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 سخت و ناگوار  یروز ها نیا

 

این روز   !باشد، عزیزم

های سخت و ناگوار، با  

همه بیچارگی های تو،  

با همه سختی های تو و  

مادران تان  امثال تو و 

 .می گذرند 

شاید تو نباشی، شاید  

شما ها نباشید. شاید  

شما ها را سرمای  

زمستان سخت و  

سردتر از قلب های  

و   .مسلمان نما ها بکشد 

شاید مادران تان هم  

تاب این سختی ها را  

نیاورند و نباشند، اما مطمئن باش که یادشما هابه قلب میلیونها انسانی باشرف و باوجدان زنده  

  !تا زنده هستند   -واهد بود خ

میدانی بزرگان نیک سرشت و نیک سیرت چه گفته اند؟ نه!؟ گفته اند: "زمستان میرود، ولی رو  

 ".ماند سیاهی به ذغال می 

شاید روزی باکسانیکه در برابر تو و کسانی مانند تو و مادران و پدران تان مسئول بودند و  

جای دیگری، آنجا که پرشس گرانی با انصافی  کاری برای تان نکردند رو به رو شوی؛ در

 .باشند 
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 آن جا جای تو خواهد بود که دادت را بخواهی. آن جا با همه 

 !کوچکی و ناتوانی و بی زبانی ات جای تو است 

امایک چیز دیگر را نیز بدان که مردمان زیادی به یاد خواهند داشت که این حالت های تراژیک  

سیاف ها و حکمتیار ها و نور ها و اسمعیل ها  طالبان، اسالم، مانند درزمان پیروان راستین دین 

، و در راس این ها کسانی  ...و خانواده های کسانی مانند گیالنی ها و مجددی ها و کیان ها و

مانند کرزی و غنی سر مردم آمده بود؛ سختی هایی که خیلی از انسان هایی مانند تو و مادران  

کسانی که جیب های پر ازدالر وپوند و یورو داشتند،ولی   !دریغ  تان را از پا انداختند؛ با درد و

 !قلب های شان خالی از احساس بود 

 برگرفته شده از فیسبوک 
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