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 !ناوه نشستن ر  یوز ختنیباران گر از
 

 :شودیگفته م ستیازحافظ ن یکه منسوب به حافظ است ول یدرشعر
 

 نمیب یروزبتر م است که هر نیُمشکل ا  امیا طلبد از یم یروز  به یکی هر
 

به ندیآ یکه به دنبال هم م یدولتها از ای امیا که از باشند بُرده ادی از نکهیافغانستان مثل  ا مردم ته طلب داش یروز 
  باشند.

 خود ّشر   درسانینم به ما یریخ اگر و نداشته باشد یما کار یبیکاروغر با که دیایب یکی :خواهندیم زیچ کیآنان فقط 
 .رسندیکوچک هم نم یآرزو نیکه به هم گذردیم قرن مین شیبکما یول نرساند ما به زین را

مزارشر در یبادوست  مراکز   و ریق یسرکها در دیگوی. مپرسمیم یتیوضع امن وطبق  معمول از کنمیصحبت م فیشهر 
طالبان از  ایپرسم آ یم گرید ان  یزورگو داعش و طالب و ریق یسرکها از رونیب و کندیم یامرونه دولت ها شهر

ه به دستان سرکش استند ک درههمان  هم هنوز ایشده است  تر یبرخورد  شان با مردم انسان گذشته عبرت گرفته اند و
 :دیگویم شناسند؟ینم کس را چیخود ه از ریغ

که از گذشته کسب  یتجربه ا با و شوندیم چارهیب کی یهفت هشت نفر مهمان  خانه ها یول زنندیُدّره نم حاال مردم را
: دیوگیم ؟چطور پُرسمی.مرندیگیدستش م از لقمه نانش را کیبلکه  َکنند یونه م زنندیبچه را نه م میتیکرده اند 
 یبه وضع ظاهر نظر هزار و دو و هزار کینه بلکه  یصد افغان پنجاه؛ آنهم کنندیم مهیجر مردم را یشورخوردن
نکرده  یتخلف ایگناه  یکس رگناه وتخلف است اگ کی لیلبه د مهیآخرجر میگویم یافغان ده هزار و پنج هزار شخص تا

 :دیگویچه؟ م یبرا مهیجر باشد
 م؟یریگب یک پس از میرینگ شما را از اگر خرج  خود میطلب ندار تنخواه و چیه و میکنیتان خدمت م یما برا ندیگویم

 یدر ازا و کنندیم «خدمت»مردم  یبرا ها شهر دولت  کابُل در یاعضا دولت و «بترش توبه! از»وگفتم  دمیخند
دهات  در و زندیریخود م یها بیج در زین را یخارج یکه کمک ها رندیگیرشوه م خدمت نه تنها از مردم باج و

 یهم پول بزا ینراست گرحالت  ا نیا مورد در شما ایآ کندیم مهیخرج  خود مردم را جر یبرا طالب زور دارد و زین
 و نز از ریآخر ما که غ میکن مهیوچه کس را جر میکه پس ما چه کن دیئگویبه آنان نم یهم پول بزا یاگر ماده است و

آنچه  گرگپ نزن ا غمیدل  ب از ز؛یدوست  عز»گفت: م؟یکن مهیجر میتوانیآنان را که نم و میندار دست ریز گری فرزند د
 وجود زین گری دزبان   نیا یفهمینم را یزبان دوست که اگر رندیگینشانه م میرا به سو کوفیکلَشن میمن بگو یگفت تو را

م ه افتراق  تان است که اگر با ضعف  شما در» گفتم: شیحرف برا نیخرآبه عنوان   و دیگویراست م دمید« دارد!
 تواندینم نت ارده هز یبه سو یول ردینشانه بگ تواندیتن م کی یرا به سو کوفیدولت کلَشن ایطالب  دیداشتیاتحاد م
 : ی: آرردیبگ نشانه

 

 برق هم سوزانتر است زغبار ا نیاتفاق  ا  کزخشم  مردم ُگل کند یفتنه ا از الحذر
 

 .کندیم جادیا یاست که ستمگر یریستم پذ نیا
 االبصار یاول ایفاعتبروا 
 برمنگهم ۲۰1۹دسمبر11 نگارگر
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