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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ سادات عبدالواحد میر

 ها ارزش باالترین انسانیت
!را تبجیل میداریم ناجی طفل افغان  

 
کشور « بوالنی » م ( از طرف محکمه شهر  ۲۰۱۵افسر سابق پولیس انگلستان در ماه اکتوبر) « راب الری »

باید جزایی پنج سال حبس و « جرم » قاچاق انسان متهم شناخته شد و در صورت تثبیت این « بجرم » فرانسه ؛ 
 .هزار آیرو جریمه نقدی را متحمل میگردید( ۳۲)
 
 خانواده اش در انگلستان تسلیم نموده است. هاو کسی است که طفل چهار ساله افغان را از مرگ حتمی نجات داده و ب 
 روی همین ملحوظ :  
 

جنوری ( ۱۴)  . محکمه سرانجام دربر آمدند« متهم » بشر دوستان انگلیس با جمع آوری پنجاه هزار امضا بدفاع از 
« تعلیقی » به هزار هیرو جریمه نقدی « بجرم در خطر انداختن کودک » قاچاق انسان تبرهه و « اتهام » او را از 

 : معذرت خواست و گفت« عاطفی » و    « شیوه غیر عقالنی » عند المحکمه بخاطر« راب الری » محکوم ساخت . 
 

دیدن طفل مغروق » . نامبرده انگیزه خود را «ها نماید نمیتوانست یک طفل را در جای کثیف و مرگ حتمی ر» که 
 بیان نمود.« تقاضای مکررآقای احمدی پدر دخترک » و « مهاجر در ساحل ترکیه 

 
 نونی عمل مینماید. بدینترتیب او از انسانیت پاسداری نموده و تثبیت ساخته که انسانیت باالتر از معیار های قا

« انسان بودن مهمتر از رفتن به بهشت است» سانهای بزرگ روح بزرگ دارند و ثابت ساخت که ان« راب الری »  
 و انسانیت شعار ؛ نه ؛ بلکه مانند روشنگری عمل میباشد:

    
 آدمی را آدمیت الزم است

 عود را گر بو نباشد هیزم است
 

خار دار محکوم به اعدام  خاطره سرباز جنگ جهانی را زنده ساخت که : با عبور دادن طفل از سیم« راب الری »  
 گردید و اکنون مجسمه او در بیشتر از هفتاد کشور جهان ساخته شده است.

   
 و به تاسی از کالم حضرت موالنا که :

 «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو است  ... »
 

قوق بر من خورده دوست میپردازیم و امیدوارم همسلکان گرامی و بزرگان علم ح انسان« راب الری » به تبجیل از 
را بر قانون مرجع دانسته ام و مسلم است که بحث حقوق و اخالق مبحث پیچیده « انسانیت » و « اخالق » نگیرند که 

 و جداگانه است و مکاتب مختلف از زوایای گوناگون بدان میپردازند.  
 و منحیث حسن ختام سخن گاندی بزرگ که:

   

 «انسان بودن خود یک مذهب است»!
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