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قاضی احمد مسلم

اصالح له کوم ځایه پیلېږي؟
زیاتره بشري علوم د انسان له پیدایښت سره رامنځته شوي دي ،لکه طب ،فزیک ،دینی علوم ،سیاست ،اقتصاد،
ریاضی ،هندسه ،فلسفه ،اخالق ،منطق او نور ،خو د انسان دوه وروستي علوم د شلمې پېړۍ پیداوار دي ،دا دوه
علمه یو یې حفظ الصحه ده چې د انسان صحت په چاپېلایر کې مطالعه کوي او بل یې سایکولوژي یا ارواپوهنه ده
چې د انسان روان په چاپېلایر کې مطالعه کوي .په خواشینۍ سره په دې دواړو برخو کې په هېواد کې ډېر کم کار
شوی دی او زموږ ډېری خلک ورسره نااشنا دي.
په نوره نړۍ کې دغه دوه علمه د خلکو د ژوند پراخه برخه ګرځېدلي او د خپل ژوند چارې پرې تنظیموي او پرمخ
یې وړي.
موږ ټولو ته څرګنده ده چې کله خلک په بنډار کې سره کېني ،نو په دوه برخو کې ډېر بحثونه سره کوي ،یو د
سولې او جګړې په باره کې او بل دا چې ولې له نړۍ وروسته پاتې یو ،ځواب څرګند دی او هغه دا ،خپل مو چې
څه زده وو هغه مو پرېښي او د نورو د بدیو او بدعملیو پېښې کوو او هغه څه چې د نورو ښېګڼې دي او باید له
نورو یې زده کړو ،هغه نه زده کوو.
تاس و وګورئ د یوه مسلمان په توګه زموږ دین د اخالقو ،ترحم ،مهربانۍ ،نرمۍ ،تقوا ،زهد ،پرهېزګارۍ ،صبر،
زغم ،له نورو سره د ښېګڼې ،ځوانمردۍ ،عزت ،ابرو ،غیرت ،امر بالمعروف او نهی له منکر نه ،بشر پالنې،
حیوان پالنې او د نورو زرګونو ښېګڼو او سجایاوو دین دی ،خو موږ د دې پرځای چې دا مسایل پخپل کتاب
قرانکریم او د پیغمبر ص په ارشاداتو او کړنو کې ولټوو ،ورځو د نورو ولسونو او غیرمسلمانو خلکو په کتابونو او
کړنو کې لټوو.
د افغانستان په ښوونځیو کې د علومو تدریس دود دی ،هنر ،تکنالوژۍ او ډیزاین ته شا اړول شوې ده ،نو دوی لپاره
ست ونزمنه ده چې له دغو علومو د خپل ژوند لپاره ګټه واخیستالی شي .دا په داسې حال کې ده ،که په نوره نړۍ کې
او په تېره جاپان او چین کې وګورو ،نو لیدل کېږي چې نږدې  ۸۷سلنه خلک یې پخپلو کورونو کې کتابتونونه
لري ۴۳ ،سلنه خلک یې پخپلو کورونو کې ساینسي البراتوارونه لري ۷۱ ،سلنه خلک یې پخپلو کورونو کې د
کمپیوټرونو ،موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو په فېټېنګ یا تړلو لګیا دي ۱۲ ،سلنه خلک یې په خیریه کارونو او
امر بالمعروف بوخت دي او نور یې همداسې درواخله.
اوس نو راشئ زموږ ټولنه ورسره پرتله کړئ ،ډېری خلک له نیکۍ سره رغبت نه لري او په شیطاني کارونو لګیا
دي ،اخالص نه لیدل کېږي ،د نورو په الر کې د خنډونو او ستونزو جوړول معمول ګرځېدلي ،په کورونو کې د
کتابتونونو ،البراتوارونو او نورو علمي فعالیتونو زمینه خو مازې خیال او جنون بلل کېږي ،په نیکۍ کې له نورو
سره مرسته او بسپنه د چا په خیال کې هم نه ګرځي ،خو په دروغو ،چور چپاول ،غصب ،غال ،اختطاف ،جنایت،
جرم ،زنا او نورو بدیو او منکراتو کې د یو بل مرسته په ډېر شوق سره کېږي .دا په داسې حال کې ده ،چې
مسلمانانو ته امر شوی ،چې له خلکو سره د ژوندانه په چارو کې اسانتیا پېشه کړئ او له خلکو سره سخت مه
نیسئ ،خلکو ته د خوشالۍ او خوشبختۍ زېری اوسئ او د تنفر او انزجار استازي مه جوړېږئ.
له بل اړخه هللا ج فرمایي :په نېکیو کې له یو بل سره مرسته نه کوئ ،خو په بدیو او ګناه کې بیا د یو بل السنیوی
او مرسته کوئ؛ بلکې دغه ډېر بد کار دی چې کوئ یې.
د نبوي ار شاداتو له مخې څوک چې د یوه نېک کار طریقه ږدي ،نو هر څوک چې پر دې الر ځي ،ثواب به یې
طریقه ایښودونکي ته هم هومره رسېږي ،څومره چې الر تلونکي ته رسېږي او که څوک بیا د بدې الر طریقه دي،
نو هومره ګناه او بدي به یې طریقه ایښودونکي ته هم رسېږي ،څومره چې الر تلونکي ته یې رسېږي.
له بلې خوا ،له احایثو او قراني نصوصو هم دغه خبره په ډاګه جوتېږي چې څوک په کومه ډله کې مري ،له همغې
ډلې سره به حشر کېږي او د هللا ج حساب او کتاب به یوازې د ډلې له مشر سره کېږي ،که د ډلې مشر نېک سړی
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و او جنت ته الر ومومي ،نو له پیروانو یې پوښتنه نه کېږي هغوی به هم ورسره جنت ته ځي او که د ډلې مشر بد
سړی و او دوزخ ته الړ شي ،نو پیروان به یې هم له پوښتنې پرته ورسره دوزخ ته ټېل وهل شي.
له یو کس نه پیروي دوه ډوله ده ،مستقیمه او غیرمستقیمه .مستقیمه هغه ده چې په نېغه تر حکم الندې یې کارونه
ترسره کړي او غیرمستقیمه هغه ده چې په سر یې په نېغه مشر وجود ونه لري ،خو په غیاب کې ورته ارادت او
اخالص ولري ،قلبا ً هغه تایید کړي او له هغه سره په شهرت او قدرت ورکولو کې مرسته وکړي .دغه کار په خوله
له یوه تش تایید نه نیولې ،په نمانغونډو کې تر ګډونه او ان پر موټر یې د عکس تر وهلو شاملېږي .یعنې که یو چا د
کوم دوزخي عکس پخپل موټر وځړاوه ،نو ځای به یې له همغه سره یوځای په دوزخ کې وي او د دغه کار لپاره به
له هغه نه هېڅ پوښتنه هم ونه شي او که کوم نېک عمل هم ولري ،نو هغه به ورسره هېڅ مرسته ونه کړي او تر
هغه به دی له نوموړي سره په دوزخ کې وي ،تر څو چې نوموړی په دوزخ کې وي.
په قرانکریم کې راغلي :بتان او بت پرستان به یوځای حشر شي .هللا ج به له بتانو وپوښتي چې تاسو خپلو پیروانو
ته ویلي وو چې تاسو ولمانځي .بتان به په خبرو راشي او وبه وایي چې ای هللا ج تاسو خو پوهېږئ چې موږ خبرې
نه شوای کولې ،نو څنګه مو دوی ته داسې ویالی شوای؟
په دا وخت کې به د بت پرستانو پر ځان دوزخ ته د تلو وېره مسلطه شي او خپلو مالیانو ته به وایي چې تاسو خو
به په دنیا کې ویل چې دا بتان خدایان دي او یا خدای امر کړی چې موږ دغه بتان ولمانځو ،خو مالیان به ورته
ووا یي د خپلو ګناهونو او مالمتۍ پېټی پر موږ مه رااچوئ ،تاسو ته هم خدای عقل درکړی و ،که موږ ویل تاسو به
نه منل او نه به مو کول.
په دې وخت کې به هللا ج توند خویه مالیکو ته امر وکړي چې کش کړئ دوزخ ته بتان او بت پرستان یوځای.
د قرانکریم په دې وینا کې لیدل کېږي چې له بت پرستانو سره کومه محاسبه یې د نورو اعمالو نه کېږي او بې
پوښتنې له بتانو سره یوځای دوزخ ته ځي .همدارنګه ،له دې قراني ارشاداتو د یوې ډلې خلکو ته له مشر سره یې د
یوې ډول جزا او په دوزخ کې په یوه ځای کې د اوسېدو خبره هم ثابتېږي.
د اسالم له نظره د بت پرستۍ له شرکه د انسان پرستۍ شرک ډېر سخت او زیانمن دی ،ځکه بتان ژوندي نه دي او
چاته خبره او هدایت نه شي کولی ،خو انسان خبرې کوي او خلک ناسمو کارونو ته هدایت کوي.
له دې څرګندونو څخه موخه دا وه چې افغانستان تر بل هر هېواد سوشیال یا ټولنیزې سایکولوژۍ جوړولو ته یې
اړتیا لري او همدارنګه دا هېواد داسې هېوادپالو ته اړتیا لري چې شپه اور ورځ د ملي ارزښتونو د پیاړتیا له پاره
سولې او یووالي ته کار وکړي .داسې اشاخاصو ته چې د ملي دفاعي ځواکونو د غښتلتیا له پاره نه ستړلې کېدونکې
هلې ځلې وکړي ،داسې اشخاص چې د سولې او پرمختګ په خاطر ملي ،سیمه ییزه او نړیواله اجماع په رامنځته
کېدو کې یې نه ستړلې کېدونکې هلې ځلې کړي دي داسې اشخاص څوک کېدالی شي تاسو ټولو ته پته ده چې زما
هدف دلته د امنیت شورا پخوانی سالکار محمد حنیف اتمر دی هغه چې د دې ټولو هڅو او کوښښونو او السته
راوړونو وروس ته قرباني شو او په پایله کې یې خپله دنده له السه ورکړه ،خو تاریخ به د نوموړي هڅې او
کوښښونه له پامه نه غورځوي.
د یوې ټولنې سایکولوژي طبیعي ده چې پر مذهبي او فرهنګي اساساتو جوړېږي او دا په داسې حال کې ده چې
افغان حکومت دې دواړو برخو ته شا اړولې ده او ورته ډېره کمه بودجه لري او کارونه یې په نشت حساب دي .که
تاسو د کابل ښار دېوالونو ،بېل بوردونو ،پوسترونو او لوحو ته وګورئ نږدې ټول یې په مبتذلو تجارتي اعالنونو،
اشتهارونو او کمپاینونو ډک دي او که استثنا ً په کوم ځای کې حدیث یا آیت ووینئ ،په داسې حال کې چې زموږ
ټول نه تر بل هر وخت اخالقي پندونو ،احادیثو او آیتونو ته اړتیا لري ،چې په دېوالونو ،تلویزیونونو ،لوحو او نورو
ولیکل شي.
د عالمانو شورا ،د حج او ارشاد او فرهنګ وزارتونه نه پوهېږو تر هغه خپلو نومونو یې هم د کار درک نشته ،نوم
یې ارشاد خو په ټول ښار کې ارشاد وجود نه لري ،خلک په سالم ورکولو شرمېږي ،صله رحم ،پرهېږګاري ،تقوا
او نور دینی او اخالقي اساسات پای ته رسېدلي او ډېری ځوانانو د پردیو تګ او رفتار پیل کړی او په خورا مبتذلو
کارونو یې وخت تېرېږي.
لنډه دا ،نور ولسونه چې رسېدلي او پرمحتګ یې کړی خپله ټولنیزه سایکولوژي یې سمه کړې ،د اتمر په شان په
هېواد مین کسان یې هڅولي او ستایلي دي ،خو متاسفانه چې دلته هر څه سر چپه روان دي د دې پر ځای چې
اصالح له کومه پیل کړو د پرمختګ غوښتونکیو د مخې ډبکولو هڅې کوو او همدا رنګه د دې پرځای چې جګړې
او فساد په اړه کوټولي ګامونه واخلو او خپلو خلکو ته د سالمې بوختیا ،کار او تفریح زمینه برابره کړو خپل وخت
او انرېژي د مغرضو اشخاصو په بې ګټې او او بې پایلې مشورو تېرو چې پایله یې بیا نابریالی وي د دې پر ځای
چې اصالح له کومه پیل کړو د هغو ملکونو په خالف کار او عمل تر سره کوه هغه چې خلک او حکومتونه یې د
راتلونکې په اړه څرګند لرلید او وېژن لري.
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