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  ١تر ١  له: شميرهد پاڼو

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادونه ير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٢/١٠/٢٠٠٩                          داکترامير انصاری
                             

  مهسا طايعبانو ...آدمک های تقدير ساز: در واکنش به
  قصه ی ما

  
قصه ی ما قصه ی مظلوميت يک ملت است در درازنای تاريخ؛ از آتيال، اسکندر، چنگيز، انگريز، روس، همسايگان 

  تا امروز

  هر کسی از ظن خويش قصه ی ما را رقم و قلم ميزند. هيچ کسی قصه ی مظلوميت ما را نمی داند

  قصه ی آنها قهرمان سازی کاذب است

  قصه ی آنها استحماق و استحمار اين ملت است

  قصه، قصه ی جنگ ديگران توسط ما در خانه ی ماست

  قصه، قصه ی جنگ ايديولوژی های بيگانه  در کشور ماست

 قصه ی فريب خوردن مدام ما به نامهای گوناگون است؛ گاهی آنست گاهی اينست؛ گاهی ننگ است گاهی کين قصه،

  است؛ گاهی کيش است گاهی آئين، گاهی غيرت است و گاهی شوونيزم تک قومی

  ياد اين قصه بايد بخاطر مرهم گذاری باالی زخمها باشد نه برای پاشيدن نمک روی زخمها

  د رقم زده شود، توسط خود مان نه ديگرانپايان قصه ی ما با

  ايا اين پايان، ختم فريب خوردن خود مان نيست؟؟

  وگرنه تا فريب بخوريم فريبمان ميدهند

  آيا تا آخر ميخواهيم فريب بخوريم؟؟؟ تصميم دست خود ماست

آنها .  خودمان را بدانيمآنهائيکه برای ما قصه و داستان دست و پا ميکنند هيچگاهی نميخواهند حقيقت تلخ فريب خوری

  با استفاده از آن نامهای که گفتم به ما فريب خوردن را هديه ميداده اند؛ چه ديروز، چه امروز و چه فردا

  :ختم فريب خوردن را بايد طرح کرد و تطبيق کرد

  وضع خود را تغيير دهيم تا خداوند حالت ما را تغيير دهد

امتياز نيست بلکه برای اينست که همديگر خود را بشناسيم تا از تنوع لذت و از کدام قبيله واز کدام شعب بودن برای 

  سود ببريم و به حقوق يکديگر احترام بگذاريم و نزد خداوند مکرم تر گرديم

  از هم ديگر تشکر کنيم و از خلق خدا شکر گذار باشيم تا از خداوند سپاسگذار شويم

   تفکر کنيم تا با هر ساعت هفتاد سال عبادت کرده باشيمبايد

  تفکرو تعقل و تفقه آغاز نو آوری و رسيدن به راه حلهاست

  تفکر دوری از تعصب و پسمانی است

بيائيد در يک اتحاد، همدلی و همنوايی همه اقوام افغانستان را در ملت سازی و شهروندی ! ای افغانها! پس، های

  !گره گشای مشکالت و بدبختی های تاريخی افغانستان گرديمشناسی کمک کنيم تا 

  ١٣٨٧ سرطان ٢٤                

  


