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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ می ١١

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  یئ غفلت و بی اعتناۀئنشنتايج 
زندگی چنان می گذشت که . در پشاور پاکستان تقريبا يازده سال را سپری نمودم، ھر چھار فرزندم در آنجا متولد شدند

انی، مال و مسجد افغانی، ترانسپورت غ، داکتر و شفاخانه افیانغود زندگی می کنيم، دکاندار افی در وطن خئگوو ت

  .شھری و خالصه ھمه چيز افغانی شده بود

مظفر و مبشر ھر دو انجنير بودند و . پنجابی داشتيم که مردم نھايت با مدنيت و تحصيل يافته بودند ۀد ھمسايدر حيات آبا

در کوچه . شدم کرد، گاه گاه ھم صحبت می کار می PDA  انکشافی پشاورۀبا مظفر که در ادار. خواھر شان داکتر بود

فت ھای يھمه روزه نوجوانان و جوانان در ش.  داشتنام کابورا وجوده ما کورس آموزش کمپيوتر و لسان انگليسی ب

 شان که در تقاطع ۀيک عصر با مظفر در مقابل خان .کردند و بيرو بار زياد داشت مختلف بدانجا رفت و آمد می

 گوارا بود و آرامش و جنب و جوش در کوچه ھا حاکی از زندگی کردم، ھوا  ما واقع بود صحبت میۀچھارراھی کوچ

  .. ھاجرت و بی پناھیدائمی بود نه م

 که با آخرين مادل لباس و آرايش سر و صورت ملبس پ چند نفری از دختران جوان افغان گروۀمظفر پس از مشاھد

 ،کردند  کورس تعقيب میۀ ھايشان را پوشانده بودند و خيلی از پسران آنھا را تا دروازیبودند و با چادر ھای نازک رو

ی کنی افغانستان روزی دوباره ميزبان اين جوانان خواھد شد و اينھا در آن چنانچه در رو به من کرد و گفت؟ تو فکر م

که در سيمای اين جوانان کوچکترين اثری از وضعيت ابتر  سر می برند، در آن زندگی خواھند کرد؟ در حالیه اينجا ب

ی ئ غفلت و بی اعتناۀئجز نوعی نشه نچه گفتم باور مند بود؟ من که در اين چھره ھا بآکشور شان نباشد، چگونه بايد به 

  .. نسبت به واقعيت ھای زندگی، چيزی نمی بينم
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غفلت ۀ ئی و نشئمظفر راست می گفت و حال آثار بی اعتنا

را در صورت بی سيرت اين شخص که برايش موقف نمبر 

يد که ئيد و بعد تخمين نمائدوم مملکت را داده اند، مشاھده نما

 ؟ان خواھد بود؟؟؟؟اوضاع مملکت به کدام طرف رو

 

 
 


