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عبدالباري جهاني

نهایت سپکې څېرې
لکه څنګه چې سوله ،ورورولي او خوښول خپل اصول او ځانګړنې لرې ؛ داسې جګړه ،غچ او مخالفت هم خپل
اصول لري .دا سمه ده چې جګړه له بربادۍ پرته بله معنا نه لري ،خو بشریت ته د درناوي په خاطر جګړه هم
ځینې اصول لري ،چې باید ښکلیل اړخونه یې مراعات کړي .په جګړه او دښمنۍ کې دواړه خواوې معلومې
وې ،هر اړخ د مقابل لوري د تضعیف هڅه کوي ،خو دا هڅه داسې نه وي ،چې په ټولنه کې د بې ګناه ولس د
وینې تویېدلو المل شي؛ دښمني داسې نه وي چې مالمت او سالمت معلوم نه شي او هر څوک له تیغه تېر شي،
بلکې په جګړه او نښته کې هم باید انساني کرامت ته درناوی وشي ،ګناهګار او بې ګناه وپېژندل شي او د ټولنې
معصوم قشر ښځینه و هغه ډله چې اسالم ورته ځانګړی مقام په پام کې نیولی دی؛ بې عزتي ونه شي .همدا راز
د دینې اماکنو او مقدساتو درناوی باید وشي .باید د جومات ،مدرسه ،پوهنتون ،ښوونځی ،روغتون ،پل پلچک،
سړک او نورو ټولګټو ځایونو ساتنه وشي ،خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا جګړه د وحشت تر هغو کچو
رسیدلې ده ،چې آن د جاهلیت په زمانه کې هم دومره وحشت نه و خپور .
دلته په جومات کې چاودنه کېږي او دیني عالم وژل کېږي د استاد له مبارک نوم نه غلطه استفاده کېږي او د
خپلو هېوادوالو د وژلو الرې چارې زده او عملي کوي؛ د ښوونځي سوځول ،روغتون ویجاړول ،روغتیایي
کارکوونکي برمته کول او ځورول،خیریه مؤسسات او روغتیایي مرکزونه تړل ،د پوهنتون دروازه کې چاودنه،
د کوچني ماشوم تښتول او د پیسو لپاره شکنجه ورکول ،او داسې نورې په لسګونو پیښې شته چې د اسالم ټیکه
داران یې د مسلمان په څېره کې ترسره کوي .دلته ټولې ترهګرې ډلې همدا یو قانون لري ،چې د افغان وژنې او
د افغان بې ستره کول یې خپل هدف ګرځولی او نه غواړي زموږ دردېدلی ولس په آرامه ژوند وکړي .
د کابل ،وردک  ،قندهار ،تخار،بادغیس ،بلخ ،کنړ ،ننګرهار ،کندز او لغمان په ګډون د هیواد ډیری والیتونو د
ورته پیښو شاهدان پاتې شوې دي .
پوښتنه دا ده،چې دوی په کوم دلیل ځان ته اجازه ورکوي ،چې د لسګونو غیر اسالمي او غیر انساني کړنو د دین
د ساتلو په خاطر د جهاد ادعا هم وکړي؟

داسې کرغیړن اعمال څوک کولی شي؟
یوازې هغه څوک یې کولی شي ،چې د خدای "ج" د رحمت سیوری پرې غوړول شوی نه وي ،د خدای"ج" له
مبارک کتاب قرآنکریم سره یې دښمني اعالن کړې او د زده کړو د مخنیوي کورسونه یې تعقیب کړې وي .که
څه هم ویر اچوونکې ډلې په ښکاره نارې وهي ،چې د ټولګټو پروژو او عام المنفعه ځایونو ساتنه کوي ،خو د
بادار د امر په مقابل کې بیا ټولګټې ځایونه څه ،چې آن جومات او ممبر هم ورڅخه خوندي ندی .ښکاره خبره
ده چې دوی په نورو هیوادونو کې د افغان او افغانستان د پرمختګ د مخنیوي لپاره زده کړي کړې دي .
تاسې به په وار وار اورېدلې وي؛ هغوی،چې د افغان ولس د وژلو او تباه کولو دنده یې پر غاړه ده او د اسالم
ناره وهي ،خپل اوالدونه یې د نړۍ په مهمو پوهنتونونو کې درسونه وایي،خو د افغان بچي د پرمختګ او سوکالۍ
الرې ور بندوي او دا کار یوازې نهایت سپکې څېرې او د هېواد د ښې راتلونکې دښمنان کولی شي؛ نه بل
څوک .
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