موږ ستاسو مالتړي یو!

د ترکيې د بهرنيو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د لوی اختر د مراسمو په مناسبت په خپلو خبرو کې پر
بنګله دېش ږغ وکړ چې د هغو روهنګيایې مسلمانانو پر مخ خپله دروازه پرانيزي چې د زور او زیاتې له
امله د ميانمار د لوېدیځ راخاین ایالت څخه د تيښتې په حال کې دي .دغه راز زیاته یې کړه چې د نوموړو
مسلمانانو ټول لګښت به ترکيه پرې کوي.
د روهنګيایي مسلمانانو دغه غمجن حالت د اسالمي امت احساسات او کړنې د اسالمي عقيدې او د رسول
هللا صلی عليه و سلم د هغه حدیث پر بنسټ پاروي چې فرمایي:
«ت َ َرى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ فِي ت َ َراح ُِم ِه ْم َوت َ َو ِاد ِه ْم َوتَعَ ُ
ع ْ
س ِد ِإذَا ا ْ
شتَكَى ُ
س ِد ِه
سائِ ُر َج َ
ضوً ا تَدَاعَى لَهُ َ
اط ِف ِه ْم َك َمث َ ِل ْال َج َ
ِبال َّ
س َه ِر َو ْال ُحمَّى» (صحيح بخاري)

ته مومنان په داسې حال کې وینې چې دوی په تراحم ،مهربانۍ او عاطفه کې د یوه جسد په څېر دي ،که د
جسد یوه برخه ښه نه وي ،نو ټول جسد ناروغ او تبه لري.

داچې د ترکيې لومړي وزیر تر ټولو مخکې بيانيه وړاندې کړه ،دليل یې دا دی چې په اسالمي امت کې د
خپلو نورو مسلمانو ملګرو په اړه اندېښنې په راټوکېدو دي او د بنګله دېش لومړي وزیري د هغي وینا پر
وړاندې غبرګون دی ،چې ویلي وو« :هغه مسلمانان چې له ميانمار څخه د زور زیاتې له امله تښتي ،د دې
د حکومت مسوليت نه دی چې د هغو السنيوی وکړي» .چې د نوموړې دې وینا د امت قهر او غوسه
وپاروله او په دې تړاو یې الریونونه تر سره کړل.
موږ ته اسالمي عقيده د نورو مسلمانانو د حالت په اړوند ليدلوری ټاکي .موږ ته عقيده الرښوونه کوي چې
د خپلو ځانونو او نورو مسلمانانو په اړه داسې فکر وکړو چې موږ ټول په یوه حالت کې قرار لرو .بيا به
هغه وخت موږ و کوالی شو چې د روهنګيایي مسلمانانو د حالت د بدلون په اړه فکر وکړو او د دغه
حالت د بدلون لپاره به مو داسې ثابته تګالره غوره کړې وي چې د خپل ځان لپاره یې غوښتونکي یو .اوس
اجازه راکړئ چې د روهنګيایي مسلمانانو د ویرجن حالت او ستونزو په اړه فکر وکړو .د مایانمار د
حکومت له لوري لږکې مسلمانان اړ ایستل کېږي چې خپل کورونه پریږدي .دوی ربړول کېږي ،جنسي
تېري پرې کېږي او ژوندي په اور سوځول کېږي ،ځکه دوی «ال اله اال هللا» کلمه وایي.
د ترکي وزیر څرګندونې او ليدلوری په داسې حالت کې ځای لري .ایا دا څرګندونې زموږ اړتياوې پوره
کوالی شي؟ ایا د هغو لپاره چې ژوندي دي او د هغو لپاره چې د دغه ظالم رژیم له لوري وژل شوي دي،
عدالت تامينوالی شي؟ ایا دغه کار ستونزه حلوالی شي او د ميانمار د پوځ بریدونه بندوالی شي؟ خو تر

ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو امت په توګه څه ډول پيغام لېږدوالی شو ،په داسې حال کې چې موږ د یوه
مسلمان په توګه د دغه لویي بې عدالتۍ پر وړاندې نه دریږو او همدا دليل د بریدونو د دوام دی.
لږ تر لږه یوه وینا چې د ميانمار د پوځ له لوري د دغه ټولوژنې د بندېدو سبب ګرځي ،هغه دا ده چې ترکي
وزیر ووایي چې په ناټو کې دویم لوی فوځ د خپلو مسلمانو وروڼو او خویندو د دفاع لپاره چمتو دی .نو د
ترکي وزیر لپاره مناسبه او وړ وه چې په ميانمار کې د روان وضعيت په اړه یې ویلي وای ،چې د ترکيي
فوځ د تيارسۍ په حال کې دی .که دغه زور زیاتې سمدالسه ونه دریږي ،موږ پوځي مداخله کوو.
موږ د یوه امت په توګه هر هغه څه چې په د امت کې پېښېږي باید په هغه الره ورسره معامله وکړو ،چې
موږ خپلې ستونزې حلوو ،په ډېر جدیت او قاطعيت سره ستونزو ته بنسټيزه حل الره پيداکړو .په دې مانا
چې موږ اړ یو د ستونزې د نښو ،دالیلو ،سببونو او البته د ستونزو د حل الرو ترمنځ د توپير کولو وړتيا
ولرو.
کله چې د روهنګيایي مسلمانانو وضعيت له نژدې څارو ،نو نښې او نښانې یې دا دي چې دوی وژل کېږي،
ربړول کېږي ،جنسي تېري پرې کېږي او د خپلو کورونو څخه شړل کېږي .دليل یې دا په ګوته کوالی شو
چې داسې کوم بنسټ نشته چې له دوی څخه دفاع وکړي .هيڅ پوځ د دوی ساتنې ته نه ورځي او هيڅ
چارواکی دغه مجرمين عدالت ته نه کشوي .د دې ستونزې سبب دا دی چې د مسلمانانو واکمنان د خپلو
هيوادونو د مدیریت لپاره شریعت ته رجوع نه کوي یا هم په دغه حالت کې پوځونه نه مدیریت کوي.
ځکه د ستونزې حل دا نه دی چې د دغو مسلمانانو د پاتې کيدو لپاره بنګله دېش ته لګښت ورکړو .دغه کار
عدالت نه پلی کوي او نه هم د روهنګيا د مسلمانانو ترینګلي حالت ته بدلون ورکوالی شي .یوازینی حل دا
دی چې د اسالمي نړۍ پوځونه سره منظم کړو او دا پيغام وليږدوو چې موږ د خپلو مسلمانانو وروڼو او
خویندو مالتړ کوو.
ین فَعَلَ ْي ُك ُم النَّ ْ
﴿ َو ِإ ِن ا ْ
ص ُر﴾ [االنفال]۲۷ :
ست َ ْن َ
ص ُرو ُك ْم فِي ال ِد ِ
ژباړه :او که دوی له تاسو څخه د دین لپاره مرسته وغواړي ،نو مرسته یې وکړئ.
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