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 !مال صاحب گرامی
  .گزارمهمه از تصمیم تان برای آتش بس سه روز عید، صمیمانه از شما سپاس اولتر از

 من اهل هنر و فرهنگم، نه اهل سیاست. و تا کارد به استخوانم نرسد، با سیاست کاری ندارم. علت نوشتن این نامه
 مکتب سیدالشهدای دشت عید و کاروان حمالت انتحاری، و خاصه کربالی به شما، اقدام نیک آتش بس شما در آستانهٔ 

 .صبر یک ملت را لبریز کرده است هٔ آخر، کاس هٔ برچی است، که به عنوان قطر
اینکه تصمیم گرفتید در سه روز عید طفلی یتیم نشود، زنی بیوه نشود، مادری در سوگ فرزندش اشک نریزد و حد 

 !اقل برای سه روز خونی نریزد، خانه آباد
خدا تا  هٔ در افغانستان، جنگ دیگران است و مشروعیت دینی و اخالقی ندارد. از خاندانیم که جنگ جاری هردو می

جز چند مالی  -اند کشی خواندهدارالفتوای االزهر و عالمان جیّد اسالم در سراسر جهان این جنگ را حرام و مسلمان
باقی همه ُگ ... سِر چوبِک  -شان های حقیقی و جدا از خوبان  دور از مال -ای و ساختگی پاکستان "دالباز" پوقانه

های جهان نیز بلند شد،  صدای رهبر کاتولیک یاستخبارات استند! جهان در سوگ کودکان برچی اشک ریخت، و حت
  .شریکی نیز شنیده نشدفروشان همسایه، حتا یک پیام خشک و خالی غم اما از این دین

خوانند. اما فرزندان مردم امریکا، امارات و قطر درس می فرزندان من و تو شکر در بهترین مکاتب و پوهنتون های
شوند. در حالی که من در کنار یگانه همسر و فرزند خود در واشنگتن، و شما و مکتب کابل سالخی می پوهنتوندر 

نیم، کی روزه افطار میئقطری و بَرگر و پیتزای امریکا هٔ در کنار همسر سوم و فرزندان تان با خرما، ماهی بر سفر
بندند. ما و شما در هوای خنک  افغانستان از روی فقر، بر شکم خود و فرزندان شان سنِگ صبر می هٔ زنان بیو

  .کنندخوابیم، اما مردم زیر آتش گلوله و بمب شب را سحر میایرکندیشن می
ید. در کنار مردم خود اگر برای تان مهم است در دل مردم جا داشته باشید، پس باید مردم را هم در دل خود جا ده

اشک بمانید تا قدر شوید، عزت بیابید، سرفراز شوید و حتا به قدرت هم دست بیابید و شامل زندگی برحق شوید، و 
از  ترهای تان بریزد. نه اینکه نفرت و انزجار مردم در برابر هر عضو حرکت و جنبش شما بیشقدم شادی ملت به

 .پیش دامنگیر شود
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 !مال صاحب
ردمند د هٔ ها بندشوند. به آرزوی صلح این ملیونها انسانی است که هر روز مثل گوسفند ذبح مینامه، صدای ملیوناین 

های آینده با نام  ید، و آتش بس سه روزه را دایمی اعالن کنید. یقین داشته باشید در دل نسلئپروردگار لبیک بگو
مجانی، که قلب یک مومن  هٔ روج خارجی ها، با شلیک هر گلولنیک، زنده خواهید ماند. اما مطمین باشید بعد از خ

 !شود، شما مسؤل درجه اول خواهید بود. شما که صلح کنید، ما دشمن اصلی خود را خواهیم شناختسوراخ می
دانم دنبال چه چیزی سرگردانید در حالی که هردو یقین داریم جهان و افغانستان تغییر کرده و راستش را بگویم نمی

افغانستان را بشنوید و کاری نکنید که خدا هم از شما بگردد. آنگاه دیگر نه  هٔ گردد. گریسال پیش بر نمی ۲۵ه ب
تان خواهد داد. وقتی خدا از شما گشت، آنگاه با پاکستان و عربستان، نه امریکا و روسیه و نه هیچ قدرت زمینی، پناه

 !شویدیک کلوخِ نرم هم تلف می
 

لُح َخی    ر  َوالصُّ
 فرهاد دریا
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