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   رئيس اتحاديۀ افغانھای مقيم اونتاريو-  باھر فرملی–م 
  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۴

  

 به عزيزی که خورشيد وار زيست
  

   
  

قد ونيم قد ، روشن  ده به ديدارش با کوله با رغم و اندوه و طفلکاندي ليونی آوارگان ،ياو را که در آغاز در بدريھای م

 ۀپسين نگاه ھای شرمگنانوا را در یزنی که آه سرد ش می باريد، امتانت و استقامت از ورای سيمای مادری کردم ،

رود تبعيد، زنانه گرا ميداشت گرفته شد، در فراز و ف به  بارديگر مقدمش به ميمنت دراين شھر فون داشته بود،خويش مد

  :م کهئی چند بايد بسراه ای واژئیجاه ببست، با جا ب سيرت زيست و دست مردا ن به کار گشتگی

   نام چو خورشيد شد، مردنش آسان کجاست--- زن نميرد به مرگ، مرگ از او نا مجوست 

که حيات پس از مرگ او  یئشنگری و انديشوارگی او را در لفافه ھاروطھارت نفس و نفس او را به تمجيد می گيرم ، 

مال از عشق ميھن و استدعای طلب ھايش ماال را به تصوير واژ گونه کشد، ثواب نخواھم ديد، نغز گفته و ناب سروده

  .حق و عدالت است

 برای نخستين بار طره ھا محفوظ دارد،نوز در بايگانی خاسيمايش را در راديو و تلويزيون تا ھ  افغانھا صدا وۀاتحادي

وادی تسليم به آزمايش گرفت،  نش زمزمۀ بيدار باش را برخفتگانبر دوش خواھرامھای کرخت وجسد بی جان با گا

شنگرانه را تا فردا ھای قيامت از بر می رو فای وش مادر خفته در تابوت حلف عھد ودختری در گ برای اولين بار

بو می شکست، فرخنده وار پرخاش حق ان تادر محضر مرد ن از زنی به گوش زنیاکرد، اين بار نوای ملکوتی الرحم

ه تن رنجور شاعر ب يان را نشانه می گرفت،انسان ستيزان و اسالم نماامامان،  تعويذ گران و طلبی بود که فرق رماالن،
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 چند فاتحه دار یو در عزايش اينک ماھ تطھير و گالب اندود گشت، در رثايش چکامه سرودند ن شانھمياری خواھرا

  .بودند

تار ھای سياسی  بر نا مردانه واژه ھا را گل آلود نکرد، سداشت يک قوم و يک زبان و يک مذھب،زبانش در کام به پا

نه نگرفت، از کينه توزانه نشا ويخت، از سنگر پاک قلم کرامت انسانی کسی راقدسيت کلمه و کالم را نياعنکبوتی  

 ۀواز صخر کوھی به تصوير نکشيد، ھی ،از کا يست،عون زدگيھا و چرکينه انديشھای روز مرگی در امان زطا

  ! ھل و تغافل نگذشت ، درود بر تواستواری به تجا

، ده ھا سپس سالھا و از نت از اين دغدغه ھا،بخواب آرام که ايمان و وجدا! ای خورشيد! ای بانو! ای گلو بغض کرده 

در اين جاده ھای نا ھموار ره می سپريم ،   ھنوزگانيکه که، بر ما زندھنگی ديگر را مژدگانی خواھد بودرستخيز فر

ورنه  م،ئیبرداشتھا و ديگر پذيريھای خويش ايجاد کنيم و گرد ھم آ ی در باور ھا واھوشدار و بيدار باشيست که تکانه 

  .در زند گانی به تماشا خواھيم نشست  به زودی زود غروب خويش را

  رده به فتوای من نماز کنيد   بر او نم--- ھر آنکه نيست دلش زنده به عشق 

شاعر نو انديش از  یاچکامه   و اتحاف غفران به روح آن بانو و سپاس از حضور گرم شما ،ددر پايان با ھزاران درو

  .ی محمدی را پيش می کشم و رفع زحمت می کنم رضا

  ردۀ شب می کشد عريانی ماراــز پــک     روزی است پريشانی ما رائیواــر س

  ه  پيشانی ماراــن ھمـرايـت اگـداغ اس   ده ما سجده نمو ديم ـــال آمــاو طـھر گ

  ا نی  ما راـطـی شيـانـمـلـات مسـھـيـھ    طان و خدا منکر مايند به يک طبعـشي

  رانی ما راـ عمیــیو ســو زده مـا ديـت    را حاکم  اين قوم نباشدـه چــالــو ســگ

  انی  ما راـمـسلــد  مــيـانـستـا  بــاز م    ون باتب دين می چکد از زندگی ماـخ

  ٢٠١۵ باھر فرملی سپتمبر –م 
  
  
  
  
 
 


