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 و آرامش خواهد رسید؟ به صلح   آیا افغانستان آباد خواهد شد،
 …پاسخ من

 به هیچ صورت نه و نه!؟ 
که از نیم فرن    بدبخترین انسان های روی زمین در جغرافیه بنام افغانستان زیست می کنند، مردمی

 .جنگ افغانستان نیاموخته اند و نمی آموزند 
 ..خوش هستیم که تاریخ پنج هزار سال داریم 

 کدام تاریخ؟ 
 افتخار این تاریخ چیست؟ 

من با تاریخ پنج هزار سال کاری ندارم اما نیم قرن اخیر نشان داد که جز جنگ و کشتن انسان دگر  
   افتخاری نداریم،جز بر سر همدیگر کوبیدن و خود را برتر دانستن دگر دست آوردی نداریم 

   و نمی آموزیم هر روز بدتر از روز قبل شدیم ولی هنوز هم نیاموختیم  
 .در نیم قرن اخیر بیشتر وابسته به بیرونی ها بودیم تا تکیه به شیمه و توان خویش 

گرایان و بیگانه گان شدیم و نتایج    دین،مذهب،قوم،زبان و سمت را وسیله قرار دادیم،افزار دست قوم 
 آن چه شد؟ 

   میلیون ها کشته
   داشتن سرزمین ویران

   میلیون ها فراری و گرسنه
   وط پس از سقوطسق

   رهبران فاسد و فراری
   مردم پراگنده که هیچ گاه ملت نشد 

 در گرو تاریک ترین گروهی که به هیچ ارزش انسانی اعتقاد و باور ندارند   و باالخره قرار گرفتن
افسوس و صد افسوس که چه مردم گوسفندی بودیم و هنوز هم خوراک گرگانی می شویم که تشنه  

 شور ما اند خون انسان دردمند ک
 مگر باز هم صدا بلند می کنیم که ما مردم پر غرور و با شهامت هستیم 

 کجاست غرور و شهامت ما؟
اگر شهامت و غرور می داشتیم هیچ گاه برای رهبران فاسد و خایین چک چک نمی کردیم،هیچ گاه  

حاکم روزگار    لقمه چرب برای مقاصد زهر اگین آنها نمی شدیم و هیچ گاهی بنیادگرایی و افراطیت 
 .ما نمی شد 

متاسفانه ما نیاموختیم که زنده گی با همی چیست و چگونه می توان در فضای همدیگر پذیری زنده  
 .گی مشترک داشته باشیم 

 با این وضعیت قرن های دگر را باز هم خواهیم سوخت و ویران تر خواهیم شد 
 ؟ شکستیم.درد کشیدیم.زخم خوردیم،ولی نیاموختیم و نیاموختیم!
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ایستاد  و  شویم  پا  به  که  خورد  خواهیم  تغییر  صورتی  بیاموزیم، گدر  را  امروز    ی  و  گذشته  از 
بیاموزیم،دست به دست همدیگر داده برای نجات وطن و انسان آن با شیمه بیشتر مبارزه و فعالیت  

 .نماییم،راه دگر نیست جز عمل واحد 
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