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 80/80/2813               حنیف رهیاب رحیمی
 

 عید مبارک، ای هموطن!
 

 عیدت مبارک ای هموطن، ای خواهر ای برادر!
 

بندگانش که یک ماه تمام سر بر خط و مهربان، برای  روز مهمانی خداوند رحیم  عید، روز خوشی و سرور است.  روز
و امروز اجازه دارند با یکدیگر با محبت و صفا باالی ُسفره  نوش و هوا و هوس پرهیز نمودند.  فرمانش نهادند و از خورد و

 بنوشند و از تناول غذاهای لذیذ و رنگارنگ لذت ببرند. های رنگین بنشینند، 
 

 گینی بر قلب و ذهنم سایه افگنده، زیرا درین روز مبارک و فرخنده، هر سو میولی امروز بیشتر از هر روز، غم و ماتم سن
پدری را می بینم که چند روز پیش پسر جوانش  می یابم.  بینم درین دیار غربت زدٔه خود، نام و نشانی از عید و خوشی کمتر

 ردید. گش، کمر همتش شکست و تا آخر عمر فاتحه دار ا را در خونش گلگون دید که با از دست دادن آن یگانه امید زندگی
 

گوشه اش، تاب نیاورد، از دل ناتوانش خون  آنسو تر مادری را می بینم که آنروز از دیدن جسد سوراخ سوراخ شدٔه جگر
ز دست گردد که از شهادت برادر جوانش دار و ندارش را ا فواره زد و نقش زمین گردید. خواهری در مقابل چشمم مجسم می

 داد و برای ابد، دلش داغدار و چشمانش اشکبار گردید.
 

خانم جوان چشم براه نا امیدی را به نظر می آورم که با ُمشتی اطفال یتیم و بی سرنوشت، عصرها بجای انتظار شوهرش، 
د. و و و و می ریز گیرد و چون برای اطفالش جوابی ندارد، سرشک خون از چشمان بی فروغش فرو زانوی غم در بغل می

 و....
 

ی بیکران خورد بختی هابددارد و نه سرور و مادرش هم از  یاین طفل عزیز را ببینید که نه پدر دارد، نه آرزو دارد، نه شاد
 و خمیر شده است و دل سنگ برایش می گرید، ولی من و تو با شادی و لباس های جدید از کنارش می گذریم، 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هم عید دارد؟  معصوم طفلآیا این 
 آیا همین عید است؟
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شوند وهزاران طفل یتیم بجای دریافت  مانند گنجشک طعمٔه آتش مرمی و بم مینظیر این بچه گک روزانه ده ها طفل معصوم 
 کنند.  را گدایی می خوردن شان امیدی، در کوچه ها و سرک ها، نانِ  های مملو از یاس و نا عیدی، با دل

حرفوی، دست پر مهر پدری را از سرشان قطع کردند. امروز هزاران زن بی سرپرست و بی یار و بی چرا که جانیان 
 های خشک و ترکیده، خانه به خانه، دست بی رمق گدایی را بسوی هر کس و ناکس دراز می ، با شکم گرسنه و لبگارمدد

پدر ناتوان و بی دست و پا با شکم های خالی و  ن هزارو امروز هزارا کنند تا لقمه نانی برای اطفال یتیم شان بدست بیاورند. 
 کنند. با یک دنیا نا امیدی، در کلبه های نمناک، به استقبال مرگ لحظه شماری می

 عید همین است؟ 
را از دست داده است، مرغ خوشی و خنده و  ینجا پدیده ای بنام عید معنی خودا کند، در درین کشور گرسنگی و فقر بیداد می

ینجا پرواز نموده، همه را هر روز حتی در روز عید، در محرم و عاشورا، حتی در مسجد و ا هاست از شور مدت شعف و
 دل ینجا عدٔه بیشماری زندگی ندارند فقط جان می َکنند، ا در نماید.  تکیه خانه هم، انفجار، بم و مردن و کشته شدن تهدید می

اند، تنها زنده  اینها زنده های این دیار بیمناک از یک حملٔه خونین دیگر.  ها از مرگ عزیزان خون چکان، همه وحشت زده و
روز بر تعداد این محکومین ه ب طور اند و روز هاست همین روند، احساس شادمانی و سرور در اینها ُمرده، سال اند و راه می

 گردد. تر می بدون جرم، افزون و افزون
 

اگر دولتمدار هستند یا رعیت، عده ای اند که تازه به دوران  توجه هم ندارد، کی توجه کند؟  سوزی و کسی به حال شان دل
بینند و نه  شکم گندٔه خود شان نه چیزی را می زو جُ است ُمرده احساس شان رسیده اند متأسفانه احساسی اگر هم داشتند، اکنون 

نوع  ادا نمودند و در ادای عبادات به درگاه خداوند بی نیاز هیچروزه را گرفتند، نماز ها را هم مکمل  شنوند.  صدایی را می
را رساندند، و به زعم شان مغفور و مرحوم شدند. اما چشمان  شان در مراسم حج عمره هم خود ه ایکوتاهی نکردند، عده

گوشهای کر  نداشت. کنند،  را که همه روزه نان گدایی می های کورشان، توان دیدن همسایٔه گرسنه و فقیر شان تنگ و دل
 ها صف کشیده اند، نشنید. زنان بیوه را که در کنار سرک شان، شیون درد آلود گرسنگان یتیم و

سخنان گهر بار موالنای بزرگ بلخ برین را نیز نشنیدند که به همین طائفۀ بی احساس و بی مسؤولیت و بعید از انسان و 
 انسانیت فریاد می زد که :

 
 معـشـوق همـیــن جاست، بیائیـد بیائیـد  ـتـه کجائیـد کجائیدای قـوم بـه حـج رف

 در بادیه سرگشته شما، در چه هوائیـد  معشوق  تـو همسایۀ دیــوار به دیــوار
 هـم خواجه وهم خانه وهم کعبه شمائید  گـر صورت بیصورت معشــوق ببینید
 نه بر این بام بر آئیـدیک بـار ازین خا  ده بـار از آن راه بــدان خانـه برفـتـیـد
 اول رخ آئـیـنـه بـه صیـقـل بگــدائیـــد  گر قصد شما دیـدن آن خانۀ جان است
 افسوس که بر گـنج شما، پرده شمائیـد  با این همه ، آن رنـج شما گنج شما باد

  
شکم پرست، دست بردند و . بشما که خسیسان زراندوز و عید بر شما هموطنان گرسنه، درد دیده و در خون نشسته مبارک

 را هم تکافو نکرد. دست آوردند و صدقٔه ماه روزٔه شان نان یک وقت شما و فرزندان گرسنٔه تان
 

عید بر آن هموطنان قهرمان و با شهامت مبارک که دور از خانه و خانواده، بخاطر دفاع از افغانستان عزیز، آزادی، انسانیت 
روز انسان می ُکشند و  و با آن وحشی های تشنه به خون که شب و ، انو زده اندو شرف و ناموس، در سنگر های دفاع ز

 را به ایثار گذاشته اند. رزمند و سرهای شان گیرند، می شان  می خوار خوشی های شما را به امر باداران آدم
 

 عیدت مبارک
 ای هموطن در غم نشسته.

 ای سرباز قهرمان پاسدار ناموس وطن.


