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 ملت ها کوه های استوار اند 

 .دارم دوست شرقی بنگال ساحات آخرین تا آنجا از و دهلی، تا  سند و بلوچستان از استثنا بدون را هند قاره شبه های چرده سیاه

 به که گاهی از هر بودند، شده آشنا و دوست ما خانواده اعضای با که فروشی چوری خانم چند. است طفولیت زمان از من محبت این

 صبح ما خانه به و آمدند می را ها شب زدند، می گشت خانه به خانه شان امتعه فروش برای شام تا را ها روز و آمدند می بلخ والیت

 ها خانم همان گاهی .پزیدند می که رابپزند، خودشان میل به غذای و کنند آشپزی تاخود خواسته می ایشان از پدرم گاهی. کردند می

 .خواندند می آواز شان خود زبان به و اند داشته می بر دف

 اند کرده می خواب به مرا آواز و دف با ها همان ام، بوده نیز نازدانه و ناآرام کودک ضمن در و مان خانه طفل اولین که من

 هرش در مادرم با روزی که دارم یاد به خوب. گردید قطع ارتباطات بتدریج تا شد کم آنها آمد و رفت شدم بزرگتر کمی که زمانی

 و نموده وفات آنها تن دو که شنیدیم جواب در. گردید آنها احوال و حال جویای فروش چوری زن چند از مادرم و کردیم می خرید

 .نیست اش فروش اجناس حمل و زنی گشت به قادر دیگر ناتوانی و ضعف نسبت دیگرش یکی گفتند

 در من هک گویم می صادقانه. نمودم سپری پاکستان کشور به را سالی چند کشور، سیاسی ناگوار اوضاع به بنا و گذشت سال سالهای

 این های حکومت سیاست و دولت با مرا که نکته این تذکر با البته ندارم، خوشی جز بدی خاطره نیز پاکستان مردم از مدت آن طول

 حق ما مردم با که براستی آنجا مردم و اند احترام و قدر قابل ملت پاکستان مردم اما نیست، غرضی و کار دیورند خط سوی آن و سو

 مانند ها حکومت و هست مردمانش فرهنگ و ها آدم نیز سرزمینی هر اصلی سرمایه و متاع. اند نموده ءادا را برادری و همسایگی

 .اند شان های سرزمین پایدار و استوار های کوه ها ملت ولی نیست، اعتباری شان بقای به و اند آب روی های حباب

  هندوستانی هیرش نویسنده چنانکه. کنند می یاد نیز ”کابلی” بنام است بنجارگی ءاشیا فروش شان کار بیشتر که هند مردم را طایفه این

 دکتر ونهگ همین. مردم طایفه همین اشتغال و کار و زندگی باره در است داستانی که «واال کابلی» بنام دارد داستانی ”تاگور رابندرا”

 که مردم همین زندگی از بخشی داستان دو هر در که «من همدم جان نازی» نام به دارد داستانی نیز افغانی نویسنده” عثمان اکرم”

 یجوان نو عنفوان در و پیش ها سال را داستان دو این که من. است گردیده تاب باز ماست کشور در بنجاره اجناس فروش شان کار

 .طلبم می معذرت باشد شده اشتباهی ازمن فوق داستان دو عناوین در اگر ام خوانده

 هب پاکستان مردان دولت اما است خودش مربوط دارد، روا ظلم ما مردم باالی تواند می که اندازه هر به پاکستان دولت که این مقصد

 دارند ریکدیگ با فرهنگی و خونی های آمیختگی و تعلقات چنان دیورند مرز طرف دو های ملت که باشند داشته توجه عطف نکته یک

 .نماید تجرید و مجزا هم از را ها ملت این تواند نمی نیرویی و سیاست هیچ که

 خاطرب را خود های کوشش و تالش نیز ملت دو ما و بکوشید ما تجرید به دارید توان چه هر افغانستان و پاکستان های دولت شما پس

 ! خدا به توکل. داد خواهیم ادامه تجرید عدم و وحدت تحکیم
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