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 کرد عمزرعه هر که آمد، نخل درد را زر درین
 

و وحشت را زرع کردند و  با توپ و تفنگ آمدند و درین مزرعه نخل درد و ظلم  یسه و نیم دهه قبل انسان نما های
هایش را خنده  توان یافت که لب جا کودکی را نمی ینا در اینک زمین و آسمان این دیار پر از درد و وحشت است. 

 ی کودکانه و معصومش مشاهده کرد. توان بر رخسار زیبا برقص آورده باشد بلکه فقط مروارید اشک را می
االی که برا  انش زیبای انگیرد بلکه با فریاد درد آلود نعش پسر را به آغوش نمی انش انمادران دیگر با خنده پسر

 د. نآور و دیگر نام زیبای مادر را به زبان نمی نددیگر مرده ا آنهاد، بلی نبوس خاک سیاه قرار داده اند می
 

 نصیحت میکند:حضرت موالنای بزرگ بلخ چه زیبا 
 

 کین دو میزایند همچون مرد و زن  آهن و سنگ ستم بر هم مزن 
 

مان ست که گویا رستم زا بالند و پندار شان این چنان با ظلم و وحشت خو گرفته اند که هر آنقدر ظلم کنند به خود می
مقابل طالب  گوید که وی بیست هزار عسکر را تجهیز خواهد کرد تا در صاحب جمهور می رئیسمعاون اول  اند. 

من شخصی را نیافتم که به یقین بگوید که جنگ راه حل نیست، این جنگ است که   بجنگد و طالب را محو کند.
دانم عقلی که بتواند رهنمای خوبی باشد به خاطر نجات این ملت، در کجاست، چرا از درس  وحشت آفریده است. نمی

 آموزند.  زمان چیزی نیاموختند و نمی
 

 ید:جبران خلیل میگو
بینیم گرد و غبار طبیعت صورت زیبای مردم را آنچنان تیره و تار ساخته است که گویی صفا و نیکویی در این  می

 زشتی و تبهکاری مانند یک سنت طبیعی، مردم را تا زیر خاک سیاه بدرقه می ست. ا چهره ها ساختگی و اجباری
 یم زمانی آنها را به حرکت و جنبش درقرار داده، آگاه روزگاران اکثریت این مردم را بازیچه  کند. انگشتان ناخود

 شکند. آورد، سپس آنها را درهم می
ای ه بری که یکی از بهترین شخصیت کنند، گمان می گیرند و سخنرانی می قرار می یبیونتربلی، زمانی در عقب 

فته و از آزادی حقیقی زمان مانند سید جمال الدین و یا پاچاخان و یا هم نیلسن ماندیال در مقابل چشمان تان قرار گر
کند و اما در پس پرده همان شهوت  ها و از شکستن زنجیر های ظلم و ستم صحبت می ها، حقوق مسلم انسان انسان

 ها قبل باخته اند و اینک را در قمارخانه زندگی مادی سال بازانی اند که شرافت و ضمیر انسانی شان پرستان و قمار
 یز ببازند.در پی آنند که حیثیت و آبروی ملت را ن

 

م چون زندگی مفهوم دیگری خواهم اینرا زندگی بنام جا، بلی در داخل همین زندان زنده ام )من نمی همین من در
همه جا درد است، خون و باروت توان انتظار مرگ را داشت(،  توان زنده بود و هر لحظه می جا فقط مینیدارد، ا

به طور مثال اگر از  را داراست،  جات زیبایی طبیعی اش و قریه درهم آمیخته، با آنکه طبیعت در بعضی از مناطق 
بینی که درختان به شکل طبیعی منطقه را زیبا ساخته است و اما زمانی  کابل به سوی غزنی یا قندهار سفر کنی می

دیگر کسی درین قریه نیست، دیوار ها همه  برد،  ن بسر میآ کنی خانه های گلی که زمانی مردم در به قریه نگاه می
که با موجودیت گاو و گوسفند بسیار زیبا به  یآخور های از مرمی و توپ از دور هویداست،  یو نشانه های شکسته

رسید، حال دیگر گاوی و گوسفندی نیست، زمانی به سرک نگاه کنی همه جا نشان های بزرگی از انفجار  نظر می
د. همه جا ترس و وحشت نکن می  ها با بسیار سختی و مشکل از پهلوی آن عبور بینی که موتر ن میآ ماین را در
زبان بیاوری و با تالوت آیت الکرسی شریف ه کنی هزار بار باید کلمه طیبه را ب که ازین جاها عبور می است، همین
ا زعمای و ام کند.ی از عقب این ویرانه ها سر بلند کند و یا فردی مسلحاه بجویی تا نباشد ماینی انفجار از خداوند پن

ترا  که نوری از آن بتابد و بینی خود به فیصله نرسیده اند، روزنه ای را نمی انتخاب افراد با سر این وطن تا حال بر
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نزدیک روشنی است و شاید چند روز بعد به آن رسید، بلکه هر  ۀیک امیدوار سازد که گویا در فاصلبه آینده نزد
 توان سراغ کرد. طرف به جز از تاریکی چیزی دیگری را نمی

 

ت گرفته، خیر صورأین علت است که در ایجاد کابینه تتالش دارند تا افراد شایسته را دریابند و همگویند که ایشان  می
 خواهند. معنوی باید وزیر داخله باشد؟ داند که ایشان چه می گویا این ملت کر و کور است و هیچ نمی

ز معنوی ندارد؟". استاد فرماید که " آیا شورای نظار در خورجین خود شخص بهتری ا استاد بزرگوار هاشمیان می
کسی  اصالا  دانند که در خورجین این شورا ها چه شورای نظار باشد و چه شورای سیاف باشد بزرگوار خود می
درد و احساس این ملت بزرگ شده باشد، با احساس زندگی نموده باشد، ضمیرش با آب عطوفت  وجود ندارد که با

 پش باشد. تو عشق به ملت و وطن در  انسانی شستشو شده باشد و قلبش با نیروی محبت
 

در قلوب ایشان به جز پول و عیاشی چیزی دیگری وجود ندارد، به ذات و صفات خداوند متعال قسم که کوچکترین 
محبت در قلوب ایشان به این وطن و این خاک و این ملت وجود داشته باشد. من تا حال این میلیونر های مزدور را 

وری بیگانه گان یتیمی را پرورش داده باشند، مکتبی را احداث کرده باشند، یا یک پارک ندیده ام که از پول مزد
قتل و غارت پیشه شان است، در دست گرفتن  با جنگ بزرگ شده اند،  کوچکی برای اطفال و کودکان ساخته باشند. 

ایسته نشده باشد، افراد شخاطر بقای شان سخت کوشند و بس. اگر ایشان خواسته باشند و اگر قلوب شان مسخ ه قدرت ب
 زیاد است.

 

پرسم که آیا به ایشان کسی نامه فرستاده است که از ایشان تقاضا شده باشد تا به وطن برگردد  من از استاد بزرگوار می
این انسان نما ها فقط تالش دارند تا مانند گاو عصاری در گرد  تا پست وزارت اطالعات و کلتور را اشغال نماید؟ 

 برند که قطع مسافت کرده اند. د دور بزنند و گمان میهمان میخ خو
تر از قلب ابلیس است و همین است که قطع  آورد و اما قلوب ایشان پلید ریه میحالت زار این ملت ابلیس را به گ

 توانند. مسافت نمی
 خداوند خود راه بیرون رفتی را به این ملت بد بخت میسر سازد.

 ړم. ص .اند
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