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 آینده فرزندان تان را خراب نکنید 

 
 :دریچه نظر ها در ارتباط به عکس زیر شده، یک به یک خواندم  در کامنت هایی را که 

خدایا به حال زار مابیچارگان مسکین    آمین، یا رب العالمین، یا ارحم راحمین وطنم محتاجت است،
بنگر ورحم کن، بارالهی تو بخشاینده ای، راهی بنما به لطف خود که ازاین بدبختی ها نجات یابیم،  

ما باز  جز در تو دری بر روی    عفو،  گنهکاریم و مستوجب عقوبت، ولی به بخشایش تو امیدواریم،
به روی مبارک حبیبت، تنها ترا داریم، تو دوای هر دردی، یا ناجی کشتی شکسته ها، غیر    نیست،

هر چه و هر    از اشک، آه و دعا چیزی نداریم، خدایا هدایت مان کن، غرق و نابود و رو سیاه ساز
 ...جا بدخواه و دشمن ماست و 

  ...ماس و حاجت خواستن و... و همه اش همین؛ گریه و زاری، گردن خمیده و تضرع و الت
نادان در زندگی به فکر بی دست و پایی خود افتاده باشند و   تنبل و  آیا یک بار شده باشد که این ملت 

و به معنا و مفهوم آن فکر نموده و آن را    ،<<از تو حرکت، از من برکت؟>> :به یاد این گفته که
  !فهمیده و جدی گرفته باشند؟ 

و بیچارگی، و پس گردنی خوردن    فقر   را که کمک کرد؛ و دیگران چگونه از   به این که دیگران   و 
 خود را نجات دادند؟ های مداوم، 

طی حداقل چهل    و گوش شنوایی برای شنیدن آن می بود،  و اینکه دعا اگر اثر میداشت و قصد شنیدن
برای ختم  صد ها میلیون مسلمان جهان    دستان   دست کم پنج بار   در هر روز   سال، که هر روز و

آمدن صلح در افغانستان به آسمان ها باال شد، با گردن های خمیده و چشمان گریان و صدها    جنگ و
 هزار آه دلسوز، چه تغییری را این همه دعا باعث شد؟ 

کنید. چه چیزی می خواهید از آن ها با این روح    نگاه  دیده می شوند،  عکس   که در  کودکی  به دو
را به دستان و به کمک   وطن  با این درماندگی بسازید و چه گونه می خواهید ملک و و  های دردمند 

 ایشان، با قلب های شکسته، دردمند و همت درهم کوبیده شان، آباد کنید؟ 
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خود تان که ناتوان و درمانده و حقیر بار آمدید، نگذارید بچه های تان از نظر اراده مانند شما علیل  
 !و خوار و زبون بار آیند

نگفته است که من، و در هرحالی، من ضامن شکم    انتخاب تان به کلی غلط است. خدا هرگز  و  راه
 .و آرامی و سعادت شما و اوالد های تان هستم

حرکت از تو، برکت  >> :برای انسان هایی باهوش فقط اشاره ها کافی هستند، ازجمله این گفته که 
 <<.از من 

نها همیشه با دعاو عبادت ساخته نمی شود؛ اگر می شد، مسلمانان  دعا و عبادت بد نیست، اما کار انسا 
زیرا بهترین و متدین   -  سعادتمندترین مردمان جهان می بودند   آن جمله افغانان امروز   از  جهان و 

 ترین مسلمانان جهان همین هاهستند؛ به غیر 
  .یاران شان ازیک مشت گمراه مسلمان و انسان نما به نام طالب و جهادی های دنیا زده و 

دل من بیشتر برای کودکانی میسوزد که در آتش تفکرات   .باقی خود دانید   گفتیم؛  وظیفه ما گفتن بود،
 .و باور های بزرگان ظاهرا" دانای ما، اما در حقیقت بی خبر ترین انسان های روی زمین می سوزند 

ا زمانی که خردند، به نوازش  و غالمان حلقه به گوش ما ها نیستند. ت  فرزندان ما برده های زر خرید 
شوند، به یاری،کمک ورهنمایی مامنحیث یک دوست نیاز دارند.  ما محتاجند. وقتی که بزرگ می 

 آنها را  بدان نیاز دارند که ما دست شان بگیریم و 
هرگونه سختیها و ناامیدیها به پا ایستاده و    با اراده قوی و استوار، و با همت بلند در مبارزه علیه

 .به آنان بیاموزیم  راه زندگی شرافت مندانه و مستقل را، باداشتن اعتماد به نفس، .کنیم  حمایت 
بیاموزیم که تنبلی و تکدی و اتکا به دیگران و زیستن به امید دهش سایر موجودات، خواه زمینی و  

  جمله   خواه آسمانی، در حالی که چهار اشکل درست داریم، و دزدی وخیانت به ملک و ملت از 
 .یک انسان می تواند داشته باشد  که ناکترین عاداتی است شرم

و    بیاموزیم که نان بایستی به زور بازوی خود خورند تا از منت و مذلت خدمت دیگران رها گردند؛
 .به قول شیخ سعدی که می گفت: هر کی نان از همت خویش خورد، منت حاتم طایی نبرد 
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