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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

۲۰۲۰/۱۱/۳۰

ښاغلو طالبانو!
که تاسو په ریښتیا هم د هغه مقدس اسالم د لوړو هدفونو د پاره کارکوی ،چی رحیم او رحمان هللا ج ،د عاقل انسان
د الرښونی د پاره دا مقدس دین د خپل حبیب حضرت محمد مصطفی ص په ذریعه را استولی دی .که تاسو د هغه
اسالم د ثبات او بری د پاره مبارزه کوی چی په بشری ټولنه کی د ظلم او استبداد ټولې ریښې وچې او دعدل او
انصاف حکمرانی غواړی .که تاسو د هغه اسالم سره مینه لری چی په هغه کی ټول مؤمنان یود بل ورونه
بلل شویدی .که تاسو د هغه اسالم غوښتونکی یاست چی د بیګناه وینې ټوئیدل یی عظیمه ګناه بللی ده .که تاسو د هغه
اسالم پیرویان یاست چی فقر ،ناپوهی ،غرور ،دروغ او دی ورته نورډیر یی د شیطان عملونه بللی دی .که تاسو د
هغه اسالم د اصولو د تطبیق د پاره هلی ځلی کوی چی عمل د هرڅه ټاکونکی بولی او د محشر په ورځ به د هر
انسان سره د هغه د اعمالو له مخی محاسبه کیږی او بالخره که تاسو د هغه خدای د رضایت د حاصلولو امید او
هیله لری چی هغه د ټولو مخلوقاتو پیداکونکی،روزی ورکوونکی  ،اخستونکی او بیا را ژوندی کونکی دی .نو
راځئ ،د عاقلو انسانان په توګه  ،د یوی کمی شیبی دپاره په خپلو ګریوانو کی سرونه ښکته کړی او په دی څو
نقطو باندی له سره فکر او یو د بل سره مشوره وکړی ،تر څو د لوی هللا ج په نزد  ،د قیامت په ورځ
د طالمانو ،ناپوهانو او د خدای د دښمنانو په قطار کی ونه درول شی .
 – ۱د ټولو بی ګناه خصوصا ً هغو انسانانود وژلونه الس واخلی چی هغوی هم ستاسو په څیر دهللا ج عبادت کوی،
هغه کسان چی مشهود جرم یی نه وی کړی او شرعی حد ور باندی نه وی تطبیق شوی ،هغه کسان چی تاسو یی
نه پیژنی لکه د عامو الرو الرویان ،په بیلو بیلو ساحو کی د حالل رزق پیدا کونکی ،دپوهنی شاګردان ،رنځوران ،د
رنځورانو خدمتګاران ،خلکو ته د خیر روسونکی او دعامه نظم ساتونکی دي .
 – ۲د عام المنفعه تا سیاستو او ټولګټو پروژو له تخریب نه ډه ډه وکړی ،خکه همدا تاسیسات او پروژی دی
چی بی وزلو ته ازوقه او نفقه برابروی او د هللا ج نور مخلوقات لکه خزنده ګان ،پرنده ګان او نور حیواانات هم له
همدی الری نه تغذیه کیږی .
 – ۳د داسی یوی ټولنی د جوړیدو د پاره کار وکړی چی په هغی کی یو انسان د بل نه ویره ونه لری ،یو بل ته
د اذیت رسول نه بلکی د ښګینې د رسولو مسؤلیت احساس کاندی ،یو د بل د تخریب د پاره نه بلکی د تکمیل د پاره
کار وکړی او هر یو خپله هغه ټولنه چی ژوند پکی کوی خپل کور او د دی ټولنی غړي خپلی خویندې او ورونه
و بولی .
 – ۴د داسی یوی ټولنی د جوړښت په الرو چارو ځان و پوهوی چی په هغی کی ټول لوړ اخالقی معیارونه په پام
کی ونیولی شی ،فقر او بیکاری پکی د صفر حد ته راټیټه شی ،انسانی کرامات پکی په مکمله توکه مصؤنیت ولری،
هیڅ کمزوری پکی د زورورو د السه په ویره کی ژوند ونه کاندی ،هیڅ موراو خورد اوالد او ورونو په ظالمانه
وژنو سر تندی ونه وهی ،د ټولنی ټول غړی(نارینه او ښځینه) د پوهی د رڼا په برکت د
جهالت ،ناپوهی او بی سوادۍ له ناروغیو نه آمان و مومی او په دی توګه ټولنیز عدالت په ټولنه کی تطبیق شی .
 – ۵ښخه مور ده او اسالمی ارشاد داسی دی چی « جنت د مور د قدمو الندی دی» ،هغی هم تاسو روزلی یاست،
هم یی نور فیلسوفان روزلی ،هم پیغمبران روزلی او هم یی دی ټولو ته د خپل وجود نه تغذیه ورکړی ،هغه هم ستا
غوندی د هر حس لرونکی ده ،د هغی په حق باندی ظلم نه زمونږ د مقدس دین د اساساتو سره سمون لری او نه د
نړیوالو قوانینو سره ،نو د هغوی حقوقو ته درناوی وکړه او په ټولنیزو چارو په سرته رسولو کی ورته د ځان
په څیر په اهمیت قایل شی .

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

- ۶وروستۍ خبره داده چی اوس نړیوال ،تاسوته د داسی انسانانو په سترګه ګوری چی د خپل وطن ،خپلو خلکو او
نړیوالو سره مو په زړه کی ال د مینې حرارت شتون لری ،نو ځکه یی دی ته را بللی یاست چی لومړی د خپلو
وطنوالو او بیا د نورې نړۍ د انسانانو سره په سوله کی ژوند وکړی ،په دی کی هم ستاسو ،هم ستا سو د دین،
هم ستاسو د وطن او هم د نړیوالو ګټه ده .تاسو د خپلو ولسونو او نړیوالو دی بلنې ته د ځانونود بری او د هغوی د
ماتې په سترګه مه ګوری .که تاسو په دی فکر یاست نو دا به ستا سو په سیاسی ناپوهی او بی ځایه غرور
داللت وکړی چی دا یو هم ،نه ستا سو موقف ته ،نه ستاسو راتلونکی برخ لیک ته ،نه ستا سووطن ته او نه نوری
نړۍ ته ګټه لری .
یو کرت بیا هم خپل عقل ته مراجعه وکړی او څومره ژر چی کولی شی د سولی روانی خبری سرته ورسوئ تر
څو په راتلونکی کی د خپلو زوریدلو ولسونو د اعتبار وړ و ګرځئ .که تاسو په ریښتیا د دی غوښتونکی یاست چی
وطن مو د پردیو له تیری او تجاوز نه وژغوری آو په خالص الس هم د ځان ،هم د دین  ،هم د
خپلو خلکوخدمت وکړلی شی او هم خپل خدای ته هسکه غاړه ورشی نو د هر چا سره خصوصا ً خپلو مسلمانو
وطنوالو سره د دښمنې په ځای د دوستې الره غوره کړی .
که دا ټولی خبری درته اهمیت نه لری نو ممکن چی بل ګزار به درته تر دی سخت تمام شی ،بیا به وخت
درنه تیروی او دغه موقع چی اوس په الس درغلی دا به هم په الس درنه شی .نوره مو خوښه چی د عقل نه
کار اخلی او که د احساساتو نه؟
پای.
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