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دكتور جلیله سلیمى

اشرف غنی دنبال کدام صلح است؟
فوزیه کوفی نمایندگی از کدام زنان در مقابل طالبان میکند؟
بیادم میاید من تشنه درس خواندن بودم ولی دروازه های تحصیل را
بروی ما بسته بودند در حالیکه در دقیق در همان زمان زن دیگری
در پاکستان صدراعظم آن کشور بود و رهبری جنگ افغانستان را
به عهده داشت
عجب دنیای بود یک بام ودو هوا
مگر بینظر بوتو زن مسلمان نبود که احکام اسالم را مراعات کند؟
تعجب نکنید!
من نه از امپریالیزم میدانم و نه از سوسیالیزم آنچه را مرا وادار به
این نوشته ها میکند سرگذشت دردناک خودم است که در جنگ تولد
شدم و در جنگ بزرگ شدم من از کمونیزم چیزی نمیدانم چون
زمانیکه من قد کشیدم کمونیزمی در کشور من وجود نداشت همه اش
همینهائی بودند که میبینم.
هربار که تصمیم میگرفتم درس بخوانم به فرق ما با طیاره های بمب افگن و هاوان و راکت میکوبیدند بعد ها با دره
طالبان کوبیدند حاال با انتحاری و مین های مقناطیسی ،سرنوشت ما را به خاک یکسان کردند.
من هم فالوده همه بدبختی های هستم که جریان دارد من هم در میان خون و خاکستر درس خواندم آنچه از سال ۱۹۹۲
تا حاال تجربه میکنم مکتب نبود ،صنف نبود ،دانشگاه نبود میدان جنگ بود ،ما مانند شاگردان مکتب نبودیم بلکه مانند
سربازان خط اول جنگ بودیم صنف های ما در پوهنتون سنگر جنگ شد آخر چرا؟
مگر این کدام ایدیالوژی بود که سرنوشت نسل های ما را به بازی میگیرد؟
و اینها از کجا آب میخوردند از جانب کی ها حمایت میشوند؟ کی ها مرا وادار کرد که در میان خون و خاکستر
بزرگ شوم ؟
در صنف های درسی با خاطر آرام ننشینم  .از کودکی تا دانشگاه برای درس خواندن تشنه باقی بمانم؟
اما همیشه حس غریب ناخودآگاه مرا وادار میکند که باید کسانیکه خوشی های شیرین ترین لحظات زیبای کودکانه و
نوجوانی را بروی من حرام کرده اند را بشناسم چی دلیل سبب شد که ماهربار که با اشتیاق تصمیم درس خواندن
میکردیم یا محروم بودیم و یا در فرصت اندک باید در میان خون و خاکستر درس بخوانیم مگر چرا ؟
با چی ایدیالوژی و چی خط فکری ؟  ،همه اینها از کجا میامد؟
من دیگر آن دخترک ساده و بیسواد روستایی نیستم که مانند فوزیه کوفی چادر های رنگارنگ را به سرم کنند و
برای شهرت طلبی به این مجالس و آن مجالس دعوت شوم و خوشحال باشم که صلح بیاورم صلح را از کی میخواهیم؟
حقوق زن چی؟ آخر این چی بازی ست که جریان دارد ؟
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مگر میشود دو روی یک سکه را نشناخت؟
آنچه من در طول حکومت های که از زمان مجاهدین تا حاال میبینم همه دو روی سکه هستند
بعد از کنجکاوی و تجسس که از منابع مختلف دریافتم ریشه این جنگ از کجا آمد و چرا ما را قربانی ساخت سیاست
های مارگریت تاچر  ،بی نظیر بوتو خانم کلینتون و دیگر ها چه بال های را بر سر زنان ما فرود اورد آنچه ما دیدیم
تا حاال یک سیاست دو چهره غرب در مقابل کشور ما بوده است.
آنچه من دریافتم اینها اشرف غنی و طالب دو روی یک سکه هستند سیاست های که کودکی ها و نوجوانی های ما
را از ما گرفتند و حاال از دیگران را میگیرند و مانند نسل من نسل های دیگری هم قربانی این بازی خواهند شد
نسل من هیچگاه کسانی را که کودکی های ما را از ما گرفتند نمیبخشد  ،حاال ما با هر چه بد وزشت که دیدیم بزرگ
شدیم ولی هنوز کابوس های وحشتناک میبینیم گرچه آن کودکان سابق نیستیم که چیزی را ندانیم
اما درد ناکتر این است که حاال ما میدانیم که با چی ایدیالوژی قربانی میشویم و آنها که از صلح سخن میزنند در
حقیقت صلح نمیخواهند .
قوس ۱٣۹۹
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