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 به کجا پناه بریم؟
 

دم برچی را شنیدم، نیت کر وقتی خبر کشتار کودکان مکتب در دشت دیشب
 چیزی ننویسم. 

 
بخش تبدیل  نجات ات به شعلهٔ با خود گفتم از آه کشیدن چه سود وقتی آه

 بد و میان دردمنداننشود، از تسلیت گفتن چه سود وقتی دردی تسلی نیا
دنام کشان را بهمدلی خلق نشود، و از نفرین گفتن چه سود وقتی نفرین آدم

  .و منزوی نکند

 
مین گفتم هصبح با این احساس به کوچه رفتم که ملت مرده است. با خود می

روند، و  خورند و راه می اند که نان می هایی های دور و برم، جسد آدم
 در بیچارگی و تحمل مرگ تدریجی ندارند.  هیچ انتخابی جز رنج کشیدن

 
اند که  ای تقلیل یافتههای بلعنده ند. توان هیچ اقدامی را ندارند و به دهانا های ترینکردگان مردهنخبگان و تحصیل
گویند. موثرترین کارشان پیدا کردن نان، جویدن نان و ٌگه کردِن نان است. وقتی  کشند و تسلیت می یگان وقت آه می

 جوند شاید به جیب کس دیگریتپند شاید به بازار کمک کنند، زمانی که نان را خریده و میپیدا کردن نان میبرای 
زین چه کردگان و روشنفکران افغان غیر اکنند شاید برای نباتات کود بسازند. تحصیلپول بریزند و وقتی سرگین می

 کنند؟کار می
 

 دهی بلد نیستند، اعتراض نمی سازند، سازمانان و نخبگان حزب نمیکردگ اندیشیدم که چرا تحصیل صبح به این می
کنند و درک درست از وضعیت وطن خود ندارند؟ چرا آنان فقط بلداند مقاله بنویسند، گپ کنند، میان مردم زندگی نمی
 بزنند و کتاب نشخوار کنند؟

 
کان کار و پیکار را بدست خواهند گرفت؟ های زندگی کجاست و چه کسانی آخر س کردم که نشانه به این نیز فکر می

کنم. مردم دریای  باره احساس زندگی می ها رفتم. در برگشت دو جای رفتن به گورستان و تشییع جنازه به کوچه به
راه هیچ دست آسمانی و خارجی  اند. همیشه جاری و مدام درحال تازه شدن! به مردم خود اتکا کنیم. چشم به زندگی

 توان از آنان امید و پایداری قرض شود این خلق را بسیج کنیم و چگونه می یاموزیم که چگونه مینباشیم. بیایید ب
 .بگیریم
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