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 سال نو از تجليل
 چون ی ميکنمگانمن زند که شھری در. جمعی نديده ام دسته بطور وطنداران عزيزم را ست افغانھايم،ھا مدت

 به است، حمل اول روز و سال نو شروع .کسی ديده نميشود مھاجر ازين پرنده ھای ،دورافتاده است کوچک و

 و گذشتاندم ايشان به خوشی با را روز رفتم، او نزد ميکند زندگی تربزرگ شھر دوستانم که در دعوت يکی از
  : گفت بودم که دوست خود نۀرفتن به کاشا ۀآماد

وغربت شاکی  تنھائی از که ھميشه يادآوری ميکنی و را ازھموطنان بيشتر تعداد بمان تا ما نزد امشب را «
  ».گردی شان خوشنود صحبت از ببينی و ھستی مفصلتر

  :گفت دوستم ست؟ ميسر آرزو چه طريق اين پرسيدم از و شادی درخشيد نور چشمانم در 

 زير يک سقف از در بزرگ يک سالون جوان در و پير مرد و زن اعم از کثيری وطنداران ما امشب تعداد «

يک شب ھم که  برای ولو بودنت. تجليل مينمايند را سال نو و جمع ميشوند دور مسافه ھایی پيش حت و دور
  ».ميبخشد تسکين غربتت را است کمی درد

 ھمه .مجلل بود دلچسپ و جلسم واقعأ. آن سالون شديم شام وارد ساعت در باتفاق فاميل دوستم کردم و قبول 

مسن به  مردان زنان و منظم چيده شده، عقب ميزھا ھا چوکی .داشتند دوستان وجود ھمه ھمه اھل وطن ھا،افغان
 نورانی و پيچه ھای سفيد که با گرفته بودند بدور ھای مسن شالخانم بود کمی سرد چون ھوا اند نسشته ھاچوکي

 ھمينکه .اند خيز جست و در اطفال ميروند و باA پائين و، حرکت اند در انجوان .به زيبائی مجلس افزوده بودند

 خود وطنداران با و شھرکابل ھستم خيال کردم در فراموش کردم و را اندوه غربت گی وشدم يکدم آوار وارد

طويلی  نان عريض و ميز مجاور اقتا در .ترتيب درست گرفته بودند برای ھمه چيز جوانھا .ميبرم بسر
انواع مشروبات چيده شده  ھای وطنی با بگويم ھوسانه بھتر يا آن انواع غذاھای وطنی و باAی که بود جودمو
 .ميگذاشت روی ميز بر ،آورده بود خود با آماده و شوق که با را غذائی اولتر مجلس ميشد وارد ھرکس و .بود

 و جمع .بخورم اولتر را خوراکھای لذيذکدام يک ازين  نمی دانستم نان افتاد وقتی نظرم به ميز ترتيب بدين
 بگوش که صدا ھر و بزرگ ديده ميشد و ردھای خ چھره فرحت در خوشی و و عجيبی بود شد و آمد جوش و

 سالون به خود با ھابعضي و صرف کردند، غذا باAی ميز بعضيھا .من بود صدای وطن خود و آواز می آمد

 از يک ھر که ترتيب يافته بود کوچکی ستيژ .موسيقی شروع شد شنيدھا و و گفت خواندن، شعر .آوردند

کف  با ھرکدام و .ميرسانيدند به سمع ديگران را خود بلندگوی آواز وسط و ميرفتند ھنرمندان باAی ستيژ
ميدانستم  ھمينقدر و .بودم فراموش کرده زمان را و که خود چنان گرم بود مجلس .بدرقه ميشد زدنھای حضار

آرام  حرکات مطمئن و با زيبا جوان و ۀمجلس قريب است که دوشيز ختم اعات زيادی گذشته وشب س که از
 :که چنين خواند و بخواندن کرد شروع، دست داشت که در را کاغذی و برآمد بروی ستيژ

 ھای عميق داردکه زخم يک کشوری از من ميگويم به جوابش ؟آمده ام کجا که از دمن بپرس از کسی اگر« 

و سپين غر،  سليمان و بابا و  ھای ھندوکشکوھ عقب در است، دور بسيار .ندارد که درمان ھائیزخم ،مآمده ا
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است که  کشوری حاA .يک شب است و ی ھزاره ئافسان مملکت. ...ستکه قلب آسيا موقعيت دارد جائی در
ب ديدن است که به مثل يک خوا صلح .آنجا از دور ؛است جای ديگر صلح در که ميگويند .نميداند صلح را

 .آنجا نميوزد شمالی است که در صلح؛ نوشته شده ستاره ھا يک ارمان است که در صلح .؛انجام واقعيت نمی

انسان  آنجا در روز ھر .جنگ ديده ميشود ھموطنانم فقط نفرت از چشمان در .ميگريند ھاھمه چشم وطنم در
 .نميشود دکسی ھمدر با کسی .کسی به کسی نميسوزد دل .کشته ميشود

 .شناسند گل را نمی آنجا در؛  زار مين استه ام که کشتدکشوری آم از من

 .نميشود ديده آنجا لبخند معيوب آمده ام که در يک کشور از من

 .فراموش کرده اند را خوشی آنجا بيکسان آمده ام که در کشور از من

  ؛نيست از آب جاری پر دريای آنجا در کشوری آمده ام که آتش است و از من

 ».کشور يتيمان ميگويند ده وزجنگ  ۀويران حال افغانستان آنرا که 

 وطن و درد و غم .احساس ھمه را برانگيخت گرفت و جا دل ھمه که گفتارش در نازنين بود"اين دوشيزه  اسم

 از و قلب و احساس سخن گفت او از عمق .دوباره بيادم آورد ،ساعت فراموش کرده بودم را که برای چند

 .جوانان وطن نمايندگی کرد احساس

 مغزم اين جمله اش به ھا ميگذردآن شب مدت که از به امروز تا برگشتم و به تنھائی خود و خود شھر به

    :ميکند انعکاس

 »!!!ميگويند يتيمان کشور افغانستان جنگ زده و آنرا که« 

  

 

 


