
 کابل

 
 آًِا  َـوخْار تـغ ّ  س ـًْـه ذم ـذیـً  خْیص  کاتل تَ    ضذم  ػوزی تؼذی 

 آًِا  َـت   آسار  ّ ؼذی ـت اس   شـتـَ ج  خْیص هٌشل    تسْی  ضْق تا ُشار 
 ..........  يـه  ذۀ ـــدی  دّ  ،  صـذًـدی  ۀ ـٌـطــت

 ؟ چَ ًاگْار است هي  اۀ ـادگس ّضغ   يـه    ذۀـْریـض   دل    ب اتـیــت تسی 
 است  زارـزلـت لن ـظ اّ سلطۀ  زـْ تـچ  زــآخ  ْـچ   صـاُـزّدگـف در ستن ـًط

 ذّرتـک اس    صـاًــج َ ــت  ذــتادٍ اًـف  زـس   زـِـسه  صـاکـخ زـس زـت  ِادمـً
 حسادت  اس  َ ــک  اــّ ی زت ـفـً س اــی  را  لة  تْسَ لصذ  َـت  زدمـت  خاکـت
 سْساى ّ  پار ْد ـت  پیکزش   اـزاپـس  را   ادب    رسن  يـٌیـچ  زدم ـک   جاـت

 ىتاى ّ لزساـاف  یي،ـًْـسخن ّ خ اس زـپ  اًنـذٍ گـدی  اس  زّرـسـ ک ـاض کیذ ـچ
 تسیار  ُای هحٌت  س ن ـخ تْد   سزش  نـاًـست  زــت ذ ــض کز ـض  ذــص   ادای
 اغیار   والـایـپ  ّ  تَـطکسـت  زّر ــغ  یاپیـپ   ، لیکي  ٌذـلـت  ْدـت  اـُ  صذا

 تاب ذًص ـدی اس  ذـواًـً  دل زـت  گزـدی  یـــپ  اس  ثارٍـکـی  خْدـت  آّرد  زا ـه
 ًْابـخ  ذٍ ــدی  اس   نـٌـداه زـت  کیذـچ  تْد  ضْرهطْر ّ غالوغال  تَ ُزسْ

 ْـساً  َـت    ذمـیک   ْاى ــاتـً    ادمـتـف  تْد   جذال  ّ  پی جٌگ  گْیی ُزیک
 سْ ُز س  ػالن سزم   تز  ضذ   زابـخ  تْد   اـُ  چِزٍ در   تیگاًگی    تسی

  ضِز هزا  ایي ًیست  ُن گفتن   خْد اـت  ْدـت  ٌا ـآض اـً ي ـْیـً "  رسن " زا ـه
 گزــدی    ِز  ــض  در   ذم ــآه    اٍـتثـاض  ًَ یک سالم کس ، آهذیذ خْش  گفتً

 ایٌجا در  تیٌن   يـه َ ـک آًچَ  زـُ  اـی  کس  احتزام در  ًگاٍ  ا ـه زـت   زدـًک
 ؟  ش خْاب ّ رّیاـج اصل  در    ًثاضذ  ر تْد ًثا  را  ُا ها طؼٌَ  ػْض   تَ 

 تْد  ضِزی  آتاد  تسی   اٍـادگس  زا ـه  تْد ر کطْر فزا ّ اس  جٌگ  اس  دلیل 
 تْد  مام تِتزیـه  کـی در  لکـه  َ ـت  تـاللـه  ذـزدیـگ   زّعـض  واًجا ــُ اس
 تْد َ هطک فطاىـٌص چـِوـت  حابـس  تـذاهــً  ذی ـٌـچ  زا ـه   طتيـگ زـت س

 تْد  اىـست  ّرد  ْسوص ـه  ز ـُ ًظن   ادـیِـُ  َ ـزاًـّی  ذٍ ـض  ل ــاتـک  ضِز
 طزتٌاک   ّ سثش چٌاى    تْد   تِارش  یِادـُ  َـیگاًـت  ِزـــض ّ  زـیـغ ِزـض

 اس خاک خْضثْئی    هیذهیذ  حتی  کَ   ایي ضِزرد  درجْش  چٌاى تْد اسدحام
 تْد  ٌُز  ّ  ػلن  ضِز    لـاتـک  ِزـض  یکسز  پاهاًی    وْدـی ًـه هطکل  َ ـک

 ْدـت ر ذــگ در   یتـذًـه  زاۀ ــاُــض س  هؼوْل   ذـح اس     تلٌذ   ْدـت اـُ  صذا
 تْد  ّادب ؼزـِز ضـض ّ ػطك   ِزـض  همثْل  ساهاًَ  ّ ًَ  ْد ـت  سیٌت  َ ـً
 زب تْدـط ضِز  والـج ّ ُحسي   ضِز  سیارــت  دّد اس    ْدــت  ْدٍ ــآل   ْاــُ

 غزّرـه   ّ   آساد   یـولَ گـج   الیــاُ  دضْار   کزدٍ  تَ ُز ضخص  را تٌفس 
 دّر    تسی  گارًگ ـرً  ؼصثات ـت  س  آًجار  د ي ـؼفـت   ْدـت  َ ـّج زیي ـذتـت
 تْد  تِن    تزادرّار ضاى   سیست چْ   را  اـه   الـح " ذاـذیـض   سد  هی ن ـِـت
 ْدــت    تِن  ارـرّسگ   سختی اس  ذرــگ  الکتــف ّ  زـمـف  ْۀــلـج  ْـزسـُ  َ ــت
 ..........  ؟  ّضاحت  چَ  تا  ًظز  در  سیذی ره

 ًَ خْاب تْدکَ هي دیذم، حیف ُزآًچَ  ًذتْد تی خاًَ   تَ ضِز  کس ُشاراى 
 تْد سزاب  ، ًَ یک  َ سِْ ّ اضتثاٍـً  ًذْدـت   َ ـاًـاهـّس زـی سـّ ت  یکسـت

 پزچن است ّ" خلك"ایي ّضغ  هسْل   تْد   خزاب تسیار   گزـه اطفال   حال
 ! النـػ َ ــت  اضٌذــت   یاٍـس رّ  ُویطَ  تْد   کثاب درغن   دل را جاى ّ  جولَ
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