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 ھمايون باختريانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۵
  

  »قصۀ خورشيد«

   
  

 
  سرآغاز

ا روان  ه ليون ھا ھموطن که از بزنگاھی بيبازتابيست از زندگی م» قصۀ خورشيد« رده و ب نام افغانستان جسم سالم بدر ب

رو . مجروح راھی ديار غير شدند ابودی ف ام اژدھای ن ا در ک ستگان خود يکج ا واب ه خود و بعضا ب ان ک ًای بسا بيچارگ

  . رفتند و تاريخ  ھيچ  يادی ازوشان ثبت در خاطره ندارد

ات داستانيست از پاچا گردشی ھا در يک مرزيکه ثبات» قصۀ خورشيد«  اقتصادی ندارد؛ جامعۀ سنتی که عرف و عنعن

ی از م ی آن ب اروان را از حرکت طبيع اھی ک ام . دارد گ ه ک اده دل را ب ردم س ت، م ن حال رون رفت ازي رای بي الش ب ت

 .  عفريت استثمار و استعمار فرو می غلتاند

ا را  داستان ملتی است که بيسوادی، قدرت تميز و انتخاب رھبر را ازوشان گرفته و رھروانی» قصۀ خورشيد« که راه ھ

ر سراسر کشور . برند ًمنفردانه می نووردند،  اکثرا به بيراھه ھا ره می ه ب خدمتگاران واقعی اين خطه توسط اھرمن ک
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ديم . شوند مرگ سپرده میکام افعی ه بال گسترده دستچين شده و يگان يگان ب ان ق جنگيست که از بدو تاريخ تا به حال مي

د داشت ه خواھ ر . و جديد ادامه دارد و تا قاف قيامت ادام وت گي ه در جال عنکب تان ملتيست ک در تالش داس اده، ھرق افت

  .شوند کنند ھمانقدر اسير می ی میئرھا

م که در گرو تيکه يناگروھی به مذھب پناه برده اند غافل از ذھب  داران قدرت و نوکران بيگانه اسير شدند؛ گروھی ھ م

درا افيون پنداشته و از داي تافته ان دفاع . گان دلسوزتر از مادر مدد جستند و خود به پای خود به دامگه اسارت ش ردم بي م

تندۀجز  فرار ازين  معرکه زير پای اين مدعيان خورد و خمير شده و ب يش نداش اک راھی در پ را.  ھولن ار س نجام از دي

 کند و وطن و اھل وطن آرام شوند ه ایکنند  تا خداوند معجز غير با چشمان حسرت بار به مأمن و زادگاه خود نگاه می
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