
 ))ها ارسال نمود  به نام خداوندي كه تمام پيامبران را براي مهرباني ميان ملت((                  

 بان كي مونخدمت رياست محترم سازمان ملل جناب آقاي 

گوش كه اززماني كه شنيديم سازماني وجود دارد كه جلوي جنگ وتجاوز را مي گيرد خيالمان راحت شد ولي هرروز اخبار را 
دهد كشته مي  بينيم در هر گوشه اي از دنيا تعدادي از مردم به خاطر جنگ هايي كه در كشورشان رخ مي مي كنيم مي

ها چه كساني مقصر هستند ؟مگرهمه ي ما  در كشتن انسان. ها خيلي ناراحت مي شويم  ما بچه ها ازكشتن انسان.شوند 
كشورها زور مي گويندو اگر حرفشان را گوش ندهند ديگرپول دارندبه و  قدرت بندگان يك خدا نيستيم؟ بعضي كشورها چون

بعدهمه جا تبليغ مي . كسي هم به آنها اعتراض نمي كند هيچ.هركسي راكه دلشان بخواهد مي كشند . به آنها حمله مي كنند 
كرمي كرديم كه چگونه مي چرا در دنيا اين قدر تبعيض وجود دارد ؟ يك روز در مدرسه به اين ف.كنند ما صلح طلب هستيم 

همه ي جنگ ها از بين برود؟ يك دفعه به فكرمان رسيداگر تمام كارخانه هاي اسلحه سازي دنيا تبديل به كارخانه هاي شود
خرج مخارج  اگر تمام پولهايي را كه هر سال در كشورها. توليد غذاشوند ديگر در دنيا هيچ كسي احساس گرسنگي نمي كند 

اگر نيروهاي سرباز وافسران نظامي به جاي .مردم فقير دنيا بدهند ديگر هيچ فقيري در دنيا نخواهد بودنظامي مي شود به 
كسي بي خانه نمي  آماده شدن براي كشتن انسانها وقتشان را صرف ساختن خانه هاي مردم فقير دنيا كنند ديگر هيچ

كس براي دزديدن اموال  ديگر هيچ.زدي نمي كندوقتي همه ي آدمها در دنيا وضع ماليشان خوب شود ديگر كسي د.ماند
ها باخيال راحت مي  ا وما ديگر شبواقعا اگر اين طور باشد دنيا چقدر قشنگ مي شود .ديگران به كشورها حمله نمي كند

بريزيم به جاي اين كه با هواپيماهاي جنگي بمب و آتش برسرهم . خوابيم ودلهره نخواهيم داشت كه مورد حمله قرار گيريم 
  وبه مالقات يكديگر برويم مي توانيم براي هم نامه ي صلح ودوستي بنويسيم

رويم مادران شهدايي را مي بينيم كه دلشان با ياد پسرانشان  آقاي رييس سازمان ملل ما وقتي بر سر مزار شهداي جنگ مي.
كس در دنيا پيدا نشد  ا حمله كردند؟چرا هيچآخر پسران مارا به چه گناهي كشتند؟چرا به كشور م:آن ها مي پرسند .مي سوزد

فروختند  كه جلوي حمله ي صدام را بگيرد؟چرا به صدام اسلحه و تانك و هواپيما فروختند؟چرا به صدام بمب هاي شيميا يي
يت ما فرزندان ايران اسالمي ازاين وضع كه بچه هاي ما هنوز هم نمي توانند از هوايي كه حق هر انساني است تنفس كنند؟

 دانيم سواالتمان رابايد از چه كسي بپرسيم؟اما شما به راحتي مي توانيد با رييس جمهوري دنيا بسيار ناراحت هستيم و نمي
كه همگي در يك روز تمام اسلحه ها و :  ا بگوييد ههاي همه ي كشورها صحبت كنيد يك روز با آنها جلسه بگذاريدو به آن 

كشورها اسلحه و بمب نداشته باشندبا چه چيزي مي خواهند به يكديگر حمله كنند؟حداقل وقتي كه . بمب ها را از بين ببرند
حضرت موسي و حضرت عيسي و حضرت محمد  .اگر حمله هم بكنند به نظر ما بي گناهان و بچه ها كمتر كشته مي شوند

در خاتمه ما .كنيموازاريكديگر را اذيت همه پيامبران مهر باني بودند و ما كه ادعا مي كنيم پيروان آنها هستيم نبايد ) ص (
 ججج    :فرزندان ايران زمين سخن آن شاعر دلسوزمان سعدي را دوباره به شما هديه مي كنيم 
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