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 ۹۱/۰۲/۲۰۱۸               . انجنیر سلطان جان کلیوال
                            

 توپیر یا تفاوت څه شی دی؟
 

  :که و غواړو چی توپیر ته د پیژندنی د پاره تعریف پیدا کړو نو شاید داسی به و وایو چی
  .ورته نه وی هغی ته متفاوت شیان ویل کیږی ټول هغه موجودات چی د ترکیب له مخی سره

له مخی د پیژندنی  په انسانانو کی دا توپیرونه د رنګ، قد او جسامت، نژاد، د ژوندانه د طرز او د عقایدو او باورونو
  :خپل مخلوق ته وایی توپیر ته اشاره شویده او هللا تعالی )ج( کتاب قران عظیم الشان کی زمونږ په مذهبی .وړ دی

 «داکړی یاست چی سره و پیژنیتاسو ما په بیلو بیلو ډولونو د دی د پاره پی»
 

 (د قرانکریم د یوه مبارک آیات مفهوم. کلیوال)
 

که د لوی هللا ج دی حکمت ته و ګورو نو پوهیږو چی که ټول بنیادم سره په یوه رنګ اویوی بڼی پیدا شوی وایی نو 
سره  ای او نه به مو خپل او پردیبیا به مونږ بنیادمو نه پالر او ورور پیژندلی، نه به مور او خورسره بیلولی شو

پوهیږو چی دا توپیرونه او تفاوتونه چی مونږ یی په شیانو او خصوصاً انسانانو  جال کولی شوای. نو له دی ځایه داسی
کی ګورو د دی دپاره نه دی پیدا شوی چی مونږدی هغه د دښمنیو او بدبینیو د پاره و کاروو. دا تفاوتونه یواځی 

قوارو کی نه لیدل کیږی بلکی دا د انسانانو په نظریاتو، ایډیاو، عقایدو، تفکر او عملونو کی شتون  زمونږ په څیرو او
توپیرونه په سمه توګه تحلیل کړو، ویی سنجوو  کړی چی دا ټول لری او مونږ ته هللا ج عقل راکړی او بیا یی اختیاررا

  .ن کم ویاو هغه څه انتخاب کړو چی بشری ټولنو ته یی ګټه ډیره او زیا
ً د تفاوت او توپیر اصطالح د هغی د اصلی مفهوم له مخی را و څیړله شی، مونږ ته را وښایی چی دا  که دقیقا

د مثال په توګه لکه چی مخکی ورته  .اصطالح په خپل ځان کی د ننه د قبلیدو او د درناوی مفاهیم سره را ټولوی
په بیلو اړخونو کی لکه نژاد،قومیت، جنسیت، تمایالت، ټولنیز  اشاره وشوه، په انسانانو کی دا توپیرونه کیدای شی

اقتصادی حاالت، عمر، فزیکی او بدنی حاالت، مذاهب او سیاسی تګالرو او نورو باورونو کی د انسانانو تر منځ 
په سوله  پیژندنی ته ژوره اړتیا لرو خو اساسی ټکی پکی دادی چی: دا پیژندنه باید وی. مونږ انسانان د دی تفاوتونو

ایزه بڼه وی، دروزنی د چاپیلایر له پیژندنی سره یوځای تر سره شی، د دی پیژندنی مثبت اړخونه په پام کی ونیول 
شی، دا پیژندنه باید د مکمل زغم سره تر سره شی او هره شیبه د دی تغیراتو او توپیرونو په لیدلو سره د خوښیو په 

  .پرمخ یوړله شی څرګندولو
پیرونه یوبل وزغملی شی لکه د میوزیک یوه لویه ارکسترا تری جوړه شی چی د موسیقی هره آله په کله چی دا تو

داسی یوه خوږه او زړه راښکونکی نغمه  خپل ځای کی خپل ځانګړی آواز د بلی آلی د آواز سره یوځای کوی او
  .خوښي وربخښی شیبه کی د انسان روح او روان ته جوړه شی چی په هره تری

چی په خپله افغانی ټولنه کی هم دا تفاوتونه وزغمو او داسی یی سره موزائیک کړو چی واحد ملت رانه  نوراځی
زمونږ په ملک کی د تذکرو په تر تیب کی را والړه  .جوړکړی او په ویاړ سره یو د بل په مرسته پر مخ و الړ شو

النجه د یو زغم له مخی حل کیدای شی او اسانه الره یی هم شته. نو باید عقل په کار واچول شی او دی معضلی ته 
کومه ده او څنګه دا ضد ملی ستونزه اواریدلی  و پوهیږی د حل الره  خاتمه ور کړله شی. که چا غوښتی وی چی

د   باور لرم چی په دی طرز سره به . لی شم چی په دی برخه کی خپل نظر ور سره شریکه کړمشی ؟ زه کو
تنګنظرو، متعصیبینو او د قوم په نوم د سیاسی تجارانو د تجارت دا لړۍ د تل د پاره له منځه والړه شی او له  ټولو

 مونږ نه به یو واحد ملت جوړ شی. 
 په همدی هیله
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