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 نگارش  یک  بر تبصرهٔ 
 

منیاز خواهران ارجمند در تبصره برنگارش  اخ یکی  :نوشته اند ر 
 دهیتا کنون ند یومذهب نید چیکه دره دمیفوق العاده متأثرگرد دنشیکه از د دمیبوک د سیرادرف یا هیمن هم قض... "

 یفکر نم ست؟ا تیانسان نیهم ایکنند.آ یشان فوتبال م ۀدیبُر یبلکه باسرها کنند یبودم که به ُکشتن  انسانها اکتفا نم
موضوع مرا  نیکه دوسه روز است که ا باشد.قََسم به خداوند ساساح یب قدر نیا وانیح وانات،یدرجهان  ح یکنم حت
 "..خداوند خودش به حال  ما رحم کنددهدیآزار م

 تیوانیح یوحت ستین تیانسان نیا ز،یکه"نه خواهرعز میتوانم بگو یم خواهر ارجمند نیدر پاُسخ ا یبه سادگ من
 " تر است نیئدرجه پا نیوازآن هم چند ستین

 ۀوچرا آن قدر سرشار از عقد میشده ا گانهیب تیقدر از انسان نیا لیاست که ما انسان ها به چه دل نیا یاساس سؤال
 گناهش اختالف باماست فوت بال لیتحل نیکه درآخر همنوع خود کیبا سر   میتوان یم یکه حت مینفرت وانتقام است

 و زندیاستم حاالبرخ کیکه من در نقص  عقل خود باآنان شر ندیکه عقل  ناقص  من )خانم ها توجه بفرما تا آنجا م؟یکن
 دهدیکنند که عقلش کامل باشد.( قد م دایرا پ یفلسفه شوند ومرد رهسپار  کوه قاف  دانش و و پاچه بر بزنند دست و

 .کنم دایپُرسش پ نیهم یبرا یپاُسخ خواهمیم
تب است  نیجامعه گرفتار  هم نیا ماریهنوز هم بدن  ب تب  جنگ است و ریما درگ ۀکه جامع شود یوشش سال م یس

که مانند   یعادت ای یثانو عتیعرق کرده است. تداوم  جنگ آنرا به طب مریضنه تب شکسته است ونه  وتا هنوز
ر ترکش ُدشوار است بدل نمود  .ه استموادمخد 

 ط  یکرمحیپ زجنگ ا یداغ ها و نندیب یقابل لمس دارد که همه آنرا م محسوس و یسلسله درد سر ها کی جنگ
 .شمارم یبرم را ازآن درد  سر ها ی. برخداستیشان هو یزندگ
 یکردن  آن فرصت  اشتغال را از مردم باز م رانیوبا و کند یم رانیو را نیسرزم کی یاقتصاد ساتیجنگ تأس (1
کنند که به اصطالح   یم یمهاجرت را آنان نی.اندیخود مهاجرت نما ن  یکه از سرزم سازد یرا مجبور م آنان و ردیگ

ت  دوم فُرص نیسرزم در توانندیتپ وتالش م هانداز کیکنند که با  یفکر م ارزد و یمعروف سر  شان به تن  شان م
ز دستش ا جامعه را یها استعداد نیتر کارا و نیهترجنگ ب بیترت نیرا بچرخانند وبد یکنند وچرخ  زندگ دایاشتغال پ

 ۀاست که سابق یبیفرزندم طب نیکنم.نخست یخود آغاز م ۀ.از خانواددینما یرا آماده م فرار مغز ها یۀوعمل دیربا یم
الفش را نزنم  یپدر _فرزند ۀبه حکم رابط اگر محل  مهاجرت  خود دارد و یعنیدوم  ن  یسرزم در ارنزده سال ک
مختلف   یدر رشته ها یماهر است. فرزند دومم که دوسه ماستر یبیکه طب میوانم بگوت یمنصفانه م

 یمرد میگوب دیبا ومش یگرفتار عواطف  پدر نکهیاست بازهم بدون ا (ریسافت و ریدارد و)انجن نگیوترپروگرامیکمپ
ه ک والمی. ُدختران  برادر اندکشندیرام ونازش دانندیرا م او استعداد قدر انشیدر کار خود مؤفق است که کار فرما

 مانچستر اُستاد است وخواهر  بزرگترش یریانجن ۀدر فاکولت یکیومن( افتاده  والمی)اند یعنیما  ۀشان به عهد ت  یبتر
ار دارند قابل افتخ یها خبر دارم که استعداد زین گریدوستان افغان  د اری. از بسستممتاز ا یپروگرامر وتریزکمپین

همه استعداد ودرخشش را  نیمن ا یمهاجرت استند. وقت نیخود در سرزم ییوطن اصل رانیسف نیتروبه نظر  من به
 :دود یبر زبانم م یریکشم یاز غن یارشعریاخت یکنم ب یم سهیوطن  شان مقا با حال زار

 

 ماشا کنـان را تـکنع رـیـپ اه  یروز  س یغن
 خارایاش روشن کند چشم زل دهینور  د که

 

گرفته  کایامر ۀاز قار جهان را یها خایکنعان افغانستان چشم زل ریپ یها وسفیکجاست که  در نیباال تر ازا یبتیمص
به  تبیها مص صد کنعان خودش در بستر ریپ یروشن کرده است ول جیخل یوکشور ها ایاروپا وآسترال یتا قاره ها

ت  برگش ۀنیزم میکه نتوانسته ا میمهاجر دار بزرگ   یها زکتلهین هیهمسا یحال احتضار افتاده است! ما در کشورها
د اقتصا یبرا را خود ییاستند که جوان گرانید یاقتصاد یخام  کوره ها زمواد  یوآنان ن میبه کشورآماده کن شان را
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 ری. اما جنگ صدگونه اثر  غستیشان ن ار  یاخت در رینم بخور و یۀعمل نیُجزهم یا ندهیدهند وآ یبرباد م گرانید
عوارض محسوس را  رایکه به مراتب خطرناک تر ازعوارض  محسوس  آن است.ز دارد زیمحسوس ن ناو میمستق

 عوارض   نیهم به ا یکند.نگاه یم جابیرا ا محسوس تالش  نسل ها ریغ راتیتأث یبُرد ول انیاز م یبه آسان توانیم
 نامحسوس

 .اندازم یم
 

باهم در تضاد در  یخلق فرهنگ ها با کند و یم رانیمردم را و ییقابل نگاهدار و کویجنگ فرهنگ وعنعنات ن (1
 .کندیم جادیا ییافتراق وجدا یوارهایشان د ان  یم
ا وخاصةً انسانه گرینسبت به د یرحمیخشونت وب شیارزش شدن  انسان وافزا ینامحسوس  جنگ ب رات  ییاز تغ یکی( 2

 ا برر فقر و ردیگ یاز مردم باز ماشتغال را  ۀنیجامعه زم یاقتصاد ساتیتأس یرانیزنان است.من قبالً گفتم که و
 ارهچیخانم  ب کیآن  که در دیریوام بگ یشاعر از را لیُ تخ یرویلحظه ن کی یسازد.حاال شما برا یم یجامعه مستول

انم خ نیاست. ا یخال زمیآتشدان از ه و آرد از پُرکند که کندو یطیشرا در چند طفل را ۀُگرسن یمجبور است شکم ها
مرد  ۀفیما موضوع حصول نفقه را عمدتاً وظ ۀکند. جامع استمداد او از و است به سراغ  شوهر برود ریناگز

 رداویب شیشکست را بررو نیا یکس خواهدیسو نم کیخود شکست خورده است از  ۀجامع در مرد نی.حاالکه اداندیم
 :گرید یازسو بپوشاند و دیخشونت با ۀجام در  را ضعف  خود واگرآورد

صاحب قدرتان مجبور شدند از منفعت  رفت و انیجامعه از م کیمشروع  طلب  نفقه در  و یقانون یها نهیزم یوقت (3
فاع د گرانیتاراج  د یتاراج تا از شبکه ها بر زور و یمبتن یها وهیش جادیقاچاق، رشوه ، ا لیاز قب یقانون ریغ یها
 دکنن یرابا اجرت  اندک استخدام م کارانیب منظور نیا یبرا کنند و یپا م دست و ریاج یها خود اردو یبرا ندینما

 گرانید یها ییدارا قیتا سطح ُکشتار وحر یشغل یافتد رقابتها یمختلف باهم در تضاد م یوچون منفعت  شبکه ها
ها  یسروکار ندارد. چپ یولوژیدیا چیه یوحت نید چیه یبه چگونگ ها همه عوارض  جنگ است و نیرود. ا یجلو م

 و ُکشند یم اند افتهی یخود ضد انقالب ص  یرا که به تشخ یوکسان کنند یم میتقس یالبضد  انق و یانقالببه  جامعه را
بر مخالف  خود هرگونه  کنند و یم میتقس یمسلمانان عاد ای نامسلمانان و و به مسلمانان متعهد ها هم جامعه را یراست

 .دارندیخشونت را روا م
بکنم که از دالوران سلحشور عرب  زین یبه داستان  عمرو بن عبدود عامر یاشاره ا ادداشتی نیا انیخواهم درپا یم

جنگ  تن  یرا برا کرم الله وجهه خود یمسلمانان حضرت عل انیاز م کند و یم یدر جنگ خندق مبارز طلب است و
 ستادهیا متمام ُکفر دربرابر  ه تمام اسالم و تن دو نینبرد ا :"دردیگو ی)ص( مامبراکرمیوحضرت پ کند یبه تن آماده م

 را بکشد او تا ندینش یاش م نهیکند وبر س یرا مغلوب م یکرم الله وجهه عمروبن عبدود عامر یاند.حضرت عل
 یم و زدیخ یاش برم نهیاز س ی( حضرت علستیچندان ثقه ن تیروا نیکند)هرچند ا یاو تف م یوعمرو بر رو

حاال اگر ترا بکشم دشمن خدا را نکشته ام بلکه دشمن  یزنده کرد خشم را ۀزیمن انگ دردل  عمل تو  نیچون با ا دیگو
ثله م او ار  یاخت یونعش  ب یکش یفرد را م کی یکه وقت نیرا ُکشته ام. مقصود ا خود وت ف باسر  او ایو یکن یرا م 

 یبرا یلو ندارد نیئوآ نیبه د یربط چیشکل آن است که ه نیانتقام به بدتر ۀتباُرز  عقد گرید نیا یکن یم یبال باز
خدا)ج(  گرید یادداشتی.باعرض  محبت واحترام به همه دوستان وتا خوردیخوب به درد م نیئوآ نیبدنام کردن د
 نگاهدار  همه. 
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