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

2۰1۸/۰۷/1۳

داكتر مصطفي آریامل

ایكاش طالب راه انسانیت در پیش گیرد!
ایكاش طالب بازوي پرتوان خویش در راه اعمار به كار برد نه تخریب.
ایكاش طالب استعداد خویش براي تولید بیل و كلند بكار گیرد نه بم و هاوان.
ایكاش طالب به سطحي برسد كه به بانك خون برود و به ضرورت مندان خون دهد نه اینكه خون بریزد.
ایكاش طالب مكتبي اعمار كند نه مسجد ترور پرور.
ایكاش طالب عقیده به الحمدهللا رب العالمین داشته باشد و كرامت انساني را احترام كند.
ایكاش طالب یوغ غالمي پاكستان را به زمین اندازد و بر اسپ تازي وطن خویش سوار شود.
ایكاش طالب از شر رو گرداند و به خیر باز گردد.
اگر كلمات خیر و شر را در دو روي یك سكه نقش كنید آندو ،هـیچگاه یكدیگر را دیده نمیتواند و به عبارت دیگر
خیر و شر باهم آشتي پذیر نیستند.
صالح نمیتواند از مقام و موقف خود تنزل كند تا رضایت شریر را بدست آورد این شریر است كه از شرارت دست
بردارد و به صالح تقرب جوید.
ِشیر كه سفید است نمیتواند براي كسب رضایت سیاهي ،خود را سیاه كند این سیاهي است تا تاریكي و كدورت را
ترك كند تا به ِشیر مقرب گردد.
از وراي اعالمیه كنفرانس بین المللي علمي  ٤۳كشور إسالمي چنان پیداست كه تالش هاي دولت افغانستان براي
آوردن صلح در آن كشور جنگزده ،مورد ستایش و حمایت فراگیر همه جهانیان و جهان اسالم قرار گرفته و به طرف
شریر یعني طالب و قماش هاي شریر تر دیگر شان اكیدا ً توصیه شده تا از قتل و خونریزي همنوعان خویش دست
بردارند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

در جریان كنفرانس ،سخنراني هایي صورت كه مزین با نصوص قرأن و احادیث مباركه بوده در حقیقت تروریست
ها و دهشت افگنان را به چهار كتاب مالمت كرده اند.
امیدوارم اعالمیه كنفرانس مذكور باعث یك طوفان بیداري یا سونامي اي شود كه انگیزه و "فتنه" دهشت افگني و
افراطي گري را از بیخ و بنیاد ریشه كن كند.
بر عالوه ،كنفرانس مذكور ،آخرین نقاب جهان فریبي و "روي شر" میزبان تروریزم جهاني یعني پاكستان را بر
انداخت.
ممالك خلیج كه حامیان تروریزم بوده و هستند امیدوارم از حمایت مالي پاكستان ،طالبان ،و غیر دار و دسته شان
دست بردارند.
انتظار روزي هستم كه نظام تروریست پرور پاكستان و ایران سرنگون شده و ملت هاي شان راه هاي دیگر رسیدن
به سعادت را جستجو كنند.
تهنیت به ملت بسیار رنجدیده و صبور افغان
با احترام

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

