د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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با چشمان نابینا ؛ قدم در دنیای فانی گذاشتم و درعالم همه سختي ها  ،تاریكي ها و بي سرپناهي ها
میسوزم و میسازم و فقط من میدانم که دنیای تاریکی ؛ دنیای درد و مشقت است !
الهی !
من با جهان تاریك خود؛ خو گرفته ام .
اما ؛ دلم میخواهد :
مانند همه  :دنیا را ببینم.
مانند همه  :رنگ هاي زیباي طبیعت را احساس كنم.
مانند همه  :شاد باشم و در جمع فامیل مهربان و عزیزانم ؛ زندگي با سعادت داشته باشم .
الهی !
كاش ؛ بینا می بودم!
بینایي  ،نعمت زندگي است ؛ اگر به این نعمت دست مي یافتم  ،شاید مي توانستم :
براي فرزندانم نان تهیه كنم.
براي شان خانه بسازم .
براي شان آینده ي روشن بسازم .
بلی  :براي كودكان معصومم ؛ که آنها فقط رنج نابینایي و دنیاي تاریك مرا مي كشند و! ...
افسوس  :روزگار و سرنوشتم ؛ موهاي مادرمهربان و دلسوزم را  ،تكاند و ریخت.
افسوس  :درد و رنج ام ؛ قلب با محبت پدرم را  ،از حرکت ماند .
افسوس  :سیاهي چشمانم ؛ موهاي همسر و همسفر زندگم را  ،سپید كرد .

صفحه » 1 « :

الهی :
درد دل من بزرگ تر  ،از این كلمات است!
دنیایي من تاریك تر  ،از سیاهي شب است !
مي نویسم ؛ كه سبك شوم.
مي نویسم ؛ كه سنگیني سیاهي را از دوش چشمانم  ،بردارم.
مي نویسم ؛ كه همه با هم بدانند !!!
بلی :
همه بدانند که  :دنیاي شان چقدر زیبا و چقدر خوشبخت است !
همه بدانند که  :نابینایي  ،دنیای تاریکی زندگیست!
همه بدانند که :
این همه فریاد و ناله سوزنده ام  ،رازی پنهای دنیای یک نابیناست ؛ که با تمام قوت و توان بخاطر
کسب رحمت انوار الهی و خیرو سعادت بشریت ؛ جد و جهد دارد و ...
***
همایون « عزیزی »
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بازگشت به صفحه اصلی

