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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٨/٠٦/٢٠١٠                          مليحه ناياب 
  

   ، قيامت واقع شود٢٠١٢اگر درسال 
  ؟..چه کسانی از عذاب مصون خواهند ماند

  
که همه مردم مصروف کار و بار روزمره خود بوده ) قيامت(در آنروز : خداوند تعالی در مورد مومنين ميفرمايد

را رها نموده به هر طرف ) زندمال و فر( همه چيز زندگانی دنيا ،ناگهان صدای دلخراش مردم را سراسيمه ساخته
 وليکن مومنين را در آنروز خوف ، حتی زنان حامله از آن صدای قوی و هولناک سقط جنين ميکنند،پراگنده ميشوند

  ؟  ..و آيا مسلمانان نيز در آنروز از عذاب رهايی خواهند يافت. نيست
مسلمانان همچنان .  سوره مومنين آمده است در،در مورد صفات آن کسانيکه به چنين درجه و مقام عالی رسيده اند

  .بعضی اوصاف مومنين را به خود نسبت داده و دخول به جنت را آسان مبدانند
   

که در تمام حيات خود يکبار برای اصالح و آرايش موی سر خود به سالون آرايشگاه نرفته ) غربی( ساله ٧٣زن 
 و همچنان ،ز زنجيره لباسهای کهنه بجای بند بوت استفاده ميکرد يعنی ا،ز مصارفات بيجا جدا پرهيز مينموداست و ا

  در راه  پروژه های مختلف و ، تا با پولهای پس انداز شده از اين مدرک را،ابتکارات ديگرش سبب گرديد
  .  تا خداوند تعالی اجر و ثواب دنيا و آخرت را برايش بدهد،در منطقه خود به مصرف برساند)  خيريه(سازمانهای 

  ؟.. و به چه هدف اين را ه را برای خود انتخاب مينمايند،آيا چنين اشخاص از قيامت خوف در دل  دارند
 در جهت ، با صرفه جويی در مصارفاتش،اين زن خوش قلب و با ايمان خواسته است. جواب واضح و روشن است

  . رفع نيازمندی های مردم و جامعه خود عايدش را به مصرف برساند
  .. پخش اين خبر در مورد زندگيش چه تاثير باالی مردم جهان و به خصوص ما مسلمانان خواهد داشتمصاحبه و

 در آنوقت حقيقت ، يکبار از نظر بگذرانيم،اگر لحظه ای فکر کنيم و زندگانی کسانيرا که چشم از دنيا بسته اند
  . زندگانی اين دنيا و آخرت به ما بهتر معلوم خواهد شد

 وليکن هر کس که به ،گروهی از مردم باشد )مذهبی( روی داليل خاص ٢٠١٢ر مورد قيامت  ممکن صحبت ها د
  به اين نظر ، حتی کسانيکه بوجود خداوند عقيده هم نداشته اند،خداوند باور دارد از روز قيامت انکار کرده نميتواند

  . اند که روزی حيات زمين به آخر ميرسد
  برای مردم که ، در حقيقت يکنوع هوشدار است، چه واقع خواهد شد٢٠١٢ اين آوازه که در سال ،هرچه باشد

هنوز ) قيامت(همواره در آرزوی طول عمر دراز بوده و بخصوص آنعده از کسانيکه غافل و بيخبر از چنين روزی 
 قيامت  و اگر هم راجع به، جز به نفس خود به چيز ديگر توجه نميکنند،هم به فکر خيانت و مردم آزاری ميباشند

  .   بعدش زود فراموش ميکنند،بشنوند
 اما از روی عالمات آن که در ،را جز خداوند تعالی هيچ کس نميداند) قيامت( علم آنروز ،آنچه در قران آمده است

  .  انسان ميتواند به  نزديک بودن قيامت باور کرد،جهان چه ميگذرد
 دزدی اطفال معصوم و خيانت ها به مال ،حمانه مردم بيگناه جنگ و کشتار بی ر،سالح ها و انواع بم های  زهر آلود

و ناموس يکديگر به خصوص که اين جنايات و ظلم بيشتر بوسيله خود مسلمانان  و بعضی از کشور های  اسالمی 
  . چندان بعيد بنظر نميرسد) قيامت(  از وقوع و امکانات آنروز،صورت ميگيرد

 در راه راستی و صداقت در ، تا مسلمانان به خود آمده،قت آن نرسيده است آيا و،فرضا اگر چنين چيزی واقع گردد
  . راه مومنين واقعی را در پيش گرفت،برابرهمديگر با اتحاد کامل بجای خشونت

   
را ) صغری( انسانها در طول تاريخ نمونه های از قيامت ،هرگاه از زمان نوح پيغمبر تا به امروز به گذشته نظر شود

  ، به خصوص در دهه های اخير، وياهم اثرات تلخ آنرا چشيده اند، به چشم ديده،ی مختلف به گوش شنيدهبه طريقه ها
  : که بازهم ياد قصص آن از خاطره ها زود فراموش گرديده است

 بعضی ، بارانهای مدهش که زندگی مليونها انسان را از بين برده است، زلزله های ويرانگر،آتش سوزيها تباه کن
 که چگونه زن حامله بخاطر نجات از غرق شدن باالی ،صه های تراژيدی هنوز هم در خاطره ها باقيستازين ق

 ، يک شهر کامال از بين رفته، همچنان در حادثه سونامی  در جزاير اندونيزيا،شاخه درخت طفلش را به دنيا مياورد
 مسلمان و غير مسلمان همه آنها در ،جد پناه برده و کسانيکه در مس،اما به قدرت خداوند تنها يک مسجد آباد باقی ماند

  .  جمله نجات يافته گان بودند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 هما نروز و همان لحظه برايش ،برای بعضی از انسانها اگر مصيبت بزرگ ويا بيماری غير قابل عالج پيش آيد
قامت از خود نشان  وليکن بعضی اشخاص هم پيدا ميشوند که با ايمان قوی در برابر مشکالت صبر و است،قيامت است

  .  باقی حيات شان را ميگذرانند، با اعمال نيک و خير رسانيدن به ديگران، زود نا اميد نميگردند،داده
 از جانب دکتوران ،امروز در کشور های غربی اگر يک مريض قابل عالج نباشد ويا زمان مرگش نزديک باشد

   .معالج بدون خوف بصورت واضح برای خود مريض گفته ميشود
 اما بخاطر اينکه ، تا برای مريض که بيماريش سرطان تشخيص شده بود واضح بگويند،روزی تصميم بر آن شد

 خواستند تا از طريق يک داکتر روانشناس  اين مطلب را به وی ،از خود بجا نگذارد) روانی(باالی مريض تاثير بد 
 و به  زندگيش زيادتر ،تا دو سال وقت نداشتهاز شش ماه : داکتر روانشناس در ضمن صحبت برايش گفت. برسانند

  .  ادامه داده نميتواند
داکتر با تعجب پرسيد .  مريض دستان خود را به آسمان بلند کرد و شکر خداوند را بجا آورد،بر عکس انتظار داکتر

  ؟.اين شکرانه بخاطر چيست
 ، حاال موقع آن رسيده است،آن غافل بودمبخاطر که وقت زندکی و مرگ برايم معلوم شد که قبال از : در جواب گفت

 به خصوص اعمال  که قبال بايست انجام ، کارهای مفيد و مثبت انجام دهم،تا ازين مدت کوتاه استفاده بسيار کرده
 ويا ،ميدادم تا خير و ثواب آن هم به خودم ميرسد و هم به ديگران و سعی کنم  تا اگر کسی را از خود رنجانده باشم

 زيرا گاهی حوادث چنان پيش ميشود که انسان فرصت بخشش خواستن ،مرتکب شده باشم آنرا تالفی نمودهگناهی را 
  .را هم از ديگران پيدا کرده نميتواند

 عمل را ، وقوع قيامت را در نظرميداشته باشد،بدون شک انسان عاقل هرلحظ اين فاصله بين مرگ و زندگی را کوتاه
  . بلکه ضررش به ديگران نيز برسد، نفس خودش بودهانجام نميدهد که نتنها ظلم به

  
گرديده است و ) دزدی(مردی از برنامه ساز سوال نمود که مدت ها قبل مرتکب خطا )  دينی(در يکی از برنامه های 

  . از اين ناحيه بسيار رنج ميبرد
 و به تعقيب آن عالوه ،گرددتوبه بهترين راه است در صورتيکه آن عمل بار ديگر تکرار ن: البته بجوابش گفته شد

  .و به سخنان شان ادامه دادند..   امروز دزدی  را همه کس و در هرکجا انجام ميدهند،نمودند که
 ، و ليکن بهتر بود تا در برابر صد ها بيننده به خصوص جوانان،شايد منظور شان از افغانها و افغانستان بوده باشد

 اين حرف ها ،را طلب مينمود) گناهش(رمساری اعتراف و راه چاره جويی آنشخص که در برابر همه شنونده ها با ش
  . را بسيار ضعيف و کم اهميت نشان ميداد) احساس گناه و عمل دزدی( هرچند حقيقت هم داشته باشد 

  تا پشيمان شده و،بايست مثالهای از آيات قران در مورد يهودی بيگناه و تهمت دزدی که خداوند دزد را رسوا نمود
  .توبه کند به هر حال درس خوب به ديگران ميتوانست باشد

    
خيانت و ( تا جلو فساد ،يس جمهور حامد کرزی در سفرش به جاپان خواسته اندئجاپانيان از ر: در خبری آمده است(

  .) تا  به کمک های بشر دوستانه شان به مردم افغانستان ادامه داده بتوانند،را در افغانستان بگيرد) دزدی
  ؟ ..سوال پيدا ميشود که اين دزدان کيست

آيا آنهايکه از روی فقر دزدی کرده و هنوز هم در زندانها به سر ميبرند و پول اضافه هم ندارد به دزدان ديگر به 
ويا اين دزدان کسانی هستند که از خداوند و روز ..  تا زودتر از آنجا خالص شوند،درجه های باال و پايين  بدهند

 با اسناد ساخته کاری جايداد ، به بسيار ديده درايی از مردم رشوت ميگيرند،خوف در دل راه نداده) امتقي(آخرت 
  ...های شخصی مردم را قباله ميکنند

 روزی خواهد رسيد تا پروردگار انتقام مردم مظلوم را ،کسانيکه خيانت آشکار و يا پنهان کرده و توبه هم نکرده اند
  . تا پند برای نسل آينده و فرزندان خود آنها شده بتواند.. و رسوا يشان خواهد ساختدر دنيا از آنها گرفته 

 به مردم شريف دلسوز و پاک نفس در داخل و خارج از کشور که به لطف ،برای از بين بردن هر نوع فساد و ظلم
ستان جهت اصالح سيستم  تا برای نجات مردم و نسل آينده افغان، ضرورت احساس ميشود،الهی  تعداد شان کم نيست

 پالن های ثمر بخش را برای ، بنياد های اجتماعی باهم متحد شده،موجود اداری که با فساد و خيانت آغشته ميباشد
  .يک سيستم حکومت داری بهتر به نفع مردم و جامعه روی دست گيرند

 و ،نی بدون نتيجه باقی مانده تا به قضايای مختلف که مدت های طوال،به مسايل عدلی و قضايی توجه بيشتر شود
  .  به آن رسيدگی عاجل صورت گيرد،سبب سرگردانی مردم مظلوم گرديده است

  تا از سوی اشخاص باصالحيت که به همين منظور نجات مردم ،درينصورت برای مردم خايين خوف در دل پيدا شده
 نسل آينده يک اساس عالی و محکم را بنياد  و از جانب ديگر اين نهاد ها برای،و وطن فعاليت ميکنند رسوا نگردند

 مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور برطرف شده ، تا با تربيت نمودن نسل جوان و ارتقاء سطح دانش آنها،گذاشته



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  مبارزه در برابر فساد اداری و ديگر ،و تالش های خسته ناپذير نسل جوان) افغانها(البته بدون دلسوزی خود . بتواند
  . معه کار آسان نخواهد بودمشکالت جا

 ،در رابطه به فساد و خيانت به خصوص در حق هموطن و همدين خود که در اسالم خوردن مال مردم حرام ميباشد
  :  بگونه مثال جهت قضاوت هموطنان تقديم ميدارم،قضيه را گرچه شخصی ميباشد

 دو ،که توسط کرايه نشين قباله گريده بود) اول( تا اپارتمان واقع مکروريان ،پنج سال قبل به افغانستان سفر کردم( 
  .باره بدست آورم

 ٤٤ بيست و سه سال قبل اپارتمان مارا در بالک ،لندن زندگی داردشهربا تاسف خانم که شغلش داکتر بود و فعال در 
در غيابت ما که  چون در آنزمان استاد در پوهنتون کابل بود و از طريق وزارت صحيه آنوقت ،به کرايه گرفته بودند
 از وزارت ، يعنی شوهرم که صاحب منصب متقاعد بود، خداوند را حاضر نديده، با جعل کاری،مهاجر شده بوديم

ممکن با استفاده از فرمان حکومت . دفاع آنوقت استعالم ترتيب داده بودند که گويا شوهرم ترک وظيفه نموده است
ينمودند ضبط ميگرديد و بدين ترتيب قباله را بنام خودش ثبت خانه های اشخاص که ترک وظيفه م) داکتر نجيب(

  .  زمانيکه به افغانستان رفتم تا اپارتمان را دو باره تسليم شوم،جالب اينجاست. نمود
  بدون  آنکه زحمت و ، چون خود در لندن بود، از گرفتن نامش خود داری مينمايم،که برای حفظ آبرو) داکترخانم(

 بجای ،ن را در نظر بگيرد و همچنان درين مدت طوالنی که از مفاد کرايه خانه سود برده استحق قانونی يک انسا
  به بسيار سرعت از طريق سفارت لندن وکالت نامه به کابل برای ،عذر خواهی و رفع خجالتی و قبول خساره

  .برادرش فرستاد تا با من صورت دعوی را به پيش ببرد
 تا باالی موضوع در صورتيکه ادعا من درست ،به محکمه شانزدهم ارسال گرديددوسيه از طريق محکمه ابتدايی 

جز سرگردانی و  ) رشوت( زيرا با تاسف بدون ،دوسيه به همان شکل باقی مانده است.  غور و فيصله نمايند،باشد
 نه پول ،بمانم نسبت ضرورت به بعضی دواها در آن شرايط  نميتوانستم بيشتر ،گذشتاندن وقت فايده برايم نداشت
  .  چون رشوت دهنده و رشوت گيرنده در اسالم عمل گناه شمرده ميشود،رشوت را داشتم و نه هم نيت آنرا

 برعالوه از خرچ و ،بپردازد) رشوت( هم پول اضافه ،ظلم ازين چه بيشتر درحق يک مسلمان که هم جايدادش برود
  ..) مصارفات تکت سفر

  .)    مقدار پول ندزديده بودم که چند برابر بيشتر به پوليس دادم تا رهايم کردهمان: کيسه بری  به دوستش گفت( 
 تا بدون درد سر از کسيکه ، در مملکت ما عدالت و قانون حاکم شود،به هر حال درين مدت چهار سال انتظار داشتم

درد و مشکل ديگران را حساب ميشود که بايست ) داکتر( دريغ و صد افسوس در جمله تعليم يافتگان ،باورم نميشد
خوب درک کرده ميتوانست و به گفته  برادرش که پنج مراتبه در لندن نماز ميخواند و برادرش را هم حاجی صاحب 

 به کمک خداوند عادل و توانا و ، اپارتمان سه اطاقه خود را که با بسيار خون جگر بدست آورده بوديم،ميگفتند
  . نمحکومت قانون دوباره بدست آورده بتوا

    نه به ،روزی انسانها اين حقيقت را خود درک خواهند کرد که خداوند تعالی هيچ خيانت بنده اش را نخواهد بخشيده
  .  او را نبخشد،تا درحق کسيکه ظلم کرده است)  عبادات(

تا مال  ، اما خاک به چشم خواهر يا برادر مسلمان خود می پاشند،انسانهايکه با نشان دادن ظاهر يک مسلمان خوب
 طور نمونه چشم ديد خود را در شناخت ،به ارتباط همين موضوع. دنيا را با انواع خيانت ها از آن خود سازند

  .اشخاص ظالم بيان ميدارم 
  .)  يا قناعت پر کند يا خاک گور،چشم تنگ دنيا دار را: (البته بيجا نگفته اند که

گذشته از ديگر . اشتراک نموده بودم...) هوتل (شهر کابل  پنجسال قبل در محفل يکی از دوستان نزديک خود در 
 در اينجا صرف اشاره به لست مينو غذای آنها ميکنم  تا گوشه از دغل بازيهای ،مسايل و نيرنگ بازيها مالکين هوتل

  . تا آنروز که حق تعالی  آنها را رسوا سازد، که از خداوند ترسی در دل ندارند،اين تشنگان دالر و کلدار
 که در يکتعداد ، وليکن يکنوع برنج  پخته شده بود،از چهار نوع برنج  شامل لست که ظالمانه پول اخذ داشته بودند

غوری ها پلو ساده بود و در يکتعداد ديگرغوری ها روی همان پلو ساده مقدار خالل زردک و کشمش را عالوه 
  ؟..و نوع برنج ديگر پرسيده شدوقتيکه از ايشان د.  نامش را گذاشته بودند قابلی پلو،کرده

 چون مردم به آن چندان عالقه نميگيرند و زرده پلو بروی ميز ها بوده ،در جواب گفتند چلو را ما از لست کشيده ايم
  . ممکن شما نديده باشيد

البته .  نميشد آثار از زرده پلو درآن ديده،اما وقتيکه ويديو ها تکميل گرديد و روی ميز ها به دقت از نظر گذشتانده شد
 ،وليکن بعد ها شنيديم که روی کدام موضوع رسما جريمه نقدی شده. دعوی با اين زور مندان هم جای را نميگرفت

  . نزد مردم از اعتبار شان کاسته شده بود
ممکن به عين شکل اشخاص زياد باشند که در هر گوشه و کنار با خيال آرام نشسته ترس از رسوايی و روز جزا 

  . هم ندارند) قيامت(



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

اميد است راه بيرون رفت از اين نارسايی ها و ظلم  که مشت نمونه خروار تقديم شد توسط اشخاص با ايمان و صلح 
  .  تا مردم از شر اين چنين اشخاص درامان بمانند،دوست کشور جستجو گردد

 همچنان اگر ،ود اصالح ميگردند در حقيقت چند خايين و مفسد ديگر خود بخ،اگر يک نفر به پنجه قانون سپرده شود
 مملکت ،و کنترول مواد مخدر که از جمله بدبختی های عمده کشور است صورت بگيرد) بيسوادی(مبارزه در برابر 

و در آنصورت زندان ها هم از وجود اين اشخاص و مردم بيچاره که با جرم .   خاين نجات پيدا ميکند،از شر دزد
خداوند تعالی همه را انصاف .  خالی خواهد گشت،ميله های زندان بسر ميبرندکوچک حيات باقی مانده را عقب 

  .نصيب گرداند
  

  به اميد ياری خداوند
     
  
  
  
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


