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

 

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 31/33/5312        حفیظسعدیه 

 
 !آنگاه که قلب پیش از چشمان می گیرید

 

. نماید می تباه نیز را ها آنها معنوی های داشته بلکه زند می ها ملت مادی های داشته به ضربه تنها نه ها جنگ
 می قرار خشونت مورد خود، گاه است؛ گریبان و دست خشونت و جنگ با سو بدین دهه سه از تر بیش که ملتی
 به و باشد؟ داشته معنوی ای داشته چه خود با. شنود می گوش با آنرا هم گاهی و بیند می چشم با آنرا گاه گیرد،

 !کرد؟ باید توقع چه ملت این از کند؟ تقدیم ای نمونه چه دیگران
 :کشد می تصویر به عدب چند از را ملت این هنجار به نا وضعیت فرخنده قتل اسفناک حادثه

 
 :مرکب جهل -1
 دینی حماسه از برخواسته را خود کرد عمل شنیع عمل این مرتکبین چه اگر! دانند نمی که دانند، نمی و دانند نمی

 می نگه فتنه این در افتادن از را خود که یقین به بودند می برخوردار دینی آگاهی از شمه اگر. کنند می توجیه
 .کردند نمی آلوده معصوم بانوی خون با را خود دستان و داشتند
 قرآن ها معیار و ها ارزش کشیدن آتش مقابل در داشت، می وجود دین به محبت واقعی احساسات و دینی آگاهی اگر
 نام به گاه و فرهنگ بنام گاه بیان، ادیزآ نام به گاهی دیموکراسی، نام به گاه مختلف، های گونه به روزه همه که)

 که سفأت با. دادند می شکن دندان جواب اقدامات این به بلکه ایستادند، نمی تماشاگر و خاموش( …بشرو حقوق
 عقل و نابینا را ها چشم گسترده غفلت و جهل اما شود، می کشیده آتش به سو بدین ها مدت از قرآن مفاهیم و تعالیم

 .نمایند اقدام آن علیه بر کرده درک آنرا تا نموده، مخدر را ها
 منؤم انسان حالیکه در کشید، تصویر رابه مرده های ضمیر مختل، های روان بیمار، و سخت های قلب حادثه این

 سخت را ها قلب این چیز چه. باشد می دارا را مهربان و نرم قلب مطمئن، و آرام روان آگاه، و بیدار ضمیر
 جهل از استفاده با شیطان حادثه این از. نیست گناهان ارتکاب و هللا از جزدوری چیزی است؟ میرانده را ها وضمیر

 رب قال: »کند می اشاره آن به مبارکش کتاب در خداوند که قسمی. برداشت خوبی به را خود سهم مردم غفلت و
 سبب به! پروردگارا(: شیطان) گفت: ترجمه( 33 حجر) «أجمعین ألغوینهم و األرض فی لهم ألزینن أغویتنی بما

 ها زشتی ارتکاب تا] آرایم می آنان برای زمین در[ را زشت کارهای همه] یقینا   هم من نمودی، گمراه مرا اینکه
 .کنم می گمراه را همه مسلما   و[ شود آسان آنان برای

 
 :حاد روانی اختالل -2
 رنج روانی اختالالت از مردم% 03 از بیشتر افغانستان صحت وزارت گزارش و جهانی صحی سازمان آمار طبق

 حادثه این. کنند می تصور هست آنچه از تر اسفناک را افغانستان در روانی سالمت وضع پزشکان روان و میبرند
 .شود می تصور که است آنچه از اسفناکتر جامعه روانی سالمت وضع واقعا.نماید می صدق کال گزارش این با
 

 :قانون و دولت ضعف -3
 سو بدین ها سال از مردم. کردند نمی عمل این به جرأت هیچگاه مردم داشت، می وجود مسؤول و قوی دولت اگر
 قانون و دولت هیبت وضعیت این و اند دولتی سطوح همه در گسترده فساد قضای مصئونیت تلفی، حق ظلم، شاهد
 .گردیدند قانون مجری هم خود و دولت هم خود که کشیده جا این به کار زدوده، مردم های قلب از را
 وحشت حالت از گردیده بیدار غفلت خواب از تا بود مردم عامه رخ به محکم سیلی سو یک از حادثه این من نظر به
 دولت روی به محکم سیلی دیگر سوی از بپردازند، خود وعالج اصالح به تر زود چه هر و گردند آگاه خود بار

 در و گردند خود کشور ساختار فکر به کشیده دست مصلحتی و شخصی های کشمکش از تا است کشور مردان
 بدنامی و رسوایی سیاه لکه بیشتر این از نگذارند و ورزند تالش ملت اصالح و قانون تطبیق و عدالت تأمین راستای

 .شود گذاشته کشور این جبین بر
  اصالح انالینتشکر 
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