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 ۲۰۱۶/۱۲/۲۰                                                                                    صالح محمد

  برنــدیرا به تاراج م یمـل تیهــو

 ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم  د افغان په ننګ مې وتړله توره

هـویت یک ملت به سادگی به دست نمیآید، به عبارت دیگر، همه ارزشهای مادی و معنوی یک ملت زاده تالشهای 
پیگیر همان ملت میباشد و میتوان گفت که ارزشها چه مادی و چه معنوی، چیزی نیست که به شکل خدا داد به ملتی 

  ابیات فوق رمایدمیف خوشحال باباهمه افغانها  افتخارارزانی شده باشد طوری که 

ترجمه: من به خاطر اتمام و کامل  انما بعثت التمـم مکارم االخالقسردار کائنات صلی هللا علیه وسلم میفرماید 
از حدیث فوق برمیآید که ارزشهای انسانی در اثر تالش های یک ملت بدست ساختن مکارم اخالق مبعوث شده ام، 

 میآید.
اْلي ْوِم اآلخِ  لَّْيس   خداوند متعال میفرماید : ِ و  ن  بِاّلله ْن آم  ل ـِكنَّ اْلبِرَّ م  ْغِرِب و  اْلم  ْشِرِق و  لُّواْ ُوُجوه ُكْم قِب ل  اْلم  ِر اْلبِرَّ أ ن تُو 

ا س اِكين  و  اْلم  ى و  اْلي ت ام  ال  ع ل ى ُحبهِِه ذ ِوي اْلقُْرب ى و  آت ى اْلم  النَّبِيهِين  و  اْلِكت اِب و  آلئِك ِة و  اْلم  فِي بْ و  السَّآئِِلين  و  ن  السَّبِيِل و 
ابِِرين  فِي اْلب أْس اء  الصَّ اْلُموفُون  بِع ْهِدِهْم إِذ ا ع اه ُدواْ و  اة  و  ك  آت ى الزَّ الة  و  أ ق ام  الصَّ ق اِب و  ِحين  اْلب أِْس أُول ـئِك  الرهِ اء و  رَّ والضَّ

أُول ـئِك  ُهُم اْلُمتَّقُون   د قُوا و   الَِّذين  ص 
. بلکه خیر و خوبی غرب روی بیاورید گاهی بسوی شرق و زمانی هم به طرفجمه: نیکو کاری آن نیست که تر

برای کسی است که به خدا و روز آخرت و مالئکه و کتاب که عبارتست از قرآن و پیامبران ایمان داشته باشد، و 
کودکان بی سرپرست، فقرا و مسافرین  هر چند مال و سرمایه اشرا دوست میدارد، از کمک و مساعدت به نزدیکان،

وامانده از سفر، گدایان و برای آزاد ساختن انسانهای برده، کوتاهی نکند. و نماز را برپا دارد و زکات را پرداخت 
به آن وفادار هستند، و به هنگام سختیها و مشکالت در هنگامه های وحشتناک، نماید و چنانچه تعهدی بکنند 

 د که راست و صادق و پاک و پرهیزگار اند.شکیبایند، آنها هستن
ان االیمان لیس بالتحلی وال بالتمنی ، انمااالیمان ما وقر فی القلب و سردار کونین صلی هللا علیه وسلم نیز میفرماید : 

 .صدقه العمل
و احساس ترجمه : به امید و آرزو ایمان را نمیتوان بدست آورد، بلکه ایمان چیزی است که در قلب قرار گیرد، 

 مسئولیت و عمل بر آن گواه باشد.
اعمال اسالمی باید مشاهده شود و اما افسوس که  در  به این معنی که اسالم از ما عمل میخواهد، در اجتماع اسالمی،

طوری که یکی از شخصیت های بزرگوار   جامعه امروزی ما ارزشهای اسالمی را چندان مشاهده نمیتوان کرد.
ممکن هست گاهی عقيده وجود داشته باشد، اما فقط وجود عقيده تنها درين  رماید : ........میف سيد قطباسالم 

جريان نافـذ مؤثر نيست ، بلکه وجود عقيده آنگاه نافع و سازنده است که زنده و پر تحرک و گسترده و رو به 
وجدان و مشاعر،   رد،تکامل باشد، وجود يک عقيده سازنده ای که سرتاسر شخصيت و هستی آدمی را فرا بگي

 سلوک و رفتار، اعمال و کردار و ظاهر و باطن و عواطف وتصورات انسان را به گردش وادارد.
 و اما افسوس.

ران و نیاکان ما در طول تاریخ در اثر فداکاری های شان برای فرزندان این خطه ارزشها و معاییری انسانی که پد
نحوس ثور آهسته آهسته به تاراج برده شد، همسایگان کوردل و استعمار به میراث گذاشته بودند، بعد از کودتای م

روس و بعد استعمار غرب به سرکردگی امریکا، به واسطه اجیران و نوکران ناخلف شان همواره کوشیدند تا با 
ال نوکران و اجیران شان در کرسی های بلند دولتی، داشته های ارزشمند افغانی و هویت ملی مارا زیر سونصب 
 برند.

در سرزمین من جنبه عملی دارد، دزد یکپارچه نان را راهی  ”ویکتور هوگو“داستان یکی از ادیبان بزرگ جهان 
حیثیت مردم را به تاراج میبرند و اما آنان در پیش  زندان میکنند و اما دزدانی که روح انسانها را میدزدند، شرف و

 چشم مردم رژه میروند در حالی که از آنها استقبال میشود.
شکل پسوند حتی اسم اشخاص  ”اسالمی“درینجا اخالق اسالمی وجود ندارد و اما هرکدامی میخواهد که حتی کلمه 

ان درینجا به کسی خطاب میشود که همه معیار را به خود گیرد، چه رسد به جمهوریت و پست های دولتی. قهرم
های انسانی را لگدمال کرده باشد، کسی که پست تر از سگ، سر تعظیم به بیگانگان فرو آورده فقط در بدل کلدار و 
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و از همه باید زیادتر مورد  دیگران داشته باشدازموقف و جایگاه بلند تری یا دالر و یا هم روبل روس، وی باید 
 خطاب شود.  قهرمان این ملتقرار گیرد و از همه بد تر که وی باید  نوازش ملت

تب سوزان فقر، ظلم و وحشت، فساد در همه عرصه ها و امور زندگی و همه وحشیگری های که تا اکنون در 
سراپای وجود جامعه و آحاد اجتماع را  ،قاموس زندگی بشری دیده نشده، وجود جامعه افغانی را میسوزاند و درد

 خود در ظلمت تعصب  و جهل گیر مانده.میفشارد و اما طبیب 
 
 
 
 
  

پروژه های جهت مسموم سازی افکار عوام الناس به شدت در حال تطبیق است، نیروی بنیادی اجتماع که ماشین 
 و یا هم مانند عروسک ها مشغول تن اند.ز میماند جامعه را بتواند بچرخاند، یا در جبهه ای تخاصم از حرکت با

در مغازه فروش لباس مصروف خرید لباسهای قیمتی و مفشن بود، دختران و پسرانش را با هزار ناز و نوازش با 
وی ، بودمجوره جراب زمستانی داخل مغازه لباس های جدید زمستانی ملبس ساخت، من که به خاطر خرید یک 

، ی با طفلکش که کاالی چرکین و کهنه به تن طفلک بود و از فرط یخ میلرزیدمصروف پرداخت پول بود که مادر
ما به پول لباسهای خرید شده را بپردازد، دراز کرد و ادستش را بسوی کسی که هزاران افغانی در دست داشت تا 

ما مسلمانیم تهی  را نشنیده است، و این در حالیست که و اما السائل فال تنهرشدت رد میشود، گویا وی هرگز صدای 
 از اخالق و عطوفت اسالمی.

دیگری با جبر و زور، تهی از اخالق اسالمی دختری را به بهانه ایکه وی گویا باکره نیست از منزل میراند و 
خواهرش که طفلیست از همه جارو جنجال های زندگی در وحشتکده ای که ما آنرا به ناحق وطن نامیده ایم، بیخبر 

کسی را فرونشاند که از  ویر سوزان شهوات شود تا عطش شهوتور و جبر از بستر خواب راهی کو اما باید با ز
 انسانیت و اخالق انسانی فرسنگها فاصله دارد، بلی، حیوانی چهره انسان را به خود گرفته است. 

چپاولگران عصر متملقان و بلی، اینجا اکنون به وحشتکده ای مبدل شده چون قانونی وجود ندارد، قانون در دست 
 وحشت و بربریت قرار دارد. قانونیست که در قفسچه های الماری های محاکم محبوس اند. 

شبهای طوالنی و زمستان سردش استخوان میشکند و الیتناهی که ما آنرا زمان نامیده ایم نیز تهی از عطوفت است، 
 ویرا بنوازد.اما دیگری را به خواب راحت میخواند چون بستر گرمی وجود دارد تا 

زیباست کسانی که دیگرانرا بنوازد، دست یتیمی را با نوازش پدرانه گرفته و راهی مکتب نماید، گرسنه ایرا سیر 
 سازد، برهنه ایرا ملبس سازد، اشک چشمی را پاک سازد و با نغمه های عطوفت انسانی لبانی را به خنده وادارد.

انرا نیز به آن بوستان فراخوانیم قبل از آنکه مرگ مارا بسویش فراخواند. آنچه ما از زیبایی های جهان میبینیم، دیگر
 آنرا تاریک و مکدر ساخته است. ،جهان بسا زیباست و اما تاریکی های جهل ما

در اعمالش منعکس سازد تا آنکه کلمات و جمالت زیبا از کتاب باالخره آنکه خود را مسلمان میخواند، اسالم را 
 را بر زبان راند. زیبای بنام قرآن 

زیبایی اعمال ما ضامن زیبایی اجتماع بزرگ بشریست و برعکس اعمال زشت ما چهره زیبای جهان زیبا را مکدر 
 ساخته است.

شانرا در قمارخانه  آنهای که شرف 
اکنون در پی  مادیات باخته اند، 
اند، و اما اگر ملت  سرقت هویت ملی 
خواب غفلت باشد،  هنوز هم غرق در 
که ما همه چیز را  استبعاد نباید کرد 

از دست خواهیم  داد.
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