د خپل ځان س تاینه مه کوه.
د ایدولو ده:زموږ د دوس تانو هل مجلې څخه یوه حمرتمه مریمن په قوم د لوګر ساپېۍ ده او په اکبل کې د یو لیسې مدیره ده ،دغه آغيل مریمن وايی«:لکه
چې زه په دري خربې کوم او خماطب ته ووامی چې موږ ساپېي یو او ای ځیين کسان په دې هیهل چې زه پښتنه می هل ما رسه په پښ تو خربې کوي چې
هل بده مرغه زه په پښ تو مسه نه مش غږیدیل نو هل امهل یېې خسته ورشمېږم .دغې غریيت خور خپل دوه زامن په خشيص پښ تو مکتب کې په دې موخه

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شامل کړي دي چې مسه پښ تو زده کړي نو ځکه مې پوښتنه کړي ده چې ته ځان پښ تون بولې او په پښ تو نه پوهېږې دا س تا هل پاره د رشم ځای نه
دی؟
ښاغیل دوکتور په خپهل لیکنه چې نه مشېره لري نه تسلسل مراعت کویل يش ،لکه دېخوا لکه اې خوا ټوپونه اچوي یو ځای داسې لیيک«:ش ناخت من
از ښاغیل اڅړ حمدود به نوش ته های وی طی چند روز اخری است :من سابقه آش نای از آقای اڅړ ندارم .از خشصیت مرموز وی چز چند نوش ته
پراګنده و یب رس و پا چزیی در دسرتس نیست .از روی حصبیت که وی ات حال اب من داش ته است ،چننی برمیاید که  :از بریون به قصد اس تفاده از
شهرت سایت افغان جرمن در کدر مهاکران قلمی سایت ګامش ته شده است .وی وظیفه ترور س یاس و اخلیق خمالفنی س یاس را به عهده دارد اڅړ
از عقده حقارت خست رن میربد .انمربده در تلش است ات مکبود خشصیت خود را از طریق درګریی اب بزرګان جبریه کند».
جناب دوکتور! ښه غوږ شه چې زه څه درته وامی:
ځواب :۱ :زما ټولې لیکنې ،نه یوازې ته لولې بلکې زموږ په والیت او کوز پښ تانه یېې مه لويل (ځکه خو د کوزو پښتنو هل پاره تل په پښ تو لیکنې
لیمک) او په نورو ملکونو کې یېې مه تر یو کچې پورې مینه وال ش ته ،که زه س تا په شان د ځان س تاینه وکړم ،هغه کسان چې ما هل نږدې پېژن هغه
به ووايی :دروغ دې وویل ،زما هر لیکنه په خپل کور کې زما خپل زامن ،ورارونه او ټوهل کورنۍ لويل(،امحلد هللا ،زموږ ټوهل کورنۍ ابسواده ده) که زه
س تا په شان الپېې او د ځان س تاینه وکړم ،دروغ ولیمک زما خپل اوالدونه به هل ځان رسه ووايی :پلر مو دروغ وايی ،په دې بنسټ اتسو ته دا وامی
چې :زما خشصیت په خپل والیت کې د خوست په  ۱۲ولسوالیو کې ډېرو خلکو ته د ملر په شان روښان دی ،چې هېڅ چا ته مې هل هر پلوه سرتګې
نه دي ټیټې ،اتسو ښاغيل ته ځان لوی ښاکري داسې فکر کوی چې...« :مکبود خشصیت خود را از طریق درګریی اب بزرګان جبریه کند ».لکه چې
وايی« :بزرګي به سال نیست» ته هغې بزرګۍ ته رس یدیل یېې چې خدای تعایل د قرآن حکمی د جح سورت په پنځم آیت رشیف کې خرب راکړی دی.
او پېغمرب (ص) هل دا ډول (بزرګ سالۍ) څخه پناه غوښ يت ده .په دې مه پوه شه چې س تا په شان ځان ته عقل لک مه نه وامی ،چې نه پوهېږم پوښ ته
کوم ،لکه چې وايی(:پرس یدن عیب نیست ،نداسنت عیب است)
مه پند اخمل مه پند وامی و هر چا ته
زه د ځینو می مرید د ځینو پری می
(رحامن اباب)
ښاغیل دوکتور! س تا د دغې پوچ خیال په اړه چې زموږ په اړه یېې لرې ،بیا یېې تکرار لیمک«:اڅړ از عقده حقارت خست رن میربد .انمربده در تلش
است ات مکبود خشصیت خود را از طریق درګریی اب بزرګان جبریه کند» پوه شه چې حقارت ،ذلت او عزت د لوی څښنت په الس کې دي په دې اړه
رب العاملنی څه ښه فرمایيل دي:
الس ِمی ُع الْ َع ِل ُمی﴾
﴿و َال َ ْحی ُز َنك قَ ْولُهُ ْم ۘ ِا َّن الْ ِع َّز َة ِ َّ ِّلِل مجَ ِ ی ًعا ۘ ه َُو َّ
َ
ترمجه«:خسن آهنا تو را مغگنی نسازد! متام ّعزت (و قدرت) ،از آن خداست؛ و او ش نوا و داانست!» (یونس)۶۵ :
﴿ َمن َاک َن یُ ِریدُ الْ ِع َّز َة فَ ِل َّ ِهل الْ ِع َّز ُة مجَ ِ ی ًعا﴾
ترمجه«:کیس که خواهان ّعزت است (ابید از خدا خبواهد چرا که) متام ّعزت برای خداست» (فاطر)۱۰ :
اِل الْ ُم ْ ِ
﴿قُلِ اللَّهُ َّم َم ِ َ
ْل َمن تَشَ ا ُء َوت َِزن ُع الْ ُم ْ َ
ْل ت ُِؤْيت الْ ُم ْ َ
ْل ِم َّمن تَشَ ا ُء َوتُ ِع ُّز َمن تَشَ ا ُء َوتُ ِذ ُّل َمن تَشَ ا ُء ۘ ِب َی ِدكَ الْخ ْ َُری ۘ ان ََّك عَ َ ٰیل ُ ِ ّ
يش ٍء قَ ِدی ٌر﴾
لک َ ْ
ِ
ترمجه :بگو«:ابرالها! مالک حکومهتا توی؛ به هر کس خبواهی ،حکومت میخبشی؛ و از هر کس خبواهی ،حکومت را میگریی؛ هر کس را خبواهی،
عزت میدهی؛ و هر که را خبواهی خوار میکین .متام خوبهیا به دست توست؛ تو بر هر چزیی قادری( ».آلمعران)۲۶ :
 :۲ابور وکړه چې زه تر اوسه په دې نه می خرب چې د افغان جرمن دروند پوراتل ما په کدر کې حسابوي  ،خو ته چې ټوهل ورځ د خلکو عېبونه پلټې
زما هل کدري پوړ څخه خرب یېې(!).
 :۳اتسو جناب د ترهګرۍ په تړاؤ لیلکي دي[ :آڅړ] «وظیفه ترور س یاس و اخلیق خمالفنی س یاس را به عهده دارد» ښاغلیه! زه د ترهګرۍ (تروریزم)
په پېژندلو کې هل اتسو ښه پوهېږم او ترورست هل اتسو څخه ښه پېژمن ،ما (د ترهګرۍ اترخی) په نوم کتاب لیلکی دی ،چې ځیين برخې یېې په رويه
ویب پاڼه کې لوس تیل شې ،په دې بنسټ په جرآت او مسؤلیت رسه وامی چې ته هغه کرايی ترورست یېې چې اشخاص او لوی ،لوی فرهنګي او
ټولنزیو مرکزونو د خشصیت د ترور په لټه کې یېې چې یوه بېلګه یېې د افغان جرمن پوراتل دی.
ښاغیل دوکتور! اتسو ما ته د مل خطاب کړی دی او فرمایيل مو دي «:اسلم مل ا څړ ګرایش داعشی ،وهایب و دیوبندی دارد .وی اب نقاب اسلم
تلش میکند اب کشاندن یب مناسبت مذهب در مباحث س یاس ،انرسایئ منطق و مکبود اس تدالل خود را در موضوعات غری مذهیب ،جبریه کند».

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ځواب :ښاغلیه! زه مل نه می ،که د مل لوړ مقام ته ورسېږم پرې وایړم .دا س تا دې مکزوري درک نتیجه ده چې د یو روڼ آندي او مل تر منځ توپری
نه شئ کویل ،ته که ښه درک ولرې زما هل لیکنو به دې زما خشصیت او مسلک تشخیص کړی وای خو هل بده مرغه چې س تاسو حمرتم عقيل توازن
ګډوډ دی ،څوک چې په س یايس حبث کې د قرآن او حدیثونو په استناد خربې کوي هغه ته مل وايی ،په داسې حال کې چې په دې (لکه ږیره) که
مس پوه نه وی په دري درته وامی (اب این ریش تراش یده ات) ځان نیکټايی لرونکی طالب مه بولې.
جناب تره یک! دا س تاسو د پوهې حمصول دی چې وای«:تعجب درین جا است که ښاغیل اڅړ اب سادګی تصور کرده است که اب شاګردان چشم و
ګوش بس ته کدام مدرسه پاکس تان مواجه و در منرب وعظ قرار دارد ».دا شان نوموړی د خپلو کنځلو په لړ کې لیيک«:ات حال از البلی حصبت اب
آقای اڅړ به این نتیجه رس یده ام که جناب شان یک جتسم زنده ،یک مسبول از هزاران مسبویل است که طی سالیان اخری اب پیوند اب ش بکه های
جاسوس داخیل و خارج از طریق توطئه و ش یطنت افغانس تان را به خاک و خون کشانیده اند».
ځواب :ښاغیل لک ږیری او نیکټايی لرونکی طالبه :ات چې د پاکس تانیو مدرسو د شاګردانو ایدونه کړي ده ،دا س تا هل لوري ټولو خمالفو طالبانو او خپل
ځان ته توهنی کوې .ځکه چې طالبان په مهدغو مدرسو کې روزل شوي او روزل کیږي ،هل دې څخه ښاکري چې ته دوه غاړې خورئ ،ای په بل
عبارت دوه طرفه اجنټ یېې ،ځکه خو پوښتنه راپورته کیږي چې ته د امریاک د (يس ،ای ،اې) ادارې هل خوا په پټه د اجنټ په توګه د طالبانو د
حتریک په دننه کې د ختریب په موخه نه یېې اس تخدام شوی؟ آای دا ته نه یېې چې دا شل اکهل کیږي په افغانس تان کې د بېې ګناه خلکو د وژلو پلوي
کوې ،س تا ملتړ هل وژنو او جګړو څخه دا څرګندوی چې هل لوی ش ېطان (انپاکس تان) رسه دې الس یو کړی هغه چې هر ډول ،ډؤل درته ويه ته
ورته انڅې.
جناب دوکتور يب !...ته چې بېې هل کنځلو په نور څه نه پوهېږې داسې ادبیات دې اکرويل دي«:تصور میکند میتواند اب اس تفاده انجائز س یاس از
آایت قرآن در دل خمالف اجیاد ترس و رعب کند و هنایتا خمالف را به عقب نشیین وادارد .این بیشعور منیداند که مردم هوش یار امروز پوست وی را
حیت در چرمګری اکبل ،پنجاب ،لندن و واش نګنت تشخیص میدهند»
ځواب :که ته پوهه ولرې نو دا خربه به دې نه وای کړي چې زه د قرآن حکمی پر آیتونو ابندې خلک وېروم ،آای قرآن عظمی ات ته یو وېرونکی موجود
ښاکري؟؛ که ته پوهه ولرې او په رښتیا نیکټايی لرونکی طالب وې او لږ څه په قرآن جمید ابندې امیان ولرې ته ابید خوښ وای چې زه س تا رسه د
قرآن کرمی پر استناد خربې کوم ،هل دې څرګندیږي چې عقیده دې د تزلزل په حالت کې په ګړبیدو ده.
او په دې مه پوه شه چې س تا د کنځلو پر وړاندې زه نه احساسايت کیږم ،زه س تا په شان انپوه نه می چې کنځلې وکړم ،ځکه چې غوسه د عقل زوال
دی ،نه غواړم س تا په شان عقل هل السه ورکړم.
ښاغیل دوکتور تره یک لک ږیری طالبه! اتسو د خپل ځان د س تاینې او زما د حتقریولو په اړه خپل ځانګړي ادبیات داسې لیلکي دي«:حمرتم آقای اڅر
!من تکرار میکن که ازینکه خود را طرف حصبت یک خشص جاهل ،ګس تاخ  ،جمهول الهویه و اجنت قرار داده ام رشمنده و انراحمت .چه از نظر معر،
جتربه زندګی ،تعلمی و تدریس ،سابقه مبارزه س یاس و سطح اخلق میان ما فاصهل زایدی وجود دارد.
ځواب :ډېره مننه کوم چې په خپلو ځانګړو ادبیاتو دې ځان معريف کړ ،س تا او زما هجالت ،ګس تايخ ،هویت ،د پردیو اس تخباراتو اجنټورۍ ابندې
لوس تونيک قضاوت کویل يش او دا چې س تا معر اتیاوو لکونو ته نږدې دی هل بده مرغه چې س تا پوهه ،جتربه ،تعلمی او تدریس چې ات اید کړي دي ټول
زایل شوي دي ،هل هر څه بده دا چې س تاسو د ټولنزیو اخلقو کچه س تا هل خپلو لیکنو څخه په ښه توګه څرګندیږي.
ښاغیل دوکتور تره یک! اتسو فرمایيل«:اب مهنی ش ناخت اب حمرتم اڅر حصبت را ابر دیګر به این منظور آغاز میکن ات اګر بتوامن وی را به راه افغانیت و
اسلمیت هدایت کن.
بریخ از موجودات درنده عادت دارند که اګر در برابر محهل شان به پا بیاس یت ،متوقف میشوند .در صورتیکه فرار کین از عقب محهل ور میګردند .
آقای اڅړ در نقش امر ابملعروف و هنېی عن املنکر که در خدمت افغان جرمن قرار ګرفته میګوید ».ښاغیل تره یک ،لک ږیری مفيت صاحب زایتوي
وايی :اخلق این قمل ادلین ،این ملی امریاکیئ بصورت قطع اب آچنه از آایت قرآن رفرنس میدهد تطابق ندارد  .وی از حربه توهنی و تعجزی بر ضد
خمالف اس تفاده میکند».
ځواب :الف :ښاغلیه! ته چې په خپهل افغانیت (پښ تونولۍ) ته ورخرب نه یېې ،نورو ته به څه ور زده کړې؟ س تا پښ تونويل ټولو ته ښاکره ده چې ته
څه ډول پښ تون یېې.
ب :ځیين داړونيک (درنده) موجودات داسې مه دي چې لکه زاړه يش ،د الرې پر رس پراته وي ،د خپلې مکزورۍ هل امهل ،هل ځایه نه يش پورته کیدی،
هل وسه یېې نور څه نه کیږي ،پر الرواینو پسې هرې خوا خوهل اچوي ،هسې خلکو ته مزامحت کوي.
ت :س تا اسليم پوهه تر دې کچې ده چې د قرآن مبارک آیتونه د ډار او وېرې وس یهل بولې. ...
ښاغلیه! س تا په شان د بېې معهل کسانو په اړه چې په خوهل وايی خو په خپهل معل نه پرې کوي د خدای (ج) هل قهر رسه مخ دي ،په دې اړه په قرآن
عظمی کې څو ځایه په لږ توپری رسه داسې راغيل دي:
﴿ َك ُ َرب َم ْقتًا ِعندَ َّ ِ
ون﴾
اّلِل َآن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُ َ
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«نزد خدا بس یار موجب خشم است که خسین بگویید معل منیکنید!» (صف)۳ :
ون﴾
ون َما َال تَ ْف َعلُ َ
﴿ای َآُّيُّ َا َّ ِاَّل َین آ َمنُوا ِل َم تَ ُقولُ َ
َ
«ای کساین که امیان آوردهاید! چرا خسین میگویید که معل منیکنید؟!» (صف)۲ :
ون﴾
ون َما َال ی َ ْف َعلُ َ
﴿و َآهنَّ ُ ْم ی َ ُقولُ َ
َ
«وخسناین میگویند که (به آهنا) معل منیکنند؟!» (شعراء)۲۲۶ :
او لوی څښنت س تا په شان بېې معهل عاملانو ته دا مثال مه ورکړی دی چې س تاسو په خدمت د پښ تو او فاريس دواړه ژابړې وړاندې کیږي:
﴿ َمث َ ُل َّ ِاَّل َین ُ ِ ّمحلُوا التَّ ْو َرا َة ُ َُّث لَ ْم َ ْحی ِملُوهَا َمکَثَلِ الْ ِح َما ِر َ ْحی ِم ُل َآ ْسف ًَارا﴾
ترمجه«:کساین که ملکف به تورات شدند ویل حق آن را ادا نکردند ،مانند درازگویش هستند که کتاهبای محل میکند( ،آن را بر دوش میکشد اما
چزیی از آن منیفهمد)!»
ژابړه«:مثال د هغو کسانو چې ملکف کړی شوي وو ،په تورات ( چې معل به پرې کوي) بیا ابر نه کړ هغوی هغه (تورات؛ معل یېې پرې ونه کړ)
په مثل د (هغه) خره دي چې په شا وړي کتابونه او ګټه نه يش ترې اخیس تیل( ».سورت مجعه ۵ ،آیت).
وروس ته هل دې به س تاسو د خوشالۍ هل پاره د دوکتور صاحب پر ځای جنګي صاحب دره وامی ځکه چې زه مناظره کوم خو ته وایېې چې نه ،زه
جنګ کوم ،په داسې حال کې چې جنګ کول د چرګانو او نورو حیواانتو اکر دی نه د ساملو انسااننو ،په هر حال ،اتسو د خپلې لیکنې په پای کې،
د لوی غور فېش رسه رسه داسې غورې کړي دي«:بنا جنګ من اب حمرتم اڅړ آنطوری که فکر میکند ،نه مناظره است و نه مه مناقشه .مناظره و
مناقشه وقیت مطرح میشود که خشص اب کس یکه آداب حبث را بداند طرف ابشد .اڅړ مسبول رش و فساد است و جنګ اب وی دفاع از انسانیت و
اسلمیت است ...جنګ اب اڅر امتداد جنګ اب متجاوزین خارج و مزدوران افغاین شان است .جنګ اب اڅر جنګ حق و ابطل است».
ځواب :جناب جنګي صاحب! اتسو چې څه لیلکي دي ماان یېې رسچپه (برعکس) ده ،اتسو تل ویيل دي چې هل آڅړ رسه په جګړه کې می ،س تاسو
دا خربه مسه ده ځکه چې رسارس س پکې س پورې ،کنځلې هل ټولنریو اخلقو او ادابو هبر لیلک کوئ ،س تاسو جګړه مار صاحب جګړه د اسلمیت،
انسانیت او حق په دفاع کې نه ،بلکې د اسلمیت ،انسانیت او حق پر ضد مو مل تړيل ده ،داسې چې :ته د قرآن مبارک آیتونه د ډار او وېرې
وس یهل بولې ...«،...از آایت قرآن در دل خمالف اجیاد ترس و رعب کند»...
د نړیوالو سرت پېغمرب محمد (ص) بېې احرتايم کوې ،نه یوازې دا ،بلکې زما لیکنه دې مه حتریف کړي ده ،ات چې زما د دومیې لیکنې دا کرښه...( :مهدا
اوس په داسې کفري ملک کې اوسېږې چې څو ځلې یېې د پېغمرب (ع) بېې عزيت کړي ده او ته چوپ پاتې یېې  )...نقل کړي ده ورپسې دې د
پېغمرب (ص) هل نوم څخه (ع) چې پر ده مبارک ابندې د درود ویلو خمفف دی ،حذف کړی دی ...( ،مهدا اوس په داسې کفري ملک کې اوسېږې
چې څو ځلې یېې د پېغمرب بېې عزيت کړي ده او ته چوپ پاتې یېې ،)...ات د ُّيودانو ،نصاراوو ،هندوان او نورو غری مسلامنو په شان انوړه معل کړی
دی ،اتسو ګرم نه ایست ،ځکه چې د هغو فرانسوي کفارو اغېز در ابندې ش ته چې هره ورځ د محمد (ص) س پاکوی کوي .آای س تا د حق او ابطل
جګړه دا ده؟
ښاغلیه دوکتور جنګي! آای ته پوهېږې چې ات په دې انروا فرانسوي ډوهل معل ابندې د خدای تعایل او د پېغمرب (ع) د احاکمو پر وړاندې رسکيش کړي
ده ،ته خرب یېې چې پر محمد (ص) ابندې درود د هللا (ج) او محمد رسول هللا (ص) حمکونه دي؟
ون عَ َیل النَّ ِ ِ ّب ۘ َای َآُّيُّ َا َّ ِاَّل َین آ َمنُوا َصلُّوا عَلَ ْی ِه َو َس ِل ّ ُموا ت َ ْس ِلميًا﴾
﴿ا َّن َّ َ
اّلِل َو َم َلئِ َك َت ُه یُ َصل ُّ َ
ِ
«خدا و فرش تگانش بر پیامرب درود میفرستند؛ ای کساین که امیان آوردهاید ،بر او درود فرستید و سلم گویید و اکم ًل تسلمی (فرمان او) ابش ید».
(حزاب)۵۶ :
عیل﴾ (روا ُه الرتمذی وقالٌ :
حدیث حس ٌن حصیح)
﴿الْب ِخی ُل من ُذکِ ْر ُت ِع ْندَ ه ،فَ َمل یُ َص ِ ّل َ َّ
ژابړه«:خبیل هغه څوک دی چې (زما نوم د ده په حضور کې) واخیس تل يش او هغه په ابندې درود (صیل هللا علیه وسمل ) و نه وايی».
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ښاغیل جنګي صاحب! اتسو ویيل دي چې «:از سوی دیګر نقاب اسلم از چهره به دور میکند و به ش یخ فاین فتوای رفنت به هجاد را صادر
میامنید ».ښاغیل تره یک د خپلو کنځلو په لړ کې وړاندې ځي او د مقالې په پای کې هل لوس تونکو څخه مرس ته غواړي«:من به حریت در اینکه به این
منقد از عقل بیګانه که مبن میګوید در فرانسه چرا هجاد منیکین چه جواب بدمه ؟ آای الزم است اب چننی جاهل درګری مناقشه شد ؟ امید است
خوانندګان این سطور مبن مکک کنند».
ځواب :د قرآن کرمی د فتح سورت په  ۱۷آیت او د توبېې سورت په  ۹۱آیت رشیف کې پر ړانده ،ګوډ ،انروغ ،ضعیفانو او نورو ابندې هجاد فرض
نه دی چې په دغو انروغانو او ضعیفانو کې ش ېخ فان مه راځي ،زه دا من چې پر ش ېخ فان ابندې هجاد نه ش ته خو ته ځان د دوو امپراتوریو شوروي
او امریاک فاحت بولې ،ښاغیل تره یک! همرابن وکړه ته په ډاګه ومنه او اعرتاف وکړه ،ووایه چې(:زه ش ېخ فان می) وروس ته به موږ هل ات څخه بښ نه وغواړو
او س تا رسه به خپهل مناظره پای ته ورسوو ،آای ته په خپهل فان ش ېخۍ ابندې اقرار کویل شئ.
اتسو جنګي صاحب خپهل لیکنه په دې خمته کړي ده چې «:اب تأسف که آقای اڅړ که در موضع دفاع از سایت افغان جرمن قرار داده شده ،اعتبار
مک و بیش سایت را به زمنی زده راهی است»
ښاغیل دوکتور! که په رښتیا ته د طالبانو د امارت غړیتوب ولرې نو ته د طالبانو هل پاره د رشم او ننګ لویه نښه یېې ،که طالبان زما لیکنه لويل نو
مشوره ورکوم چې س تا په شان خلک دې هل ځانه لرې کړي.
او په دې مه پوه شه چې که ات طالبان هل نږدې څخه په دې لکه (تراش یده) ږیره کې وویين او ای دې په دې اوس نۍ فرانسوی ږیره چې دا ډول ږیرو
ته (ریشخند) وايی ،وویين څه به وايی ،ته هسې ځان نیکټايی لرونکی طالب بولې او ځان دې انبلیل میلمه جوړ کړی دی ،طالبان س تا غوندې خلکو
ته د یوې پېسې ارزښت مه نه ورکوي.
په دې اړه یوه خاطره را ایده شوه چې س تا به خدمت کې یېې وړاندې کوم :د ګلبدین حمکتیار او امحد شاه مسعود په جګړو کې یوه ورځ هل خوست
څخه اکبل ته روان شوم هل بده مرغه په چهاراس یاب کې راابندې ش په شوه دغه همال یو تن چې هل ما رسه نږدې انست ؤ ،د ګلبدین یو تن جنګیايل ته
ورغږ کړ :چېرې په بیړه ،بیړه روان یېې؟ ګلبدیين ورته وویل :سوډرو ته ډوډۍ وړم چې انوخته دی.
هل هغه کس مې پوښتنه وکړه :دا سوډر څوک دي؟ هغه وخندل ویېې ویل :دا هغه خلقي منصبداران دي چې هل حزب (حزب اسليم) رسه یو ځای
شوي دي ،په هغو څو غونډیو کې ځای پر ځای دی ،هغوی ته پنامخ سوډر (خزنیران) وايی.
ښاغیل دوکتور تره یک! دا په یقنی رسه ومنه چې طالبان به ات په خپل نوم مه ونه بويل ،داسې نومونه به درته اخيل لکه خلقیانو ته چې ګلبدینیانو اخیس تل.
نور بیا
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