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 تعبیر و توجیه یک خواب

خواب تا هنوز یک پدیده روانی و ذهنی عجیب، شگفت، ناشناخته و حتا ناسفته و مرموز در نزد بزرگترین دانشمندان علم 

سنال پی  از امروز با یک برادر  در پاکتنتان بتنر می برد . کار می کردیم و زندگی نتن نا   ۰۳روان شنناسنی اسنت. مد  

تنننر و دختر خردش به پاکتنننتان بیاید تا با هم یکجا زندگی نماییم. هر  ه خوبی هم داشنننتیم. تالش نمودیم که مادر  با یک پ

اصنننرار ورزیدیم و حتا مادر  را یک بار تا پاکتنننتان نزد خود خواسنننتیم اما ور   ول نکرد و از آمدن اباد ورزید. در همان 

د همان شب که فردای  می بای مو عی که صفحا  شمال سقوط نموده بود بالخره من تصمیم به رفتن نزد خانواده را گرفتم.

حرکت می کرد ، خواب دید  که سنرزمین افغانتنتان از کنار دریار آمور ریگتنتان هار حیرتانا تا کوه هار پکتیا در آت  

می سننوزد. فردا بتننیار ختننته و بی میو از خواب برخاسننتم و ازینکه برار رفتن با  ند دوسننت و آشنننا وعده داده بود  از 

  و به صنننوب وطن حرکت نمودیم. و تی پیاده از راه هار غیر عامهرفرعیا از نزدیکی هار شننن ر عزمم انصنننراک نکرد

غزنی می گذشتیم مرد  محو برار ما خ ر دادند که ش ر کابو شب گذشته به نفع مجاهدین سقوط نموده و شما می توانید از 

باز هم پیاده و در بعضی نواحی سواره از همان راه کابو بالوسیله موتر هار سرویس راحت به شمال کشور بروید، اما ما 

 .راه هار دشوار و شناخته براه ادامه دادیم تا بتر منزل خودها رسیدیم

سال و دو ماه می گذرد به  شم هار خود دیده و می بینم  ۰۳سخن بر سر تع یر خواب بود. از همان زمان که تا این د  مد 

ی سوزد و هنور هم معلو  نیتت که این آت  تا  ه زمانی برافروخته خواهد ماند که تما  افغانتتان در آت  جنگ و جدال م

 و  ه جا هار ناسوخته دیگر خواهد سوخت؟
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