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 نماییم آزاد را انسان

 نهایی آزادی به حیات ادامه قطع و ولد و زاد پروسه بستن با که برسد ی مرحله به خرد و تعقل راه از روزی انسان شاید

 واردی و استت نبوده زندان جز چیزی زندگی دارم دیگر انستانهای بستیاری و خود زندگی از که ی تجربه زیرا؛بیابد دستت

 و عقل. نیست شرط و قید و بند ازین آزاد جهان، در انسانی هیچ و اند ما های احساس و ها اندیشه و افکار زندان، این های

 ین از که بودند می خوشبخت شاید شدند می شعور و عقل فاقد انسانها اگر و ماست سرور و شادی دشمن حقیقت در خرد

 که گردد می میسر و مقدور زمانی انسان جانبه همه خوشبختی و هاست بدبختی همه پایه و مایه خرد و  عقل همین دریچه

  آن البته هک بخندند من باور و اندیشه این به  زیادی تعداد شاید. گردد متوقف پروسه این و قطع انسان حیات تداوم و  تسلسل

 شد، نگینس شان اندوه و غم پله که  روزی بتدریج دارم یقین اما است سنگین هایشان خوشی ترازوی پله فعالا  که اند کسانی

  افقمو ام سخن و حرف این با و اند من با صفحه همین در که جوانانی .کند پیدا معنا و مفهوم برایشان برداشت و حرف این

  یزندگ زندان به شان خود اراده و خواست تداخل بدون که دانند می البته-زندگی زندان   از که خواهم می ایشان از افتند، می

  ندگیز از و نمایند ازدواج یعنی نشتوند، خود از بعد انستان   شتدن و آمدن بدنیا ستب  اما ببرند لذت دمان آخرین تا -اند افتاده

 و  دانیزن فرزندش پذیرد نمی پدری هیچ اما است شیرین فرزند. نگردند فرزندی آوردن بدنیا صدد در اما کنند لذت کس 

ا . باشتد بند در   این به اخیر دهه چند آمده پیش احوال و اوضتا  بیرحم امواج ستنگینی نظرداشتت در با ها افغان ما خصتوصتا

 .است بوده زندان زندگی، که بدانیم و نماییم الزم دقت موضو 

 یکدیگر زندان ها انسان ما شکل این به و است زندان دگران با فکری های تضاد ندانیم، زندان را خودمان خرد و عقل اگر

 و رنج مسب  بل نیستیم یکدیگر خوشی و بهبود عامل و وسیله انسانها ما موارد بیشتر در مثال بطور. هستیم و بوده خود

 .ایم همدیگر عذاب

  لدو و زاد پروسته بستتن با آمیزش مستالمت بستیار شتکل به آزادی این و ستاخت آزاد ها بند و قید از باید می را انستان پس

 .  گردد می ممکن و مقدور

  باالی را هستتتوی بم  استتتعمال اراده اخیر ستتالهای در مقتدر های کشتتور از یکی جمهور رؤستتای از یکی که بودم شتتنیده

 .نکرد وفا خود عهد به ناجوان همو مگر ،بود نموده افغانستان
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