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

سلطان جان کلیوال

۲۰۲۰/۱۲/۰۹

جمهور رئیس ډاکټر غنی او ورنه را تاوې کړۍ ته!
ښاغلی جمهور رئیس! هیله ده چی د ډیر مصروفیت سره سره دومره وخت ولری چی دا یو څو لنډی جملی په خالصو
سترګو ولولی او له تانه را تاوی کړۍ سره ور باندی د نوری نړی د قدرتونو د اغیزی نه پرته یو افغانی غور وکړي.
تاسو هم شاید و پوهیږی چی د افغانستان اوسیدونکی د  ۹۹،۹۹٪نه زیات مسلمانان دی .دوی داسالمی زده کړو سره
نه یواځی داچی ستونزه نه لری بلکی د مسلمانانو په توګه ،هر افغان دا خپله وجیبه بولی چی خپل اوالد  ،د ټولو زده
کړو نه د مخه د اسالم د مقدس دین په اساسات بلد اود اسالمی اخالقو نه باخبر را لوی کاندی .له پیړیو پیړیو راهسی
ستاسو په شمول ټولو افغانانو د خپلو کلیو په جوماتونو کی د مال امانو نه دا زده تر یوه حده پوری کړیدی او ال هم
لګیادي کویی.
زه باور لرم چی په دی به هم خبر یاست چی د نژدی ( )۸۰کالو نه را په دی خوا په افغانستان کی د معارف یا تعلیم
او تربیی او یا هم د ښوونې او روزنې په نوم په حکومتی تشکیل کی یو وزارت شتون لری .د دی وزارت کارپوهانو
او متخصیصینو د توان په اندازه زی ار ویستلی چی د نړیوالو معیارو سره برابر د هیواد په لسونو زرونو مکتبونو کی
د متوازن معارف په توګه تعلیمی نصاب جوړ او دهیواد ماشومان او ځوانان په یو ډول له لومړی ټولګی څخه تر د
دولسم ټولکی پوری دا تعلیمی پرګرام تعقیب اوبی ا د دوولسم ټولګی تر فراغت وروسته د علی السویه فارغینو په څیر
د کانکور په آزموینو کی برخه واخلی او د بری الی کیدو په صورت کی د لوړو مسلکی زده کړو د پاره په عالی
تعلیمی موسسو کی شامل او بالخره د ځوانو متخصیصینو په توګه د هیواد په آبادې او پرمختګ کی ونډه واخلی.
په دی هم خبر ی است چی د معارف د زده کړو په دی پرګرام کی دلومړی ټولګی نه تر د دوولسم ټولګی پوری د
اسالمی زده کړو د پاره هم خاص ځای ورکړ شویدی .دا زده کړی په ابتدایه دوره کی د اول صنف نه تر د دریم
صنفه پوری د ښونکی له خوا زده کونکوته ورکوله کیږی عبارت دی :د اسالم د پنځو بیناو زده کړه ،امنتُ باهلل ،د
لمانځه د پاره د اودس او د اوداسه (وضو) کولو طریقه ،لمونځ ،د لمانځه وختونه او د ادا کولو طریقه او خنی نور
ضروری شیان ورښول کیږی .د څلورم ټولګی نه بیا تر د اتم یا نهم ټولکی پوری ورته د دنیاتو مضمون او د قرآنکریم
تالوت د دوه ځانګړو مضامینو په توګه تدریس کیږی .د لیسی په دوره کی ورته د قرانکریم او نبوی احادیثو تفسیر
شریف ،شرعی فقه ،عقاید او منطق ور زده کیږی .بالخره په دولتی او ټولو خصوصی پوهنتونو کی د شرعیاتو
پوهنځې شتون لری چی ستاسو د حکومت په موجوده قضایه قوه کی ټول موجود محترم قاضی ان له همدی پوهنځیو
نه را فارغ شوی او د دولت قضایه قوه یی جوړکړیده.
اوس ستاسو د حکومت د معارف سرپرستی محترمی وزیری له دی کبله چی د پارلمان نه یی د اعتماد رایه تردالسه
نکړه د ځینو پاکستانی مالیانو سره د مشوری نه وروسته په عاجله توګه د (آي اس آي) هغه پالن چی د ال دمخه جوړ
شوی وو قبول کړ او بی له دی چی په هیواد کی دننه د معارف د پوهانو او استادانو سره مشوره وکړی د رسنیو سره
شریک کړ .دا چی د هیواد د مطلق اکثریت باخبری کتلی له سخت عکس العمل سره مخامخ شو د نورو بهانو اوتغیراتو
په راوستلو سره ،مخترمه سرپرسته وزیره غواړی چی په دی ټوګه د جومات او د مالامامانو د نوم په اخستلو او
هغوی ته د امتیاز په ورکولو سره د
هیواد په پارلمان کی هغه ښاغلی وکیل صاحابان چی په دی توګه ژرغولیدلی شی ،تیر باسی او که ممکنه وی چی د
باور رایه تر د السه کړی تر څو وزیره شی .داچی د وطن په ملیونونو ماشومان د څه ډول سر نوشت سره مخامخ
کیږی د دی محترمی د پاره د اهمیت ور موضوع نه ده.
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

ښاغلی جمهوررئیس او د جمهور رئیس نه د ځانی ګټو د حصول د پاره ټولو راتاو شوو ښاغلو! لطفا ً پخوا له دی چی
د دی مظلوم او تاال شوی ولس د قهر د څپیړو او د لوی هللا ج د سوال او ځواب سره مخامخ شی ،خلک غواړی په
دی و پوهیږی چی:
 ۱ـ که تاسو دا پالن لری چی په هغو سیمو کی دی ماشومان تر دریم ټولکی پوری په جوماتونو کی د مال امامانو نه
زده کړی وکړی چی هلته ښوونځی شتون نه لری ،که داسیمی د طالبانو سره د سولی نه پرته هم ستاسو په واک کی
وی  ،نو ولی ورته ښونخي نه جوړوی؟ اوکه داسیمی ستاسو د کنترول نه بهر وی تاسو څنګه کولی شی چی دا
پرګرام عملی کړې؟
- ۲ایا دغه محترم مال امامان چی شاکردانو ته درس واي :الف – دوی به څوک وی ،عربان به وی ،بنجابیان به وی
 ،که افغانان او که نور څوک؟ ب – ایا د دی استادانو تعلیم به څومره وی او تاسو به څه ډول د دوی اهلیت د دی
وظیفی د پاره معلوموی؟ ج -ایا د کلیو په جوماتونو کی د دیریشو نه تر شپیتو پوری د ماشومان د تدریس د پاره کافی
ځای او تدریسی امکانات لکه یو صنف ،تخته ،تباشیر او نور شتون لری؟ د – ایا د دومره شمیر ماشومانو د پاره په
یوه کلیوالی جومات کی د رفع حاجت ( تشنابونو) ځای شته؟
 – ۳ایا تاسو خبر نه یاست چی د پاکستان دولت همدا اوس د تروریستی مرکزونو د شتون له کبله د نړیوالو د فشار
الندی دی او دوی غواړی چی د تروریستانو د روزنی دا مرکزونه په مهارت سره د خپلی خاوری نه د باندی د بی
صاحبه افغانستان په خاوره کی  ،د همدی مقدماتی پالن په تطبیق سره رانقل او کنترول یی په خپل الس کی ولری ،
چی په دی توګه له یوی خوا د نړیوالو مخ له ځانه واړوی او له بلی خوا د افغانانو وطن د نړیوال تروریزم مرکز و
ګرزوی؟
- ۴ایا تاسو چه فکر کوی چی بالخره به همدا د جوماتو ښوونځی د پاکستان د حقانیه مدرسو بڼه په ټول افغانستان کی
خپله نکړی؟
 – ۵جناب جمهور رئیس مونږ اوریدلی چی تاسو په انتروپالوجی یا انسان پیژندنه کی تخصص لرئ ،ایا د یوه انسان
پیژونکی متخصص په صفت په دی خبر ی است چی که ماشوم ته د تر د لس کلني پوری هرڅه په مغزو کی کیښودل
شی بیا د مرګ تر وخته پوری هغه د ده له ذهن نه نه شی پیرون کیدلی؟ ای ا تاسو دا فکر نه کوئ چی دا د جوماتو د
ښونځیو شاګردان به د حقانیه مدرسو د استادانو له خوا په اغلب ګومان په دی دری کالو کی کامالً مغز شوئی نشي؟
 – ۶ایا تاسو خبر نه یاست چی تر تا سو د مخه د ښاغلی حامد کرزی صاحب په وخت کی د معارف په وزارت کی
په سلګونو حتی زرګونو خیالی مکتبونو شتون در لود او ایا په همدی دی نامه په هرکال کی په ملیونونو دالر د غلو،
چپاولګرانو او مفسدینو جیبونو ته نه دی تللی؟ او ایا ستا سو دولت چی اوس حتی د کابل په والیت کی څه چی د کابل
په ښار کی هم هیڅ شی نه شی کنترولولی دا په لسونو زرونو جوماتونو کی د ملیونونو شاګردانو احصایه به څنګه
معلوموی او څنګه به یی کنترولوی؟
 – ۷د دی ټولو فاکتونو سره ایا فکر نه کوی چی د پاکستان د (آي اس آي) د اداری سره په دی کاملن ضد افغانی
پالن کی به ستا سو د دولت د غلو او مفسدو کړیو موافقه د نژدی پرون د ژنیو په کنفرانس کی د وعده شوو مشروطو
کومکونو د چور او چپاول د پاره دا هم یوه بله طریقه نه وی؟
ښاغلی جمهور رئیس! که په ریښتیا افغان یی او در باندی راټول چاپلوسان هم افغانان وی او د افغان په راتلونکی
نسل مو د پاکستان د نظامیګرانو حکمرانی نه وی پیرزو نو یوکرت خپل ګریوان کی سرونه ښکته کړی او د دی ضد
معارف ،ضد افغان او افغانستان د خائینانه پروژی لغوه په ډیر لنډ وخت کی خپلو هغو وطنوالو ته چی په دی برخه
کی د لوی تشویش سره مخ دی اعالن کړئ او محترمه د معارف سرپرسته وزیره که نه زندان ته لیږلی شی او نه
یی کور ته ،نو بیای ارشده مشاوره کړه او ځانته یی ارګ ته در وغواړه خو له دی پوست نه یی لری کړه .او که دا
یو کار هم نه شی کولی نو د خپل کاکا د زوی ډاکتر نجیب هللا په څیر د آریانا او ی ا هم د پښتونستان په څلور الری
کی د ځان را ځوړندیدو ته تیاری ونیسه .زمونږ در باندی زړه بدیږی ځکه درته په تنده لهجه وایو چی د ولس سره
دښمنی مکوه .نوره دی خوښه .خو دا مه هیروه چی د ولس دښمنی ډیره سخته ده او بس.
پای

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

