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 09/07/2016                                                                                               حمید انوری

 "خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد، مگر..."              

را تغییر نمي دهد « ملّتي»خداوند سرنوشت هیچ قومي و « اّن هللا ال یُغیُِّّر ما بقوم حتّي یغیّرو ما بانفسهم»آیه]]

 [[...تغییردهند )را(مگر آنكه آنها خود

نرا چگونه تحلیل و تفسیر میکند، معنی آن بصورت واضح ۀ مبارکۀ فوق، فارغ از اینکه کی آنظرداشت آی با در

همین معنی که در باال از نظر گذشت با نیز مذهبی"،  -و روشن در فوق آمده است و در اکثر سایت های "دینی

  است. درج گردیده اندکی تفاوت

از لوح محفوظ ن اانس سرنوشت  یاآز ندارم و به چند و چون آن و اینکه گدر این مختصر سر مسلمان نمائی هر

 رقم خوده است یا خیر هم کاری ندارم.

با درنظر داشت آیۀ فوق، خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه خود تالش کنند و اما 

اهد واین کامالً قابل فهم است. هیچ معجزه ای رخ نخ خود را تغییر دهند، و ردارکتا روش و رفتار و گفتار و 

 .سمان فرود نخواهد آمدآاز  بدون زحمت رحمتی داد و هیچ

و عملکرد هر انسان، سرنوشت او را رقم میزند و چشم و دست و زبان و جسم و روح و روان  کنترول کامل

 سرنوشت یک ملت هم ارتباط مستقیم با عملکرد آنان دارد.

ما که با هزاران درد و دریغ هر روز و هر ساعت مشغول کشتار هموطنان خود هستیم، هر روز انفجار است 

که دزد و جانی ما  ۀیراندر سرزمین واست و تاراج، تعدی است و تجاوز،  و انتحار، قتل است و کشتار، چور

دروغ و  وبیداد میکند ظلم که  بادآو زانی، جنرال می شود و مارشال، والی می شود و وزیر، در آن ناکجا 

از بارگاه ایزد متعال می شود چگونه و فساد و چور و اختالس مشغولیت روزمره گشته است، تفتین و توطئه 

صلح پایدار، امنیت، رفاه ، ترقی و تعالی را به ملت شجاع و مسلمان "...  تاکرد استدعا 

 ؟!".افغانستان مرحمت فرماید

 !!امنیت، رفاه، ترقی و تعالی را می شود تحفه داد؟؟ و می بارد آیا صلح از آسمان

"، حال ما با دین و مذهب شان کاری نداریم و خداوند خود فرموده است"رب العالمین)ملت اگر شجاع باشد، 

و نه تنها از مسلمان ها، با درنظرداشت اینکه ما هموطنان خوب و صادق هنود نیز است م ل  یعنی خداوند عا

آور یک عده، وع هنباید آنان را فراموش کنیم، اما مسلمان نمائی های ت آنان نیز بندگان همان خدایند وداریم و

.( با تالش و پشتکار و مبارزه، با آوردن تغییر در طرز تفکر، گفتار و کردار و انسان را برهم میزندحال 

و تعالی را به دست می آورد، هیچ کدام تحفه داده نمی  ، صلح، امنیت، رفاه، ترقیۀ خودعملکرد مثبت و سازند

 ".آخر گفته اند "از تو حرکت و از خدا برکت و از آسمان نمی بارد، شود
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 2از 2

 نمی شودو نشر و پخش آن در این سایت و آن سایت  تنها با دعا و استدعا و با ترجمه و تفسیر آیات قرآن پاک 

 . دمنتظر معجزه بومسلمان بودن خود را اثبات کرد و 

قیر دیگران مشغولیت مورد توهین و تحدر حالیکه غیبت کار هر روز ما است و یخن گیری و چگونه می شود 

صلح پایدار، امنیت، رفاه ، "... کنیم تاخواهیم و استدعا بند کنیم و از خداوبلند  سمانآ، دست به عالقۀ ما

 ؟!".ترقی و تعالی را به ملت شجاع و مسلمان افغانستان مرحمت فرماید

 نهال نیکوئی بکاریم.خود آغاز کنیم  و در هر سن و سالی که قرار داریم،  از نخستدر قدم بیائید تا اصالح را 

  نباش. زنیتو نیکی کن و در قید پاداش آن در دجله و بیابان 

 نیز تنها زمانیکه ما خود را تغییر دهیم، سرنوشت ما نیز در جهت مثبت تغییر خواهد کرد و این وعدۀ خداوند

 است.

 :گفته اندچه خوش رستگار شوید. نیکوئی پیشه کنید و 

 

 و نیامدــرم تــردی و شـدی کـدبار بـص

 نیکی، چه بدی داشت که یکبار نکردی

 

 


