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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Social  اجتماعی

  
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۶ جوالی ٢٣

  

  نامۀ مھاتماگاندی به ھمسرش
  :تذکر فرستنده

صحبتی مختصر از " ژیاعتصاب غذا، تکتيک و يا ستراتي"در مقالۀ شان عنوانی " موسوی"دو ھفته قبل آقای 
وقتی ديروز از لطف . و تأثير آن باالی شخصيت وی در ضديت با جنگ نمودند" جينيزم"و اعتقادش به " مھاتماگاندی"

يفم آمد که آن را خدمت شما نيز حکه برايش ھمسرش نگاشته بود، خورد؛ " گاندی"يکی از دوستان چشمم به اين نامۀ 
 وی رخنه نموده، می اعتقادات مذھبی در تار وپود وجودھمان ۀ آن است که ھندشاندزيرا محتوای نامه ن. تقديم ندارم

  .ح.  ع.توان گفت در کل شخصيت وی را ساخته بودند
*****  

 ؛ ھاست فاصله در ھنر ، من ِخوب

 م،يسوز یم ھم به کينزد اديز

 .  ميزن یم خي ، ھم از دور اديز و

 خواھم، یم من که یباش یآنکس دينبا تو

 . یخواھ یم تو که باشم یآنکس دينبا من و

 ،یبساز یخواھ یم من از تو که یکس

 . تيآرزوھا اي ھستند تيکمبودھا اي

 . تو یبرا باشم خودم نيبھتر ديبا من

 .  من یبرا یباش خودت نيبھتر ديبا تو و

 ھاست، تفاوت ونديپ در عشق ِھنر ، من ِخوب

 .  کمبودھا گرفتن دهيناد اش معجزه و

 ... گريد ست یزندگ

 ست؛ين يک سان شيرنگھا ۀھم که شهيھم

 . ستين کوک شيسازھاۀ ھم
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 د؛يرقص سازش ھر با گرفت ادي ديبا

 . ناکوکش نيتر ناکوک با یحت

 کن؛ فراموش را کوکش و ساز و رقص و رنگً اصال

 گردد؛ یبرنم گريد که یئروزھا نيا به باشد حواست

 . ستندين یشگيھم و روند یم و نديآ یم باد مثل که یئھا فرصت به

 گذشتند؛ برق سرعت به که سالھا نيا به

 رفت؛ که یجوان به

 ،یزندگ یکوتاھ به باشد حواست

 رفت؛ که یزمستان به

 کم، کم شود یم تمام که یبھار

 . آرام آرام

 . گذرد یم یآسان نيھم به یزندگ

 یباش که شکلی ھر گذرد، یم

 

 

 


