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 داکتر عبدالصمد حامد
  م ـ شهر ايرگرات ـ جرمنی2007 اگست 6
 

پيام جناب محترم داکتر عبدالصمد حامد سابق معاون صدراعظم به 
 مناسبت وفات اعليحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان

 
 هواهللا

 
 اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 
.  مصيبة قالوا انا هللا و انا اليه راجعون ـ اولئک عليهم صلوت من ربهم و رحمة و اولئک هم المهتدون الذين اذا اصبتهم« 
  156 و 155سوره البقره ـ آيات مبارکه » 
 

 ـ ) : رح ( ترجمه فشرده و مختصر آيات شريفه از تفسير معتبر کشف االسرار منصوب به خواجه عبداهللا انصار 
 .ان مصيبتی رسد ، گويند ما از آن خداونديم و بازگشت ما به سوی اوست کسانيکه هر گاه برايش« 

 »برايشان است درود های پروردگار و بخشايش او و ايشان را رها نند 
 

در مورد اين آيات مبارک و چند آيات مبارک ماقبل آن علمای جيد ، مفسرين و محدثين کرام در اثر بحث مفصل ، 
 . اند جوانب عديده آن را شرح داده

 ـ : ما در اين جا راجع به چند مطلب ذيل فکر ميکنيم 
 

اول ـ با پايان زندگی انسان ، چه در سطح افراد و چه در سطح کل بنی آدم ، انتهای وجود شان در زندگی اين جهان 
حله بعدی وجود او و معنی انجاميدن آنرا به عدم ندارد ، بلکه به معنی انجام مرحله اول خلقت هر انسان و انتقال آن به مر

 .همچنان انجام اين مرحله عالم بشريت و انتقال آن به مرحله بعدی وجود صورت ميگيرد 
يعنی در حقيقت چنين انتقال از مرحله اول به مرحله بعدی وجود، حيثيت گذرگاه از مرحله ء آزمون بزرگ بنی آدم برای 

حالت برزخ ، حشر و داوری الهی به حيث مالک يوم  . ( رسيدن به مراحل مجوزهء بعدی خلقت خالق اليزال را دارد
الدين و سائر مراحل مجوزه او الی ماشا اهللا که به حيث مخلوق رب العالمين با توان محدود خويش قاصر از درک آن 

 .)ميباشيم 
 

 گردد ، و نه هم با بنا برين پايان زندگی اين جهان نه بايد باعث نا اميدی و ترس مطلق ما بندگان ضعيف خالق کل خلقت
تصور اينکه پايان زندگی ما بدون عواقبی منتهی به عدم وجود شده ، پس در کردار خويش خود را پابند قيودی نه پنداشته 

، لحظه ايرا غنيمت شمرده ، بدون رعايت حرمت و ارج به وجود سائر مخلوق و همنوعان ، در جهل مطلق و استمرار 
 . و رنج مظلومين را فراهم آورند ظلم بر ديگران ، اسباب مصيبت

 
دوم ـ بنی آدم در بدو خلقت خويش عهد ادای امانت بزرگ الهی را با خالق خويش بست ، در حاليکه ديگر مخلوقات نا 

 .توانائی خويش را از تحمل اين بار امانت سنگين اظهار نمودند 
 

خود را در آزمون بزرگ قرار داديم و عواقب ناشی از آن را لذا با اين ميثاق بين خالق و مخلوق او که ما هستيم ، نه تنها 
پذيرفتيم ، و در نتيجه با پابندی به يک عده احکام موضوعه و ارشادات الهی مقيد گشتيم ، بلکه از ين طريق کردار و 

قا يافت که با خود نه پندار ما از بعد انفراديت به بعد اجتماعی نه تنها با سائر همنوعان ، بلکه با سائر مخلوقات الهی ارت
 . تنها امتياز ، بلکه مسووليت های را هم همراه داشت 

بالنتيجه باب بی بند و باری و دشمنی و جدال همه با همه بند شد و با احساس ناشی از ترکيب خوف و رجا مواجه 
 .گشتيم 

 
به شکل دنياميزم سازنده و يا هم در زندگی او ) تحرک ( قرار گرفتن بنی آدم در چنين حالت باعث ايجاد دنيا ميزم 

تخريبی گرديد ، که از يک طرف خطر مواجه شدن و مغلوب شدن او در مجادله ء روزمره اش در برابر دشمن قسم 
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 .خورده خويش يعنی شيطان رجيم ، با استفاده از وسوسه های نفسانی بنی آدم گرديد
ره مندی بنی آدم از يد يافت ، ولی از جانب ديگر در اثر بهتوأم با اوصاف نا شايسته او يعنی جهل و ظلم ذاتی اش تشد

اينکه حين خلقت اش از محبت خالق اش بهره مند دميدن روح الهی در او و آموزش علم و آشنای با اسماء اشيا و 
با جوهر نسبی شان ، توأم با حصول نعمت استعداد و داشتن تعاطف ، تر احم ومودت باهمی بين مسلمانان و " احتماال

پايان اش حاوی زندگی بندگانش ميباشد ، بايد بيشتر باعث اميد بنی آدم و تشويق وعدهء مکرر الهی بر اينکه رحمت بی 
 .مزيد او به تقوی گردد و از اين طريق عامل مهم تبارز بيشتر ديناميزم سازنده ، ميسر بشر گردد 

، نبايد در حاليکه گردهمائی امروزما به مناسبت بزرگداشت خاطرهء زندگی مرحوم پادشاه سابق ما صورت ميگيرد 
طور روز افزون به مصيبت ) در چند دهه اخير " مخصوصا( فراموش کرد که امروز ملت افغانستان از مدت زياد 

 .بزرگ ملی مواجه ميباشد 
 

لذا امروز بايد بيشتر از هر وقت ديگر متوجه واقعيت بود ، در حاليکه اکثريت قاطع مردم ما به اين مصيبت مواجه اند ، 
تعداد موثر شان به يکی از انواع کردار ويا فروگذاشت خود در " انه عده زياد ی از مردم ما و يا اقالدر عين حال متاسف

 .ايجاد ، ادامه و يا تقويه ء اين مصيبت ، ولو از حسن نظر شان هم ناشی باشد ، سهيم اند 
من گير همه خواهد شد و خدای نا اين واقعيت تلخ را هم نبايد از نظر دور داشته باشيم که مصيبت ملی ما افغانها ، دا

خواسته در صورت تکامل اش به معنی از هم پاشيدن ميهن ما نه تنها باعث خون ، اشک و دشمنی مزيد با همی 
هموطنان ما ميگردد ، بلکه آن بازيگران ميدان سياست که خود را در پايان بازی برندهء می انگارند ، در خواهند يافت 

 .هرت ، آنها بازنده و شرمندهء دايمی خواهند شد که با وجود کسب ثروت وش
 

هر چند اين مصيبت بزرگ ملی عوامل جهانی ، منطقوی و افغانی دارد ، وظيفه ما افغانها به مرحله اول ايجاب اصالح 
 .عوامل منفی وطنی را مينمايد 

د بر ديگران ، در فکر برائت خويش بايد به سراغ شخص خود بر آمده ، اقدام به اصلالح خود ورزيم ، و نه از فرط تنقي
 .باشيم 

 
تفاهم ذات البينی بر مبنای واقعيت بينی و گذشت الزم در اين راه مفيد و حتی ضرور است ، ولی نه به اين قيمت ايکه 

 .باعث ايجاد ظالمان و مظلومان جديد شوند 
 

شان تقليد صورت گيرد تا از اين عوض تبليغ برای شخص و يا اشخاص معين ، بهتر خواهد بود از اوصاف نيک اي
 .طريق به نفع ايشان به شکل عملی بذل مساعی صورت پذيرد 

 
در پايان اين را هم به عرض ميرسانم که در صورت توفيق هموطنان ارجمند در اين جد و جهد ، دعای خير ما در حق 

 . مومنين و مومنات مورد نظر در بارگاه الهی به نظر رحمت ديده خواهد شد
 
ا جائيکه در حياتم معرفت با شخصيت اعليحضرت مرحوم نصيب گرديده بود ، به گمان غالب مژده اين جد و جهد که ت

منجر به رفع مصيبت کنونی ملی ما گردد ، باعث سرور روح آن مرحوم خواهد شد ، زيرا تا جائيکه امکان پذير بود 
ان را برتر از رشتهء خون و نصب ولی به هيچ وجهه اعليحضرت مرحوم در زندگی خود توافق فکری با مردم افغانست

 . .کمتر از آن نمی دانست 
 

خداوند ما را توانائی اعطا فرمايد تا امور فردی و اجتماعی خويش را طبق ارشادات الهی در دو آيات مبارک فوق الذکر 
 .عيار سازيم تا به استعانت پروردگار عالميان از اين ورطهء تباهی نجات يابيم 

 
  من اهللا التوفيق و

 
 


