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 ۰۴/۰۹/۲۰۱۵                                                                                      دعوت

 اینجاست ما درد
 

 ….رفتند” افغانستان“آنهایی که از 
 “…ماندند ” افغانستان“و آنهایی که در 

تنهایی بخورند، آنهایی که از افغانستان رفته اند همانطور که در حال درست کردن یک غذای سر دستی هستند تا ■ 
خورند و همه با هم جمع اند و  اند حاال دور هم قابلی، منتو و یا کچری گوشت لند می  کنند آنهایی که مانده فکر می

 خندند. گویند و می می
کنند  اما آنهایی که در افغانستان مانده اند، همانطور که در حال جور کردن یک غذای سر دستی هستند، فکر می

خورند که در  شنوند و از آن غذاهایی می گویند و گل می اند، حاال با دوستان جدیدشان گل می  هآنهایی که رفت
 های آشپزی عکس شان است. کتاب

ش با هم به میله و تفریح به بند قرغه، تخت سفر،  ند همه ا کنند، آنهایی که مانده ا اند فکر می  آنهایی که رفته■ 
ند،  کنند و آنها را که آن گوشه دنیا تنها افتاده ا و با هم کیف دنیا را میروند  می….. استالف، مزار شریف و 

 ند. فراموش کرده ا
گذرد و  روند و خیلی به آنها خوش می بار و دیسکو می  اند همه  کنند آنهایی که رفته ند فکر می آنهایی که مانده ا

 ند. آنهایی را که در این دوزخ بند مانده اند، فراموش کرده
خواهد یک چای  ها باب طبع شان نیست و دل شان می  فهمند که هیچ کدام از آن مشروب ند می نهایی که رفته اآ■ 

 هیل دار با نقل بادامی کابل جان یا شیرپره مزار جان و حلوا سوهان هرات جان بخورند.
ه پر از مشروب باشد و خواهند یک بار هم که شده بروند یک فروشگاهی ک ند دل شان می اما آنهایی که مانده ا

 خواهند انتخاب کنند. آزادانه بتوانند هر کدام را که می
هستند ….. ند، در اینترنت و ماهواره دنبال شبکه طلوع، آرزو، آریانا ، جیم تی وی، زی سینما و آنهایی که رفته ا■ 

او غایت “، ”آزارم نده بچه“، ”یک قدم پیش یک قدم پس“تا از دیدن سلاير های ترکی، فلم های هندی و آهنگ های 
 را سیر تماشا کنند.” افغانستان” و ” تاجوانی میرسد غم بر سر غم“، ”ها

های مختلف برهنه و نیمه برهنه کنار های دریا ها در غرب روی  اند در حسرت دیدن کانال  و آنهایی که مانده
 ماهواره های شان هستند تا مناظری را بدون پارازیت ببینند.

که رفته اند فکر میکنند که آنهایی که مانده اند حاال مصروف کار و عاید حالل و آبرومند هستند و تنها آنها  آنهایی■ 
هستند که روز چند شیفت کار با اعمال شاقه در شاگردی رستورانت ها یا موتر شویی ها و یا تاکسی رانی ها جان 

 یم اند بپردازند.می هند تا مالیات تنفس هوای کشورهایی را که در آن ها مق
و آنهایی که مانده اند تصور میکنند که آنهایی که رفتند حاال در استراحت کامل بهشت گونه بسر میبرند و روز های 
یکشنبه و یا در اخیر هر ماه میالدی پاکت های سربسته مملو از یورو و دالر بی شمار از زیر درب اتاق های شان 

 اتاق های شان فرستاده میشود که حتی مزاحم خواب ناز شان هم نمیشوند. به آهستگی و بی سر وصدایی به داخل
و این آنها اند که روزانه برای یافتن کار کنار چوک ها و چهار راهی ها چشم به راه صاحبان ورشکست شده کار 

 ….ها هستند که کاری هم وجود ندارد
 خواهند برگردند. آنهایی که رفته اند می■ 

 خواهند بروند. ند می ا و آنهایی که مانده
 کنند. اند به کشورشان با حسرت فکر می  آنهایی که رفته■ 

 سازند. اند از آن طرف، دنیایی رویایی می  و آنهایی که مانده
 اند در یک چیز مشترک اند:  اما هم آنهایی که رفته اند و هم آنهایی که مانده■ 

 کنند. )) آنهایی که رفته اند احساس تنهایی می
 کنند.(( اند هم احساس تنهایی می  هایی که ماندهآن
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 فروش نیستند. روند وطن آنها که می■ 
 مانند عقب مانده نیستند. و آنهایی که می

 روند آن طرف که حتما مشروب بخورند. روند، نمی آنهایی که می■ 
 اند که حتما متقی و پرهیز گار باشند.   مانند، نمانده و آنهایی که می

 شوند. روند، یک ماه مانده به رفتن شان غمگین می ه میآنهایی ک■ 
 کنند که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود. گریند و یک روز مانده به این فکر می یک هفته مانده به رفتن شان می

 مانند تا شاید وطن را جایی برای ماندن کنند. مانند، می و آنهایی که می
د، ظالم و خود خواه هی مرا که ماندم و تو را که رفتی در این دنیای پهناور و اینطور است که یک مشت آدم نا بخر

 ……سرگردان کرده و روی انگشت هایش میگرداند
 …….مهاجر ما هم مهاجر است و مقیم ما هم مهاجر

 ……و این است روز گار امروز ما
 وطنم کجا است؟ خانه من کجا است؟ قبرستان من کجا است؟

 دفن است، قسمت دیگرم در فرانکفورت،یک قسمت من در سویدن 
 …یک قسمت من در ویرجینیا دفن است و قسمت دیگرم در سدنی. 

 …..یک قسمتم در کرمان دفن است و قسمت دیگرم در کویته
یک قسمت مرا کوسه ها در آب های ترکیه تا ایتالیا بلعید و قسمت دیگر مرا کوسه های آب های اندونزی تا 

 ……استرالیا
 ……را سرباز ایرانی با گلوله نابود کرد و قسمت دیگر مرا سرباز پاکستانییک قسمت م

 …..یک قسمت من آن طرف زمین دفن است و یک قسمت من در کابل
 …..یک قسمت مرا در جالل آباد سر میبرد، قسمت دیگرم را در شاه دو شمشیره جبرکش کرده و آتش میزنند

 فرزند من کجا بزرگ میشود؟
 ؟کجا درس میخواند

 کجا و با کی ازدواج میکند و هویت فردای او چه است؟ کی است؟
 …نسبتش با افغانستان چه است؟…… نسبتش با تو چه است؟….. نسبتش با من چه است؟

مردم و در برزخ منتظر جزای دوزخ هستم و …… خدایا واقعا من در این دنیا و زنده هستم و یا که نه 
 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

من و تو هر دو قربانی جنایات جنایت کارانی هستیم که به ….. هموطن من ….. منجان برادر ….. عزیز من
و دور خود بچرخیم و از هم دور شویم و دور شویم و دور شویم و این جنایت …. جای آنها باید هی عذاب بکشیم

 ..…کاران و بادران شان از موقع استفاده کرده و عیشش را به قیمت زندگی و آبروی من و تو بکنند
من و تو هم در این ماجرا بی تقصیر نیستم. همه روزه من و تو را به نام های مختلف هی علیه ….. اما عزیز من

همدیگر استعمال و استفاده میکند و من و تو هم بدون این که بخود آییم یک روز بنام دانشگاه یا پوهنتون ، یک روز 
نام جنس، سمت و قوم و مذهب از هم فاصله میگیریم و شمشیر  بنام ذکر یا عدم ذکر کلمه افغان در تذکره و یا به

 ……های خود را علیه همدیگر صیقل داده و آماده میکنیم
 …..این است واقعیت امروز من و تو

 ……..موجودات بد بخت و سیه روز و وسیله مورد استفاده برای مشت جانی و دالل و قدرت های حمایت گر شان
 ؟؟؟؟؟مگر نه؟ مگر غیر این است؟

 ….اگر من و تو مورد استفاده آنها قرار نگیریم ، آنها که کاری کرده نمیتوانند. 
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