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 !ختیخواهد ر یدرمند وطن است اشک یاگر دل
 

 ردم افغانستان استم کرانیب یدشوار کابل، که در واقع انعکاِس رنج ها یهموطن از روزها کیدِل  درد
 

 

 
 

 انیجر دیدر شهر کابل جنگ شد رای، ز13۷۵ ېال 13۷1سال مکتب را درست خوانده نتوانستم... از سال  ۵* من 
بود به گمان غالب با کسب  ینم یلعنت یجنگ ها نیاول نمره صنف خود بودم و اگر ا ۸داشت. با وجود که تا صنف 

 ناقص.... ونهٔ شوم.... نه به گ لیصتوانستم فارغ التح یبلندتر م هٔ یدانش و سو
 

 اهيیمکتب را با س یبدرفت تشنابها واریاز د یمن بودم که قسمت نیا یکه من به مکتب بروم. ول دیشما نگذاشت -
 ارکبیدر ماه  یکه از کثافات جمع کرده بودم، به قسم تخته رنگ کردم و با عذر و زاري، اگر استاد ۵۵۵ یبالتي ها

 مونویبرده و درس مونوم، ب اهیها، نزد آن تختهٔ س تشنابکنار  دادیآمد، و اجازه م یبه مکتب م یحاضر یجهت امضا
 یآمد، با عذر و زار یبه مکتب م کباریمن بودم که استاد زبان دري را که ماه  نیآموختم. ا یرا از او م ومینیو پل

 آموختم. یاز او م یزیاز دروازه مکتب به آنجا برده و چ
کردند به استادان اجازهٔ داخل شده به  یم یزندگ یکه در مکتب ها یگان داخل جاشدهیو ب نیمان مهاجر* )در آنز

 (دادندیمکتب را م
 

و بهتر  شتریشد ب یم یآن زمان آموخته بودم؛ ول که تا اکنون در خاطرم است ۸را از کتاب دري صنف  یخاقان تیب
 :آموزمیب
 

 "چون دیده اي که یوسف از اخوان چه رنج دید
 ناتوان بزي و ز اخـوان تـوان مـخـــــــواه" هـــم

 

 میلتع یدر آنزمان کامالً ب هنیجوانان م تینسبتاً خوشبخت تر بودم... اکثر انمیبه سائر همشهر سهیدر مقا معهذا،
 ماندند،
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 ست؟ی... پس مقصر ک
 م،ینما لیام را در آنزمان تکم التیو تحص افتهیبه پوهنتون راه  13۷۶ل من نتوانستم بعد از فراغتم در سا -

 ست؟یمقصر ک ی... پ
 

همه  کینصب پالست یزمستان حت دینداشت. در سرما و برفباري شد شهیخانه ام ش یها نیکلک ستم،یمن در فقر ز -
 ...رفت یم نیبه ظاهر متخاصم از ب نِ یام چهل( طرف یراکت و )ب یروزه توسط صدا ها

نه و دربه در شدند و خا ینواحي مختلف شهِر کابل به کل نیمتباقي ساکن رایهم مِن بدبخت خوشبخت تر بودم. ز باز
 .خانوده شانرا از دست دادند یشان به غارت رفت. اعضا ییشد. مال و دارا رانیکاشانهٔ شان و

 ست؟ی... پس مقصر ک
 

.... دمید یچشمم م شیهر لحظه مرگم را در پ گریاز طرف د دم،یلرز یطرف از سرما م کیکه از  یمن در حال -
 گرانیبا تأسف د ی.... ولکردم یآن مطالعه م ییخود را گرم و در روشنا نیزمان با شعله چراغ الک نیدر ع یول
 .نداشتند زیامکانات محدود را ن نیهم

 ست؟ی... پس مقصر ک
 

 و روزگارم ام تباه شد. اهیرا متقبل شدم... سرنوشتم س یهنگفت ینداشتم، خسارات مال دینداشتم، عا فهیمن وظ -
خود و فرزندانم  یروشن برا ندهیبه آ یاست و حت کیآنزمان من، که امروزم باشد، تا اکنون تار یا ندهیو آ یجوان

 .توان باورمند باشم ینم
 ست؟ی... پس مقصر ک

 

 !یبل
 هفتاد من کاغذ خواهد شد. یآن مثنو انیکه ب دمیرسان انیبه پا یو به گونه ا یگرید طیرا در شرا پوهنتون

 و ریشخص خب لیفام سیو ... بودند و رئ نسیطب، سا یها ځېپوهن نیخانواده ام محصل یچند تک تک اعضا هر
 لیکثروتمند را تش یاز لحاظ معنو یول ریآن خانوادهٔ فق یگ شهیعالي حرف نخست و هم التیبود که تحص یدانشمند

 م.اکمال رسان هیدر زمان مناسب به پا التمیحصمانع شد ت دیکرده بود لیرا که شما بر ما تحم یطیشرا ېداد، ول یم
 چرا؟

 یآن باال یفمن راتیتاث ایآ مینتوانست لیل را در زمان مناسب اش تکمیو تحص میشما، تعل رمسئوالنهیاعمال غ لیدل به
 گذارد؟ ینم یزمان اثر منف نیاطفال ما در ا تیو ترب میتعل ېو چگونه گ یزنده گ تیفیک
 خواهد بود اگر گفت که نه.... رعاقالنهیدور از منطق و غ به
 ،ستیعالیتر مساعد ن التیتحص نهٔ یمن و همساالن من زم یسن، باز هم برا ادیبا وجود گذشت سال ها و ازد نکیا و

 ست؟ی... پس مقصر ک
ها تاراج و به غارت  یملت بود ک هٔ یهاني را که سرماجامعهٔ ج یها و کمک ها راتیپول وافر خ ریاخ یدو دهه ا در

 بردند؟
 صاحب آرگاه و بارگاه شدند؟ هایک

 کنند؟ یم یزنده گ شیعالي را بدست آورده و در رفاه و آسا التیاسناد تحص هایک فرزندان
 داشته و در حالت وهم، یزندگ یجامعه هنوز هم در فقر، فاقه، و گرسنگ نیمردم ا صدیف ۹۰از  شتریجز شما، ب به
 برند. یبسر م ديیو نوم اسی
 

 .تسیکار موجود ن نهیوجود ندارد، زم تیشمار در به در به دنبال کار اند، امن یب النی..... و اکنون، فارغ التحص
 کند، یم دادی... و فقر بدهیها رس ونیلیکشور به م نیمعتاد تعداد

 ست؟ی... پس مقصر ک
 

 جِز "مردم افغانستان" استم. زیمن ن -
 و چنان"،..... نیشود "مردم افغانستان چن یکه گفته م یزمان
 .فرستمیم نیکنند نفر یجمله، که از نام ما "مردم افغانستان" استفادهٔ ناجائز م نیگان ا ندهیبه گو من

 تان باد! نیو نفر ننگ
 و صرف با سؤاستفاده از نام مقدس اسالم، شعاِر خدمت، و و شما
کردن راه  دایکه اصالً از پ میمانده ا ریگ قیمنجن کیو ما "مردم افغانستان" همچنان در  دیخود را فربه نمود فٓقط

 .مینجات عاجز
 ....دیشود که شما؛ ما و جامعهٔ ما را گروگان گرفته ا یها م سال

 ...دیآوریاز ما "مردم افغانستان" را به زبان آلودهٔ تان ن ینام گرید -
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نارمل را فراموش نموده  یچهار دهه است که زندگ نکیکه ا دیها، ما "مردم افغانستان"، را چنان بدبخت ساخت شما
 ...میکن یدست و پنجه نرم م یعدالتیو با ظلم و ب میا

بلکه  نسل نه، کی...  دیرحم نکرد زیاطفال ما ن ندهٔ یبه سرنوشت و آ یشده گان جامعه حت نیطرد شده ها و نفر شما
 ...دیروز ساخت هیرا س نیسرزم نینسل ا نیا چندشم
 ...دیبرد یغمیرا به  نیسرزم نیو معنوي ا یماد یتمام ارزشها شما

چهار دههٔ  یها شهیو شرارت پ نیمفسد یکشور، و ا یو معنو یماد یها هیو غارتگران سرما خیرهزناِن تار یا
 ! ریاخ
 ! دیاوریاز "مردم افغانستان" را به زبان ن ینام گرید

رم آز یشما موجودات ب یرانسانیو غ نیاعمال ننگ ی( قربانمیها هموطنم )که جز مردم افغانستان هست ونیلیو م من
 م،یهست

 !میریم یم جيیهمه روزه به مرگ تدر و
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