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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 در افغانستان  ی اسیتمام احزاب س 
 

 کنند یبه قدرت فکر م   دنی رس یبرا  فقط
 

 . کشور  کدام  بر نامه  ندارد  یدر  افغانستان  بخاطر  رفاه  مردم  وابادان  یاسیس  احزاب
 

مردم  وکشور  خود     ی( نفر برسد  بخاطر  نابود  500به  )    دیکشور  ما  که تعداد شان  شا   یاسیس   یها  گوریف
 .مصدر  خدمت باشد  گانگانیبه  ب  خواهندیم
 

 :دیفرمایم  میهللا ج  در قرانکر 
 

 : «َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ۖ »
 

 :باشدیفرمان خداوند ج م نیهم - میزع -رهبر  -  ریانتخاب آم یبهترین مالك برا
 

 }َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ۖ { 
 

« باید زیادت علم یدر افغانستان  براساس آیه شریفه »و ََزاَدهُ بَْسَطةً ف   یسیاس یگروها ْسم  ْلم  َواْلج  خود   یو جسم یاْلع 
 زین   یمعلول  هستند واز  لحاظ  روان   یدو محترم از لحاظ جسم   ن ینسبت به دیگران را ثابت كنند . که متاسفانه  ا

 .خطاب کرده است  یفکر مارانیاشخاص  را  به  ب نیچن  مینکر(  هستند که  قرا ماری)  ب ضیمر
 

خاطر  است     نیندارد به هم  تیمشروع   گرانیکردن د  یخشونت  ونف   -به قدرت به   زور     ییاباسالم دست   دیاز د 
 . ندارد  یالملل نیوب  یمل  تیومشروع  یشرع تیمشروع  زیکه  حکومت طلبه  کرام  ن

 

ان كه گم  یمقبول نیست و در حقیقت كس  یتنها از نگاه قرآن بلكه از دیدگاه عقل هم رسیدن به هدف از هر راهنه 
 از راه غیر صحیح به مقصود رسیده در اشتباه است و مقصود را ناقص دریافته است.  كندیم
 

 . داشته باشد حاکمان  تان باشد  یدر علم  و جسم بر شما  برتر  کهیکسان کندیاسالم حکم  م نیمب  نید 
 

  :فرمایدیهللا ج م
 

 اْلِعْلِم َواْلِجْسِم« ی »و ََزاَدهُ بَْسَطةً فِ 
 

  یگ ی ژیدو و  نیصا حب ا  یمتاسفانه  هم  مرحوم  مال عمر صا حب وهم  اتمر صا حب  وهم محمد معصوم ستانکز   
 .نداشتند ندارد و

 

الزم است باید در جامعه ما در همه سطوح     رییك مدیر، رهبر و  آم  ی( كه برا   اتی)  خصو ص    یاین دو ویژگ
د  یمدیریت که  چرا  باشد  داشته  و  نیمب  نیوجود  تخصص  به  و  اسالم  قا  ی سالمت  صحت   .هستند  لیارزش 
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باید زیادت بر دیگران را بر خود احراز كرده باشند وگرنه ورود   دهندی كه خودشان را در معرض قرار م  یكسان  و
به زعم و گمان خودش دارا باشد و ورود هم بكند اما ملت  كه مسئول این كار   یت كسها غلط است البته ممكن اسآن 

 .است یهستند تشخیص ندهند و داستان دیگر
 

 .بود میما مسول خواه یهمه ا امتیروز ق در و
 

اعتماد خودرا    گرید  یر یتکف  یگروها  گریو د  -  یداعش  -  یطالب  -  یجهاد   یاسیس  یگروها  نیا   شودیمسخه نه م   خیتار
 هستند. سیاوردن به ابل مانیگروها ا نیمردم از دست داده  و اعتماد به  ا نیدرب
 

  -   یقوم  ضیتبع   -فروختند    گانگانیبودند که وطن مارا به ب  نهایا  .گردد  مانیپش   نهایمردم ما از گفتن زنده باد ا  گرید
 .ساختند  جیرا در کشور ما را یمذهب - یلسان

 

افغانستان هستند  ن یقاتل   یاسیس  یها  رگویف  نیا قاتل.  ملت  ملت تان حشر    نیننگ تان باد که روز حشر به عنوان 
 .دیشو یم

 
 .  والسالم

 .نیاالبالغ المب  نایعل وما
 . اکبر والمستقبل  لال اسالم  وهللا

 ن یلود یقاض
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

