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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۱/۳۰/۲۳۴۲                   سیدهاشم سدید

 متی تان هستیم!الجناب رئیس جمهور، ما نگران س

این یک امر طبیعی است که با باال رفتن رتبه و مقام، مسؤولیت های وظیفوی و به تناسب آن مشغولیت های ذهنی 

 کارمندان ادارات افزایش میبابد. 

و مسؤولیت و را، بگونۀ مثال، هیچگاه نمی توان با کار  یک کاتب حاضریو مشغولیت های ذهنی  و مسؤولیت کار

 مشاورین شما ،منسوبین شورا ها ناتور، یک قاضی، یک والی، یک وزیر، یک س مشغولیت های ذهنی یک وکیل شورا،

  مقایسه کرد. ،یک رئیس جمهور خودتان، بصفت کار و باالخره

یت های شما که در یک کشور ناآرام، عقب مسؤولیت و مشغولکار و مسؤولیت و مشغولیت های زیاد، بخصوص کار و 

به سنگینی همانگونه که شما هم میدانید، اگر وظیفۀ سنگین ریاست جمهوری بدوش تان گذاشته شده است، مانده و فقیر 

اپذیر بعضاً مفرط و جبران نسبب خستگی  وقت و زمان آن توجه نشود، به و متناسب به آن کار استراحت الزم بهکار و 

 میگردد.جسمی و روحی 

قرار نوشتۀ یکی از مجالت آلمانی که چند سال قبل آنرا خوانده بودم، ساالنه بیشتر از ده هزار انسان در جاپان به سبب 

 جان شان را از دست میدهند. از حد کار و مشغولیت های ذهنی بیش

ت در جسم و در روان انسان بروز انواع اختالال داکتران طب هم به همین نظر هستند که کار زیاد و استراحت کم باعث

به مرور زمان قدرت و  ، اگر به قدر الزم نباشد،استراحت که یگانه برطرف کنندۀ خستگی ناشی از کار است میگردد و

 انسان ها را کاهش میدهد.  توانائی کار، بخصوص کار فکری

و دیگر مشکالت روحی و روانی  کاهش مثبت اندیشیدر بسیاری موارد فقدان استراحت الزم سبب کم حوصله گی و 

ناشی  ،اسالمی افغانستان و تأئید شما از آن، تا جائیکه من فکر میکنمعلمای میگردد. نتیجۀ پیشنهاد اخیر شورای نام نهاد 

کار و مشغولیت ذهنی و است که در اثر  و انواع دیگر مشکالت روحی روانی یکاهش مثبت اندیش کم حوصله گی،از 

 .ه استشدعاید حال شما ها  زیادهای گرفتاری 

نظری بکنید، خواهید دید که در کنار آیاتی که علمای شورای اسالمی افغانستان به استناد آن خواهان  اگر در قرآن

 د. ند که اصل برابری زن و مرد را نشان میدهنوجود دار در کشور شده اند آیاتی همتفکیک جنیستی 

 . در این آیه تساوی زن و مرد در اصل خلقت انسان به صراحت بیان شده است.وره نسأ را ببینیدطور مثال آیۀ اول سبه 

 بدنبال ایجاد چنین تبعیضی میباشید.  شما به مشام شما میرسد کهانسان ها از کجای این آیه بوی تبعیض بین 

فکر نکنم درک این مطلب زیاد مشکل باشد که روی سخن در این آیه متوجه همۀ انسان ها، اعم از زن و مرد، است. 

 کمی به مفهوم این آیه بنام یک مسلمان تعمق کنید! 

، بلکه همه شما نه تنها چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد. این هم کالم خدائی است کهن نفس واحده" را الذی خلقکم م"

 د.به عنوان واالترین کالم قبول دارنو کالم او را  میپرستنداو را جهان  سلمانانم

که اشاره و ریشه به وحدت اجتماعی انسان ها  این قسمت آیۀ مذکوربه بخصوص دلیل عدم توجۀ شما و همکاران تان 

های ز کار اد همان خستگی ناشی اتا حدودی زی ،هستند ـ مفهوم فلسفی کلمه ـ دارد و چسپیدن به آیه هائیکه مقابل ایجاب

کاهش در حس مثبت اندیشی شما گردیده است. در غیر آن شما میتوانستید به  کم حوصله گی و تان است که موجب ذهنی



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 ن آمده است!!چنا جای دیگر همن آمده، درچنی منسوبین شورای علمای اسالمی بگوید که برادر، اگر در اینجای قرآن

 و...

، خاصتاً به حقوق زنان این ملت بیچاره حقوق ، برای اینکه هم به سالمت شما و هم بهحضور جناب شما اد منهپیشن

زیرا در هر کشور دنیا  ممکن است ـاینست که، اگر ممکن باشد، که یقیناً  ،آسیبی نرسد دربند کشور ما بیشتر از این

به  ر احوال تانیبرای تغی چند روزی دارند ـرؤسای جمهور و سائر کارمندان رخصتی تفریحی و رخصتی استعالجی 

  استعالجی بروید!! رخصتی تفریحی یا به رخصتی

بسیار بهتر خواهد هرچه طوالنی تر، نیکوتر ـ  ان را هم به چنین رخصتیی بفرستید ـاگر منسوبین شورای علمای افغانست

 شد!

 پایان

 
 


