
 یروب شده ییایموم یهاکریپ باشد که یگانه کشوری در جهان د افغانستانیشا

دندار یزنده ها نماز جنازه برپا م دل  

!د تو .یبه ام یاله   

و  قندهار ا ویپکت کنر وو هرات لغمان و و غور  وجوزجان  بلخ و یالله ها دل تر و داغ یبدخشان را قرمز یها قیشقا ،بهار امسال

دست  خدا پاسگان ناسو بند عتیه طبک است یبتین چه مصیا است؛ نمودهاز گذشته اه تر یرا س... ان یو بام مروزیو ن ر و غزنهیپنچش

              .   کنند یتکرار ممسلسل را  یفاجعه ااز نو همه روزه  ،م در خون نشستهیداد و یملت هردم شه نیبر سر ا و به هم داده

به  یزشت یتیمامور نموده و بخاطر جیبسارات یگر سیدو  یتیسراسر گثه را از ین و ارواح خبیاطیهمه ش ،طان بزرگیشکه  ییتو گو

 اش دهخاک غنودر خون و  یزانین ماتمسرا در سوگ فرزندان و عزیا در یده ایداغده مادر ست کین یروز ؛رستاده باشدفغانستان فا

                  .                                                         چکد یخون م هن متصلین میمام ا ۀاز چشمان افسرد ،نه نشسته باشد

                                                       .بزم خون برپا نموده است منیاهر ،ن خاک جادوشدهیدر اه ک قرنهاست ییتو گو

                                .دنباشکرده  خاموش شیهم یبرارا  تیانسان یصدا یآسمان یفرشته ها ،بت زدهیمص ن کشوریدر ا ییتوگو

ر ها سربدامنصورگر ی، ددزدان و زورمندان شده است ۀالن و زادگاه آزادگان، مال و ُملک اعجوبه ها ست کهیرید !زیعز هموطن یبل 

ود شان مرده ، که در نبنموده اند یزندان افغانستانل" یدر "باستمنصورها را  ارواح یحت یباستانهن ین میدشمنان قسم خورده ا ؛شده اند

ر پا دل زنده ها نماز جنازه ب یبرو تاند ینما یم فتوا صادرکنند که گستاخانه  یجرئت م چنانشده امروز  ییایموم یکرهایها و پ

     دارند.

شان یا م ویدان ین مرده میکه در شکم زم یکسان یبس یا وشان مردگانند یم و ایدان ین زنده میکه بر پشت زم یار کسانیبس ی"ا

  ()*گانند"زند

سه به تعداد ه رخ داد ک یمرگبار یافاجعه  ،عتیت بدخشان در اثر خشم طبیک ارگو والیه آببارین در قریهفته گذشته در اثر رانش زم

 که)مور کار عمله نجات را ا یایاول آن کهبعد از  دثهدر روز دوم حا رسانه ها به اساس گزارش د.یبه کام مرگ کش راصد خانواده 

بته در محل حادثه خوانده شود، ال یابیغنماز جنازه مودند که صادر نفتوا  «علما» ،ندتوقف داد (توسط خود مردم محل آغاز شده بود

ر قرا ؛ه بودده شدیزنده و سالم کش توسط مردم محل ها خاکروارر خیاز ز سالهک کودک دوازده یشود که  یصادر م یفتوا در حال

 ریدر ز زین یگرید یافراد و ن کودکین و خواهر و برادر ایوالدکه اد وجود دارد یزاحتمال  ،از محل حادثه گزارش گزارشگران

ن یقبل از آن که جان را به جان آفر "زنده" ی، آدمهاقطع عمله نجاتدولت و  ییتوجه یببه سبب  که باشند بودهخاک زنده  یهاآوار

ه به کاست داده  وعدهآنها  ش و افاربیو خو دل بازماندگان یبخاطر تسل لتو دو ،خوانده شد ش از مرگیشان پ ۀجناز نماز ،بسپارند

ن ینام ایب مزار قبوربر را  "توغ" کی ادگاریطور  کینده نزدیدر آ ن حادثهیان ایو قربان دشدگانیناپد ادیداشت یو گرام احترامرسم 

ت یوال یارگو کیه آب باریبت زدگان قریمصافغانستان به  یاسالم ه دولتیاول کمک بودن یا ،کردخواهد  بلندبر فراز تپه ان یقربان

                                                                                                                                          .بدخشان

اسطه و یو بله یوس یب ب ویمردم غرن یا هزنده و مرد ،ن کشورینان ایکاخ نشو رهبران که در نزد  چارهین ملت بیافسوس بحال ا

کالن و  یکه با معاش ها یو داخل ین همه مشاور و کارشناس خارجیدانم ا یآخر نم .ندارد یارزش هم جوسر ک یبر ارباصأل 

 یورهاکش کارگرانزنند و از خون ملت دردمند افغانستان و  یت او غمبر میکفا یب یو وزرا یکرز یدر اطراف آقا یمصارف گزاف

  ؟؟؟شده اند جمع یچ یبراکنند  یه میتغذ  تمساحمثل  یغرب

در  اشتهدست د اتن امکانیآخر ه بایریو مؤسسات خ دولت ها ،یکیا تخنیو  یعیحوادث طب یدر پ یر اسالمیو غ یدر هر کشور اسالم

 یک هاکمدهند، بنجات و ده یرون کشیب زنده آتشو آب سنگ و  ر خاک، ِگل،یاز ز راده یب دیآسمردم  تاکنند  یتالش مگام نخست 

 یمرون یبانوس ها یاز دل کوه ها و قعر اق گان شانازماندو ب دل وابستگان یبخاطر تسلمرده ها را  یحت ،ندیجلب نمارا  ین المللیب

وقوع  بعد از عیواکنش سر یروهاینعمله نجات ش یه چند سال پیدر ترک کند. یهفته ها و ماه ها دوام مه نجات یکار عملکه ، کشند

در گرجستان  یلیدر چ یتییدر ها ،در پاکستان .بود مانده نوز زندهه ن هفتهیگذشت چند  که با دده بویرون کشیرا ب یطفل یدیشد زلزله

شورها جان ن کیع ایواکنش سر ۀژیو یروهایر کشورها بعد از گذشت روزها و هفته ها نین در سایدر چا یدر اسپانا یتالیدر ا هیدر روس

را ن یا البته ؛استوارونه  کارشما همه اما در کشور ، دهند یو نجات م ه نجات دادتا هنوز هموطنان شان را از خطر مرگ هزاران 

 ینورمها به اساساما ندارد، خود ار یدر اخت یو مال یکیگر کشورها امکانات الزم تخنیمثل دکه افغانستان م یریپذ یم و میدان یهمه م

ط یدر شراهان جشرفته یپ یهاژه از کشوریبوورها گر کشیز درا دارد که ان حق یادولت افغانستان  ین المللیقبول شده ب یو پرنسب ها

ن یزم در حادثه رانششود  یده میکه د یآنطور ،دینمابه موقع  یکیو تخن یمال یهادر خواست کمک  یعیآفات طبوقوع و  یطراراض



شتر از یبن طرف یزده سال به ایاز سست که ین در حالیا ،است هبه موقع نکرد یچ اقدامیهدولت متأسفانه  ،ک ارگویدر منطقه آب بار

 باشند؛ یمجهز م یعصرو ک مدرن یبا تخنهمه که  ،دارند یو اقتصاد ینظام یاسیضور سحافغانستان شرفته جهان در یچهل کشور پ

واست، نخ که بود )؟(یلیبه هر دل متأسفانه، که ها طالب کمک شودن کشوریاز است یتوان یموقت  در عصرهخواست  یدولت اگر م

                               .افتندی ینجات مزنده خاک  یتوده هار یاز ز ما ن هموطنید چندیشا ،نمود یم اقدام موقعبه  دولت اگر واقعأ

                                                                                                                                                   

 ۀوادخان یک عضویفرض مثال بدخشان ت یوال یک ارگویآببار یۀن در قریزم لغزشمرگبار  در حادثه ـ ن حادثهیدر ا اگر ،خوب

در ا یآ ،اندم یمر یگر خاک یز اه «صاحب»ر یک از وزیوابستگان کدام ا یو دولت ه یبلند پان یاز اراک یکیفرزند ا یو  یکرز یآقا

برپا  یابیغ جنازهنماز شان یبرامردم  کردند که یک روز فتوا صادر میگذشت بعد از  یکرام و حاکمان محل ی«علما»آن صورت هم 

دو  با یکرز یکه آقا ن کاملیقیبه ، آمد یآنها م یخانواده هاسر بر  یروز نیخواسته اگر چنان یخداهرگز نه!  هرگز نه، دارند؟

از  یا نشانت ،زدند یممه یخ کیه آبباریقر یخاک یتپه ها یرو رفتهبه بدخشان و نموده  ککابل را ترهمه  نه اشیکاب یاعضا معاون و

نورستان در  در جوزجان در بدخشان در قندهار درم یتیفرزند ر یب، فرزند فقیبدست آورند؛ اما فرزند غررا زان و وابستگان شان یعز

 لهیوس یواسطه و ب یب و و خاک بسر ر و در بدریچنان فقهمدر پروان سمنگان ان در یدر بامفراه در در تخار   در وردک سیبادغ

                                                           ندارد. یارزش و دولتمردان فاسد افغانستان قدرت ییاینزد ماف مرده و زنده او است؛

" ید که نامت نهند آدمینشا ،یغمیگران بی" توکز محنت د  

نجات  زندهش یچند روز پ ک ارگویآببار یۀن متر خاک در قریر چندیساله را از ز که مردم محل کودک دوازده یدوینک آن وین هم لیا

  :داده بودند

https://www.facebook.com/photo.php?v=284861148353913 

 ان،افغانست یو برونمرز یداخل یون هایزیتلو از یو خارج یه داخلیریسسات خها و مؤاز همه نهادخواهم  یمله ینوسیبد در فرجام

آنعده  از و همچنان یتیانترن یت های، ساانا افغانستانیون آریزیتلو ۀمؤسس و گردانند ارینیل مسکینب یآقا بخصوص از محترم

ارگو  کیآببار یۀقرر یبه مردم دردمند و فق ر جهان به مردم مستضعف بدخشان، بخصوصکه از سراس خود زیف و عزیهموطنان شر

 ۀدیرنجداز نام مردم  و دردمند افغانستان دک شهرونیبه صفت  ،نده ارساند یو معنو یو کمک ماد یاریمختلف  یاز راه ها

 عالم رپروردگا کنم، یاستدعا م یق و بهروزیتوف ،یبه همه شما سالمت از خداوند منان ،میو امتنان نما ابراز سپاسز یعزبدخشان 

                                                                                باز گرداند.ز یافغانستان عز وسراسر جهان  را در یصلح و آرام

درود و مهر فراوان با   

یبهار یا باریض  

.یقرن چهارم و پنجم هجربزرگ عارف و دانشمند  ،یس: * نقل قول از ابوالحسن خرقانیپانو  
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