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 Social  اجتماعی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١٧ مارچ ١٢

  

  از جوانان آموختم
فکری و در جوامع عقب مانده و باالخص در افغانستان مستعمره که عمال استعمار در رأس قدرت اند، کمتر زمينۀ رشد 

ردساالن حق ندارند که در محضر  خطبق فرھنگ کھنه و پوسيده، جوانان و. شود شخصيتی برای جوانان ميسر می

بيشی گمشو، به تو غرض نيست و يا به تو کالنکار "کلمات نا ھنجار و زشت مانند . بزرگان حرف بزنند و نظر بدھند

دانند که تخم چه مصيبتی را در ھمچو حرکات و گفتار  را نمی اما اين. ورد زبان بزرگان  در مقابل جوانان است" چه

 . ناسالم می کارند که ندامت بعدی سودی برای شان نمی بخشد

در جريان مصيبت فاميلی که گريبانگير ما شد، جوانان ما خالف انتظار خوب درخشيدند و ھر کار را به وجه احسن 

 جوانان فاميل دوشادوش ھمديگر و با رھنمائی بزرگان، با ۀپاری، ھماز دقايق وفات متوفی تا زمان خاکس. انجام دادند

 و نيم ٧ مارچ ساعت  ٣متوفی در شب جمعه به تاريخ .  کفايت کامل در انجام امور موفق شدند که مايۀ حيرت ھمه شد

انان شتافتم  و من به کمک  جو.  مارچ به خاک بسپاريم۶ما تصميم گرفتيم که ميت را به تاريخ .  حيات گفتدشب پدرو

که دو روز رخصتی در پيش داشتيم و اکثر جا ھای  با درنظر داشت اين. ھريک را به انجام کار مشخصی  تعيين نمودم

رسمی  در روز ھای شنبه و يکشبنه بسته بود، جوانان ما به اسرع وقت دست به کار شدند و در خالل دو روز مراسم 

اکثر دوستان به اين عقيده بودند که حد اقل مدت يک ھفته را در بر خواھد گرفت تا ما . جنازه و فاتحه را  آماده ساختند

الکن جوانان ما با سعی، تصميم  و اعتماد به نفس موانع را از . راه  نمائيم و اعالن بدھيمه مراسم تدفين و فاتحه را سر ب

جوانان ما به .   عزت و احترام به پايان رسانيدندسر راه برداشتند  و دو روز بعد مراسم خاکسپاری و فاتحه را با تمام

  . اتکای کمک مادی و معنوی بزرگان، پشتوانۀ قوی داشتند و تشويشی ازين نگاه به خود راه ندادند

 انسانيت، جوانمردی و ۀعوض تحقير و توھين، اگر به جوانان شيو. جريان اين چند روز برای من بسيار آموزنده بود

  .ختانده  شود، در آينده افراد سالم برای جامعه بار خواھند آمدمحبت و صميميت آمو

  تعداد زيادی از والدين از گفتار و کردار فرزندان خود شکايت دارند که بی پروا اند و پدر و مادر  را طور الزم 

يا سازند و با خدمت آن عده از والدين عرض کنم که اگر برای فرزندان خود فرصت رشد سالم را مھ. احترام نمی کنند

 شرايط محيطی با ايشان رفتار نمايند، فرزندان ھم برحسب توانائی خود در خدمت والدين قرار خواھند داشتدر نظر

خشونت، بدرفتاری و استعمال کلمات ناجايز  فضای خانوادگی را  . گرفت و حقوق و وجايب خود را خواھند شناخت
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ھمين جاست که درز عميقی بين والدين .  صدمه می زنده را برای ھميشمکدر  می سازد و دماغ و قلب اطفال و جوانان

  . و فرزندان خلق می گردد و آيندۀ خانواده ھا را تيره و تار می سازد

  . بايد راه  و روش زندگی را بياموزيم و از اشتباھات خود پند گيريم

 

 


