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 هموطن ای 
 
 

 لحظه درد دل کنیم   ای هموطن بیا با هم 
 همچو مرغی درقفس زغم ناله برپا کنیم  
 یکدم پیش روی خود بقچه دل را بازکنیم 

 تابنگریم برماوتو چه ها گذشت وچه  می گذرد 
 برما نماند هیچ ، درین دهربیگران  

 چون خرمن شالی بدادند همه بر باد.  
 نه مهرماند ومحبتی و نه کرامتی.  

 ین اوالد آدمی برجان همدیگرها ببین هموطن چه ها کردند، ا
 این اشرف مخلوقات چه ناروا کرد ،به دیگرمخلوق ها.  

هنوز تازه جوانی بیش نبودم که به اثاروعقاید بعضی فالسفه و نویسندگان برخوردم که باور برین داشتند که افراد  
االترازمنافع همگانی بشر دارای سرشت و نهاد سرکش می باشند وازنظرغریزی ، سود شخصی خود را پیوسته ب

 همنوعان خود قرارمی دهند.  
عبادتگاه ،  ند منازلدگردن زده می ش،  م ترین نوع بشربه جرم بی گناهیوهموطن درسرزمین آتش وخون هزاران مظل 

ند   اما هیچ قدرت دادرسی نمی  یداطفال نوزاد و زنهای حامله را از تیغ می کش ،میکشیدند ومکاتب شان را به آتش
 .ستتوان

ت بشرمی نویسد:" اگر به خاطرترس از دولت نبود، ی"سنت اگوستن" فیلسوف ودانشمند بزرگ رومی درباره طبع  
 افراد بشرآنقدریکدیگررا می کشتند تا نسل بشرازبین برداشته شود." 

 کجاست آنچنان دولت؟
 انه بیرحم طنین می اندازد: شنیدی ای هموطن ، انسانی را به آتش کشیدند. آوازوفغانی سوخته جانی درفضای ملک بیگ 
 که "سوختم ودرگرفتم یک زره آب" این آواز چون شعله سوزنده جهنم به ملکوت میرسد . 

این ناله و فریاد به تمسخرجواب می یابد بجای رحم دست های نیم سوخته اش را       " اولچک" اما، اما  بیرحمانه 
 می بندند.

 یکی فریاد می کشد که " نفس کشیده نمی توانم" اما کسی زانو برنمی دارد بلکه فشار را افزون میکند تا نفسش برآید.
 مراعت میشودنه  سلوک و اخالق انسانی. بلی هموطن امروز نه دستوردینی ومذهبی وهمسایگی وهمزبانی
 هموطن دربقچه دل من و تو به صدها رنج و دردافزون است.  

بیاد داری که هم زبانی همزبانهای خویش را به جرم "جان نجات دادن از وحشت مرگ" به امواج پرتالطم رودخانه 
 محکوم نشد.  اشجرم  خروشان انداختند و نابودشان کردند  .هیچ کسی به

 ین است شیوه و رفتار آدمیت. ا
متا سفانه ازجهان بشریت عطوفت ، سله رحم رخت بر بسته و عالم انسانیت مبدل به جنگل حیوانات وحشی شده بلکه 

 بدتر. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rayeq_m_hamwatan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rayeq_m_hamwatan.pdf

