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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 29/۰۳/2۰21         تانیا عاكفى: نویسنده

 

 دنبال كردن فهم خود را داشته باش ییتوانا
 (كانت مانوئلیا)

 

 
 
 چیتن داده ام که ه یبه خود سانسور سمیاگر ننو یشوند، ول یپاره متن، دوستاِن از من آزرده م نیپس نوشتن ا دانمیم

 نظر مخالف و انیمن باورمند ب که ی.و از آنجاستیکند، را هم گام ن یم یزندگ اتیکه با ادب یکس یبا روند فکر
 .سمینو یاست، م 1۰۰۰در برابر  1اگر  یمختلف حت

 
 یکنم که جهان یافتخار م نیبه ا «دیملت هر دم شه»به نام احمد شاه مسعود در فرانسه گذاشته شد و ما  ادبودی لوح
 .میشد
 

 است؟! نیبه خون صد ها آدم آن سرزم نیرنگ نبود که دستانش” قهرمان“ نیرفته؟! مگر ا ما ادیافشار  یکشتارها
 

 یها ینیزم ریز یهفته تمام زندان کی گر،یبا خانواده و ده ها نفر د یچ یعنیخواستم بدانم آدم بودن  یکه تازه م من
اد . افرمیرساند یگرفت، روز را به شب م یبو م کمکم ینیزم ریکه در ز هیزن همسا کیبا جسد  میبود انیمکرو
 داشتند . یاز کشتار برنم دست یاسالم تیجمع

 
 اش ببرند. یرا تا خانه ابد هیشود و جسد زن همسامیسرموقع  تا
 

 که پا به پا دستورات اش گام گذاشته، باج پس دهد. یبه کس دیبا فرانسه
 

 !؟یچ یخوان یو شعر و متن م یرویم ییمتخلف اروپا یها در کشور سندهینوکه تو به عنوان شاعر  دیئنگو میبرا
 

، بی، نج یجهاد ،یشاه چیه اریام را به اخت شهیاند یمعنا ندارد ول میاست که به عنوان انسان مرز ها برا نیام ا پاسخ
 نگذاشته ام. رهیو غ رهیوغ ییاروپا ،یببرک

 
 شعر نخوانده ام و نخواهم خواند. یجنگ ساالر چیعکس ه ریز

 دارم تا دشنام . شهیاند یتمنا
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