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پیام زندگی ام و بعد مرگم :

آیا من یک تاجکم؟
یک پشتونم یا هزاره ام ؟
ازبیکم و یا ترکمنم ؟
پشه ای  ،نورستانی و یا ایماق و یا عربم ؟
و یا کدام یک دیگر؟
و یا هر یک آنم
افغانم ،افغانیم و یا خراسانی و آریایی ام ؟
افغانستان زادگان من است
پس آسیایی ام ؟
در هالند زندگی میکنم
و اقامت انرا پاس می نهم
پس هالندی ام ؟
و در نتیجه اروپایی ام ؟
من همه اینهایم و هیچ یک آن نیستم
مرتبت من باالتر از آن است
من در ملیت نمی گنجم
در ده و شهر و والیت و کشور هم
در منطقه و بر اعظم و بحر اعظم هم
دنیا مال من است و از تو وهمه
این سرزمین مشترک ماست
جای تولد م را فراموش نکرده ام و زبان مادری ام را هم
چند جای دیگر رفتم
صفحه » 1 « :

چند زبان دیگر را هم بلد شدم
سرزمینی را که در آن بزرگ شده ام
که سپری میکند
دشوار ترین لحظات تاریخ موجودیتش را
او را به هر نامی که بنامند
دوستش میدارم
به خوبی بیاد دارم
روز های نیک و بدش را
فراز ها و نشیب هایش
آرامی ها و جنگ هایش
شادیها و ماتم هایش
سیری ها و گرسنگی ها یش
بیا عزیز من
اختالف کنار گذار تا
مرهمی باشیم به زخمهایش
آیا من دنبال هویت میگردم ؟
انرا که دارم
آیا تو نمیدانی و تو مفقودش کردی
من انرا همیشه داشته ام
و به آن راضی ام
من انسانم بلی من انسانم
انسان زاده شدم
در گوش هایم چیز های زیاد گفته شد
اما من انسان ماندم
دیروز و امروز هم
و فردا هم انسان میمانم
کوهها دریا ها زمینها و آسمانها
همسانند
و با من بیگانه گی ندارند
گلها  ،گیاه ها و درختها را می پسندم
پرنده و خزنده
و آنکه چار پای و بیش از آن و کم از آن دارد
حتی درنده هایش
که بعضی از ماها درنده تر از آنهاییم
و آنهایی که مسکن گزین آبها اند
و نه ملیت دارند نه بم میسازند
ونه انتحار میکنند .
با همه آنها در همین زمین کروی
هر کس مدتی از عمر خود را
میگزرانیم
صلح آرزویم است
صفحه » 2 « :

از هر جنگی نفرت دارم
اما یک دشمن دارم
و آن تعصب است
هر رنگی که داشته باشد
و در هر شیوه تبارزش
اگرجنسیتیستی است و یا قومی
اگرنژادی است یا منطقوی و زبانی
و یا عقیدتی
نه خود را برتر میدانم
و نه کدام برتری بر خود را قبول دارم
رنگ ها را دوست دارم
تنوع دارند
هیجان مثبت میدهد
اگر در نبات است یا در حیوان
در کدام زنده جان دیگر
و یا در انسان
من باکسی جنگی ندارم
هرکسی با زور هر کجایی فرمانروایی کند
بیشتر جمع میکند
جنگ را آغاز میکند
و سرزمین ما را تقسیم
و آنها اند که کمر میبندند به تسخیر بیشتر
و ضرب میزنند هرکه سد شود
وقلمرو میسازند
و مارا در سرزمین مشترک ما
تفریق میکنند
وبه جان هم میاندازند .
و ما مساوی میشویم
به صفر
بیدار شویم
نگذاریم ظلم شود
و بد بختی نازل
دوست بداریم
بسازیم
لذت ببریم
و زندگی کنیم
****
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بازگشت به صفحه اصلی

