ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن ﺑﻮﺳﻪ زدﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺠﯿﺐ و ﺑﯽآزاری ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺮدانِ آﻧﻬﺎ اﮐﺜﺮاً زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ِ
اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮن ﺑﯿﺸﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ِ آن آدﻣﮑﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ِ اﻣﺮاﺿﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﺑﻨﺪهی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﯿﺸﺎن و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺛﺒﺖ
ﺷﺪهی آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اروﭘﺎﯾﯿﺎن در ﻃﻮل ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را از
ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎدری ﺧﻮد ﮐﻨﺪه و ﺑﺮای ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ِ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮋادی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﺮ
اﺧﺘﻼط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﮋادی و اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻨﯽ ِ ﻫﻢ اﯾﻨﺎن اﺳﺘﻮار
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿﻤﮑﺮهی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ اروﭘﺎﯾﯿﺎن
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮﻣﯽ و دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮدهی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ :ﻫﻤﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزات و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ،در
اﺷﮑﺎل ﺗﺎزهﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻮﺑﺎ زﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮان ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در
راه اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻓﺮاوان ﺑﺠﻨﮕﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺎﻟﻮﮐﺎﺳﺖ واﻗﻌﯽ
را از ﺳــﺮ ﮔﺬراﻧــﺪ و در آن ﺑﺨــﺶ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺧــﻮد را در
اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮگ از دﺳﺖ داد .اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﻧﻘﻄﻪﯾﯽ از وﺟﺪان او را اِﺷﻐﺎل ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ
اوﺳﻮﯾﭽﻢ  Oswiecimاﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ دارد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری و
ﺧﻔﻘﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ر ُم ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮریﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺟﻠﻮی ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﮔﺮ در
ـﺎی
ـﺎﻧﻪی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎریﻫـ
ـﻪ ﺑﻬـ
ـﺪ ﮐـ
ـﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮدﻧـ
ـﻦ ﻣﺴـ
ـﻪ اﯾـ
دوران ﮔﺬﺷﺘـ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ِ ر ُم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻫﻤﺎن
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ اﻣﺎ ﻣﺮگ را ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ و
ﻧﻔﯽ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻤﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺷﻬﯿﺪان ﺧﻮد را دارد.
ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﻮد را دارﯾﻢ در ﻋﯿﻦ ِ ﺣﺎل اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ
ﺷﻤﺎ.
ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ،ﻓﻘﺮ ،زﻣﯿﻦﻫﺎی رﻫﺎ ﺷﺪه ،ﮐﺸﺎورزان
ﮔﺮﺳﻨﻪی ﺑﯽزﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﯿﺴﻮادی ،ﻓﺤﺸﺎی ﮐﻮدﮐﺎن،
ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ،ﮔﺪاﯾﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی
ﺣﯿﺎت ،زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻠﺒﯽ آﺑﺎدﻫﺎ زﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادی و
ﺟﻨﺴﯽ و اﻣﺜﺎل آن .ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد از زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه و آﯾﻨﺪهی آنﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺘﯿﺰی ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺧﻮدی ،ﻧﺎﺑﻮدی ِ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎن
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ِ ﺑﺎر وامﻫﺎی رﺑﺎﺧﻮاران
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،وامﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺒﺎدﻻت
ارزی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ و ﺑﻄﺮزی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدﯾﺴﺖ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی
و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ِ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﮓ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ِ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی زﺷﺖ ﻓﺮدی،
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ذﻫﻨﯽ ِ اﯾﺪهآل ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻃﻮل ﻗﺮن ﺟﺎری ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻋﻄﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺸﺮ و ﻣﺼﺎﯾﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ او ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻦ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ دارم.

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را درک ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻢ در
ﻣﺪرﺳﻪی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮدم .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﯾﺎ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻫﻨﺪو و ﺑﻮداﯾﯽ ،و ﯾﺎ ﺟﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
روح ِ اﺷﯿﺎ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬابﻫﺎی داﺋﻤﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺧﻮاص ﺑﻮدم )ﺧﻮد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽآﻣﺪم( ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺟﻮابﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪهی آنﻫﺎ را ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻃﺮ دارم.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در »دوﻣﯿﻦ ﺷﻮرای واﺗﯿﮑﺎن« ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎپ ژان ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ،
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﺎ از ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺮ
ﻋﻘﯿﺪهی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺣﺘﺮام
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎن از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در اﯾﻦ راه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﻧﻘﻼب.
اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪﯾﯽ ،در ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﻫﯿﭻ داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ِ زرد ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻧﺪارد.
ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ،دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﯾﺴﯿﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ،و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺎرهی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و آﻣﺎج دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ﭼﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮزﮔﺎر و ﭘﺰﺷﮏ آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎرز ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻮﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت ،و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺑﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!
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