
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 يل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٥/٠٢/٢٠٠٨                         خان آقا سعيد
  

  

  افغانان تارک دين نيستند
  

  : نوشته اند» حرکت« محترم دکتور محمد نادر عمر در قسمت از مضمون خود تحت عنوان 

مردم افغانستان دچار فقرو تنگدستی شديد و در اثر مساعدت راهبان کليسا ها در حدود يکصد هزار افغانی به " 

  ...".ده که کمک را هبان زمينه مهاجرت شان به اروپا و امريکا فراهم گرديد عيسويت گرائي

جناب محترم دوکتور، من به تمام مقالۀ تان موافق بوده و از آن قدر دانی کرده بعرض می رسانم اينکه افغانها به 

من اين نظر . يت نمی دانمخاطرفقر و فاقگی دين خود را ترک و به کمک راهبان به اروپا و امريکا رفته باشند، واقع

ً  به دانشمندان کشور پيشنهاد می دارم تا از همچو . شمارا قابل تجديد نظر دانسته و به نوبۀ خود ترديد می کنم بنا

برعالوه نشان دهندۀ آن .  نوشتار خود داری فرمايند چه اين چنين تذکرات به ضرر کشور و مردم تمام خواهد شد

  .الننفس هستند و دين خود را با دنيا تبديل می کنندخواهدبود که مردم ما ضعيف 

از چند نفر محدود و انگشت شمار، اگر بوده باشند، که به اساس بی امنيتی و بی دانشی اوليای امور مردم محتاج 

به همه گان معلوم است که مردم افغانستان به هيچ وجه دارای چنان . مجبور به مهاجرت شده اند، قابل محاسبه نيست

  . صلت نبوده و نيستندخ

به يقين عده يی از طريق ادارات کليسا مساعدت شده اند و کرايه طياره و ترتيب اسناد شان از آن طريق بصورت 

  .کريدت  همکاری شده باشد که قابل قدر است و ممکن  قرضۀ تکت را پرداخته و يا خواهند پرداخت

  .ت کليسا، دفاتر مربوط ، نماز خود را ادا کرده اندکسانی هم در بين مهاجرين بوده اند که حتی در ادارا

. هيچ يک از آن مردمان در شرايط کنونی مساعدت های بشر دوستانه ادارات کليسای جهانی را فراموش نخواهند کرد

  .مگر اينرا کليسا ها می دانند، که اشخاص دين دار به هيچ وجه ديانت خود را از دست نخواهند داد

يان جهانيست که دست بدست هم داده جلو جنگ را گرفته و در رفع پسمانی و زدودن فقرکوشش وظيفۀ منسوبين اد

اعظمی را به خرچ دهند، در پی آگاه شدن و با سواد شدن مردم باشند و بزل مساعی نمايند تا جهان به طرف تحلکه 

  يستند و نمی شوند؟چرا متوجه ن. در قدم نخست کشور های اسالمی اين وظيفه را دارند. کشانيده نشود

بد بختانه کشور های اسالمی پول خود را در راه تسليحات و تشنجات مصرف کرده  هم خود و هم همکيشان خود را 

  . محتاج ادارۀ کليسا می سازند

در جهان اسالم اين سرمايه دار ها می توانند جواب بگويند که ذکات خود را به کدام يک از کشور های محتاج 

  .ده اند تا در پروژه های انکشافی آن ها از آن استفاده شوداسالمی سپاري

از ديگران گذشته اين موضوع از ايران که کشور همسايه ماست، قابل سؤال است که چرا و چطور در اين سرماه 

شديد هم وطنان ما را از کشور خود می راند؟ در حاليکه مها جرين افغان مصروف کار و خدمت در آن کشور بوده 

  .ج و در بدر می گردنداخرا
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جناب داکتر عمرمی فرمائيد کار و مساعدت راهبان کليسا به خاطر کمک به بشر خوب است يا رو به برادران هم دين 

آيا بجا است که به خاطر اهداف سياسی و اختالف با . ما، دولت مداران اسالمی ايران، که برادران دينی ما هستند

  .  ست، به هم ميهنان ما آزار و اذيت برسانندامريکا و کرزی که گماشته امريکا

  

  پايان

 

 


