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 د گرچه بردیگری قضاباش  بالی که زآسمان آیَد هر
 خانهٔ انوری کجا باشـــد   به زمین نارسیده میپُرسد 

 
 ()انوری

 
 

ما افغانها چیزی کم نیم قرن شد که درگیِر جنگ استیم واین جنگها تا بخواهی رشتهٔ اخوت وبرادری رادرمیان  
أنی مرهم گذاری کنیم.سیاستمداراِن ما بدون  ماصدمه زده است وماناگزیریم زخمهای خودرا بشوییم وبا تحمل وت

استثناء عناصر قدرت طلب ومنفعت جوی استند که برای منفعت های فوری وشخصی بیش ازاینکه وابسته به مردم  
ن اینکه ضرورت ووبد باشند با استفاده از هر فُرصت بروتهای اَبَرقدرت ها وقدرتهای منطقه را چرب میکنند خود

میدان رویداد های خود باشیم وبتوانیم رشته های ُگسسته ونیمه  میسازند. ما مردم اگر مرد مگِس هردوغ باشد خودرا
به خاطرراضی نگاه داشتِن یک  ما چنانکه نباید گسستهٔ وحدِت خودرا ترمیم نماییم برای هفت جِد ما کافی است.

اطرهمسایه ها با اَبَر قدرت ها  خود دربیفتیم نیز نمیتوانیم به خ به دیوار یاچند اَبَرقدرت با همسایه های دیوار
اگر آقای پمپیودرتویتِر خود  دربیفتیم.دروضع حاضر ما همان بُز بیچاره استیم که تا میتوانیم باید گوشه بچریم.

مینویسد که درمورِدقصِد امریکابرضِد سلیمانی با رئیِس جمهورافغانستان صحبت شده است بالطبــع درخاطرایرانیان  
حوادِث ناگوارمنطقهٔ مارا  وقتی تندبادِ  ومابیچاره هاراهدِف بسیارآساِن انتقام گیری میسازدتخم سؤ ظن می کاَرد 

ازما نپُرسیده اندخود نباید پیشپَزکی  تا فرامیگیرد بهترین سیاست برای سیاستمداران ما همان سیاسِت سکوت است.
شتِن اشخاص  کُ  گفت: سیپ بایدکنیم واگر پرسیدند ومارا مجبورساختندکه مینای سکوت رابشکنیم آنگاه ازپرن

برخالف پرنسیپ های دینی وملی ماست وماکه خود قربانی تروریزم وزورگویی شده ایم نمیتوانیم برزوروخشونت 
باورداشتهای مختلف خیر وخوبی برای همه میباشد. وقتی مجاِل قضاوِت   درهمزیستی مسالمت آمیز صحه بگذاریم.

قضاوت نکردن خود امری است که گریبان  حادثه دیگرمیزایَد صد درجهان وجودنداردوهرحادثهٔ تروریستی آزاد
 !ولیکن چو گفتی دلیلش بیار   جریحه دارشده نمی اندازد که نگفته ندارد کسی باتوکار مارابه دسِت زور واحساسات

ن  درحاِل حاضرگرفتارهمان حالت استیم که بیچاره انوری بود مبادا هربالی که بردیگرا وجامعهٔ ما بدبختانه ما
 وهللا اعلم بالصواب قضاباشدبه زمین نا رسیده راِه خانهٔ مارا بپُرسد.
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