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 و همنوایم هم صدا دوست محترم، همراه و 

 حمید انوری!جناب 
 

 

 درود و احسنت به شما.

م را توان آن می بود که احساس برانگیخته شده در قلبم را از اثر ناب شما بازگو می کرد. پدیده ای با این ایکاش قلم

همه صالبت و درخشندگی زبان را ز توصیف آن پیچاره می سازد. پیوند احساس انسان دوستی شما که از اعماق قلب 

 ه.را در اعجاز آفرینی دستور بخشید وارستۀ شما تان برخاسته قلم

این اثر به حدی با احساس واقعی و عواطف سترگ انسانی نوشته شده که سرشک اندوه جانکاه از چشمان سنگدل 

ترین انسان را با ذرۀ احساس سرازیر می سازد. غم های بیکران ملت معصوم، مظلوم و اسیر افغانستان به نحو، 

 می ریزاند.  شیوه و سبک بلند ادبی داستان شده که از دیده اشک چه بلکه خون

کلمات چون مروارید سچه کنار هم مانده شده و امیل غم ها، درد ها؛ بیچارگی های هموطنان ما از آن ساخته شده و 

 در گردن انسان با درد و احساس آویخته گردیده.

 حشت طالبانی و راه گم نمودن متهاجمین خارجی وودر پهلوی هزاران جنایت هفت ثوری ها، تنظیمی ها دهشت و 

مول این شه انتحاری های نوین و تلفات بی شمار ناشی از آن ، وحشیانه ترین و فجیع ترین قتل هفت نفر هموطن ما ب

را نمی توان در قلمرو آدمیت ره بخشید و توجیه در زیر عنوان دین و مذهب و شریعت « شکریه»فرشتۀ معصوم 

را در همان حالت پیش اند و فرزند و دلبند هر که گلوی شکریه ماندن استخوان می سوزه نمود. تصور صحنۀ کارد ب

. نعرۀ داد خواهی را به پیش کدام قضاء بلند کرد و چگونه در کلۀ وحشی های آفریدگاران این جنایت چشم می آورد

 پیشگان راه یافت.

ا تی زد؟ چرچرا ناف این وطن را با تیغ غم بریدند؟ چرا آنکه قلم زنش خوانند قلم این وطن را به مصیبت و بدبخ

باشندگان این میهن با آرامش، سرور، صلح و زیست باهمی بیگانه شدند؟ چرا فرشتگان صمیمیت، محبت، اخوت و 

 رحم و دلسوزی تارک این دیار شده جای خود به اهریمنان و دیو های غول پیکر مهیب خون و آتش دادند. 

اش قاره ها را لرزاند و برق شمشیرش در بند مردمی که در جهان حماسه آفرید غریو آزادگی و آزادی خواهی 

افتادگان را آزاد ساخت و بار ها زنجیر اسارت شکست. چرا امروز چنین بیچاره، در مانده و زمین گیر شده و در 

، آبرو و کرامتش پامال گانه در آمده و عزت، غرور، شرافتجنایتکار، قاتل، رهزن و مفسد نوکر بی یاسارت مشت

 .های پلید این ددمنشان گردیده هوس ها و خواسته
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این ملت را چنان عالی و برازنده تمثیل اله دار دنب انوری صاحب! پدیدۀ ناب شما با قلم رسا و توانا درامۀ غم انگیز

نموده که عالمی واقعیت ها را با خود دارد و از دل رؤف با عاطفۀ شما برخواسته و به دل های هم فکران و هم 

 نظران شما نشسته.

، بیدار و هوشیار وطن قابل تائید و تحسین است پیش آهنگ، قافله ساالردای بسیار به موقع شما بر خواب رفتگان ن

که تا به کی به ضرب دهل جانی و مفسد پا کوبید و تا به کی در طلسم شوم این اسارت زیست. قیام های خونبار راه 

قیام اصیل مردمی با پیوند محکم و صادقانۀ وحدت ملی و نجات نیست و این وطن آن را بی شمار تجربه نموده بلکه 

، هزاره، ازبک، پشتون، ترکمن، ایماق، بلوچ و نورستانی پهلوی هم دگر تحت رهبری منورین، تاجکایستاده شدن 

مسالمت آمیز و مدنی را  روشنفکران فارغ از هر قید و بند، پیش تازان و نیروی جوان مترقی هر قوم پایۀ مقاومت

میتوان یگانه راه نجات این وطن دانست در آن صورت هیچ قدرتی در برابر نیروی عظیم ملی مقاومت  تنگذاش

 دگی در برابر سیالب و طوفان خشم مردم نیست.انتوانسته و هیچ خس و خاشاکی را یارای ایست

دف مشخص می در جا های دگر همچو حوادث مؤجد حرکت و قیام مردمی شده وحدت می آفریند، راه می سازد، ه

فاجعۀ کشتن فرخنده  کند و وحدت به میان آورده کینه، کدورت و خصومت پارینه را می زداید. ولی در وطن ما مثل

. تظاهرات باید سر آغاز ایجاد دنموده بدست فراموشی سپرده می شو ن نموده و بعد از چندی فروکشاحساسات غلیا

 تشکل پایدار اصالح طلبی و عدالت خواهی باشد.

ستگی و وارستگی اندیشه های عالی و توانایی بی همتای قلم تان را در ترتیب این سبد گل و مجموعۀ یر حالی که شاد

رنج ها، غم ها و مصائب دیروز و امروز متواضعانه تبریک می گویم. انتخاب این سرودۀ دختر افغان که نه تاجکم، 

ام و نه سنی من افغانم و میهنم افغان ستان است جلوه  هشیعنه ازبک، نه پشتون، نه ایماق و نه بلوچ و در مذهب نه 

 .و این صدای راستین مردم است گر واقعیت جامعه و طرز دید هوشیارانۀ ملت است

 برکت به قلم شما و به آرزوی صحت، سعادت و مؤفقیت های مزید تان.

 

 پایان
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