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پوهندوی شیما غفوری ،استاد اسبق پوهنتون کابل
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معذرت خواهی یک مادر

معذرت خواهی یک مادر
بیست و دو گلی که پر پر شد و زیر خاک سیاه در عین جواني مدفون گردید.
دختران و پسرانی که در شرایط جنگ تولد شدند ،بزرگ شدند و باالخره با گلوله های جنگی پدرود حیات گفتند.
به حیث مادر تمام لحظه های مضطرب شش هزار مادر محصالن در گیر حمله در پوهنتون کابل را در قلب و
وجودم احساس کرده ام.
دختر گلم و پسر عزیزم! چه حالتی داشتی که خود را مقابل مهاجمی دیدی و راه گریز برایت تنگ شد ،چه فکری بر
سر ات گذشت زمانیکه فیر گلوله را دیدی و شنیدی ،چه و کی به یادت آمد ،زمانی که گلوله را در چند ملی متری
خویش احساس کرده ای؟
به حیث یک انسان ،یک هموطن ،یک استاد سابق پوهنتون و از همه بیشتر به حیث یک مادر از تو معذرت می
خواهم که محیط امنی را برایت مهیا نتوانستم .معلوم است که من و دیگران باغبانهای خوبی نبوده ایم ،چونکه شرایط
صلح آمیز رشد و نمو را برایت تهیه نکردیم .هر کس حق دارد ،که بار مالمتی را به گردن این و آن بیاندازد .ولی
من این بار را به دوش خود و هر فرد بالغ این وطن می گیرم و می گویم که من و ما مالمت هستیم که عاقالنه نمی
اندیشیم ،بر ضد خود می جنگیم ،زود تطمیع میشویم ،منافع فردی و گروهی را نسبت به منفعت همه ملت ترجیح
میدهیم ،نفاق و شقاق قومي را دامن میزنیم ،در آتش افروخته تیل پاشی می کنیم تا برای خود منفعت زود گذری به
دست آوریم .ما در مقابل هیوال ها کوتاه آمدیم.
نه خود انسان واری زندگی کردیم و نه برای نسل تو محیط انسانی دور از جنگ را مهیا ساختیم.
عزیزان خفته در خواب! مادر مالمت تان را ببخشید.
پدران این وطن! شما چه وقت معذرت خواهی می کنید؟
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