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 ۲۰۱۵/۱۱/۲۹ حجازی حامد

 ما عزیز درکشور!   صلح
 

به کشور ما به صلح  پایدار احتیاج دارد واین هم وقتی بدست می آید که ما از هر نظر تقویت شویم یعنی که ما باید
یم که بگویم   کشور برسیم که در آن از قومیگرای  و قوم پرسی دست بگشیم .  تا وقتی ما افغان ها به آن جا برس آن

ما دیگر پشتون وتاجیک .ازبک و.. نباشیم وباید بگویم که ما افغان هستیم وهمه افغان  در این سرزمین به دنیا آمدیم  
واین همان صلح پایدار میشود البته باید این را بگویم که تاوقتی بعضی از کسانی که  نوکران  دیگر کشورها  را 

ام پشتون وهزاره و.. مردم را به جنگ می اندازد بشناسیم واین شناخت وقتی  میسر درکشور از بین ببریم که    به ن
میشود که ما افغان ها یکپارچه ویک صدا شویم  وصد البته باید بگویم ما افغان ها همیشه در تاریخ ثابت کردیم 

شود نمیما افغان ها  وقتی بخواهیم که یکپار شویم هیچ کشور ی وهیچ قدرت منطقوی وجهانی نمی تواند که مانع
، واین رادر طول تاریخ در برابر دشمنان  تا پای جان هم این را ثابت کردیم مثال در برابر مغول ها ،  تیمور لنگ

انگلیس ها که چهار بار آنها راشکست  دادیم وهچنین اتحادجماهیر شوروی که باید بگویم تنها اتحادجماهر شوروی 
با خیال اینکه افغانستان را بدست  امریکاحال  ه کشور دیگر هم انها را شکست دادیم  ونبود بلکه به مشمول او پانزد

آورده وکسی دیگر نمیتواند جلوی اورا بگیرد  اما باز می گوییم که اشتباه میکنند که این سرزمین  سرزمینی نیست 
ست  . شاید فکر می کنند با چند تن از که به این آسان نیمی تواند بگیرند  خیال خام است  واین را تاریخ ثابت کرده ا

نوکران خود می تواند کشور  را تسخیر کنند اشتباه فکر می کنند چون همیشه درتاریخ این خاینین همیشه آخر کار 
 دتدر برابر ملت ها کار ناچیزی هم  برای اربابان خود نمیتواند بکنند.  البته با دزدی وبا فریب می تواند تا م

تی رافریب بدهد اما باالخر ه یک روز ملت ها بیدار میشوند وانتقام خود را میگیرند البته ملت افغان زمانی مردم ومل
از دیگر کشور  خیستند و پا  همیشه  پیش  قدم در این کار در طول تاریخ بود وهمیشه به وقت وزمان خود همیشه به

 اول قرار دارد . های منطقه وجهان در برابر مبارزه با استعمار  همیشه در صفحه
 

استعمار  و جان  ثابت ساختند که مخالف استعمارهستند استعمارگران با  تا پای تاریخ جهان افغان همیشه در برابر
بردگی مثل دیگر کشور های منطقه  زندگی کنند نه در غالمی ورا قبول نمی کنند وهمیشه میخواهند آزاد وسر بلند 

. در جهان فعلی ما هم مثل گذ شته جنگ بردگی و غالمی می بلندی خود می دانندآن را سر که استعمار را  قبول و
بردگی دیگر کشور ها را  قبول  اینکه غالمی و یا باشد یعنی کسی می خواهد که آزاد زندگی کنند که باید جنگید و

 .کند
ه به کشور های جهان حقوق بشر و.. می خواهند ک خالصه استعمار جدید حال با سالح های جدید مثلی  دمکراسی و

یا به بهانه صلح  آنها کشور های  را اشغال  سوم حمله کنند ودرغیر صورت آن کشور ها را غیر متمدن می نامند و
ویا  امریکامی کنند در حالی  در کشور های خود شان اصال صلح وجود ندارد  شما ببنید کشور های مثل خود 

که خود را مهد تمدن  امریکای غیر بشری وغیرانسانی میکنند . مثال در انگلیستان  که به با سیاه پوستان چه رفتار
جهان معرفی کنند  براساس |آماری یک  روز نامه ایرانی که نام آن حضور ذهن ندارد که درآن نوشته بود در هر 

انی وشکنجه ثانیه  در آن کشور به زن ها تجاوز می شوند و در هر ثانیه در آن جا انسان بهانه های گوناگون زند
داالر کشته می شود این نشانه فقر  وبی عدالتی است  پس این می خواهند تمدن را به ما   5می شوند وحتما با

مسلمانان یاد بدهد  ؟  درحالی که اسالم از خود فلسفه دارد وفلسفه آن برابری عدالت ومبارزه با فقر است پس غربی 
بیاورند .اما این را باید هم بگویم که  از اسالم می ترسند وبا  با ها خود را اول اصالح وصلح را در کشور خود 

چهره های که ساخته  خودشان هست که با سواستفاده از اسالم  اسالم را بد نام می کنند یعنی  وقتی زورش به اسالم 
کنند  که فرقه های نمی رسد در مقابل آن رو بهرو شود  با  پوشیدن لباس اسالم آن رادر لباس خود میخواهند بدنام 

گوناگون ساخته که اسالم را در دردل مسلمان و آنهای که میخواهد اسالم بیاورند بدنام کنند واسالم را دین  عقب 
مانده و دین جنگ وستیز معرفی کنند در حالی این ها از دین اسالم می ترسند  تاب مقاومت ندارند بهمین از هر 

ده می کنند  ومردم افغانستان  هم باقبول کردند اسالم از اول هم قوی تر شدند راهی برای صربه زدن به اسالم استفا
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و زندگی خود را تکامل رسید به این نتیحه می رسیم که تا وقتی اسالم ومردم افغانستان باشند همیشه هردو سربلند 
 هستند والی آخر کالم .
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