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 ۱۳/۰۷/۲۰۲۱              دریافرهاد 

 وهاب بایانیارسالی 
 

 !فرهاد دریا به یک سرباز  ٔنامه
 !قهرمان

 
 های باشد که تا کنون نقاشی شده است!  ترین تصویر های مست تو، شاید یکی از باشکوه  خاک وطن بر کاُکل

نویسم   های سرد و ُخنک می  های جهان در زیر پکه  ترین گوشه راستی نگفتم این نامه را در حالی از یکی از امن
ی و در اضطراب یک نبرد دیگر، گرد و ئ های آتشیِن نبرد، روز را زیر رگبار گلوله، شام کرده  که تو در سنگر

ها   کنی که چگونه در سنگر  کنی و به جوانِی خود فکر می غبار را با دستان شریفت از رخسار جوان خود پاک می
 خورد.  های نبرد، خاک می  و میدان

 
ام، اما تو جدا و دور از  ام آرام کرده من در کنار فرزند و خانواده

ی. شاید ئ زندگی و بشریت حرام کرده عزیزانت، خواب را بر دشمنان
چشمان روشن اما پر گرد و غبارت حتا در خواب هم برای دیدار 
مادر و همسر و فرزند و عزیزانت بر در بماند. اما تو خواب نداری 

داند، شاید وقتی زخم  تا مردمت خواب آرام داشته باشند. و کی می
  ی، بیئ و بودهبرداری، به دختری بیاندیشی که عمریست عاشق ا می

 آنکه خودش از این راز داغ، آگاه شده باشد. 
 

 سهم تو از طبیعت جادویی وطن گرد و خاک، و نصیب تو از معاملهٔ 
روزگار، دود و باروت است. اما هنوز قامتت مثل سرو، مثل کوه، 

بلند و استوار ایستاده است و نام تو مثل  -مثل جاودانگی، مثل قرآن 
 !درخشد دستان دعای پیر و جوان، میخورشیِد حقیقت، در 

 
های متفاوتی عطا کرده است. تو نگهبان   خداوند من و تو را شایستگی

خوان زندگی! تو مرد نبرد و سنگر استی،  زندگی استی، و من ترانه
 ! من سرودخوان و ستایشگر تو

 
 یرزمی، نه برق و نه انترنت و نه حت  یقین دارم در میدانی که تو می

مرا بخوانی!   ٔآرام بگیری و نامه و بستر است تا لحظهٔ سقف و اطاق 
فقط آرزو دارم بدانی که اگر تو در نبرد با تاریکی میدان به میدان 

تو خواهیم ماند، تا زمانی که تو پیروز و پر افتخار از   ٔروی، ما همه مثل خواهران و برادران در کنار خانواده می
اد داشته باش که با طهارت به دیداِر برگشِت تو خواهیم آمد تا تقدس و پاکی های مقدس برگردی. و به ی نبرد سنگر

 !حضور ترا برهم نزنیم
 

رو و سرفراِز میدان به   ها در کنار تو ایستاده است. الهی سرخ  پارچه و به دور از تمام تفاوت امروز افغانستان، یک
 !خانه برگردی، قهرمان

 خالصانه
 فرهاد دریا
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