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 ۲۰/۲۱/۲۰۲۰          دكتور جلیله سلیمى

 

 دنبال کدام صلح است؟ یاشرف غن
 کند؟یکدام زنان در مقابل طالبان م از یندگینما یکوف هیفوز

 
ا ر لیتحص یدروازه ها یتشنه درس خواندن بودم ول من دیایم ادمیب

 یگریدر همان زمان زن د قیدر دق کهیبسته بودند در حال ما یبرو
جنگ افغانستان را  یدر پاکستان صدراعظم آن کشور بود و رهبر

 به عهده داشت
 دو هوابام و کیبود  یایدن عجب

 
  که احکام اسالم را مراعات کند؟ بوتو زن مسلمان نبود نظریب مگر

 !دینکن تعجب
 

آنچه را مرا وادار به  زمیالیو نه از سوس دانمیم زمیالینه از امپر من
سرگذشت دردناک خودم است که در جنگ تولد  کندینوشته ها م نیا

چون  دانمینم یزیچ زمیمونشدم و در جنگ بزرگ شدم من از ک
 همه اش نداشت در کشور من وجود یزمیکمون دمیمن قد کش کهیزمان
 .نمیبیبودند که م یئنهایهم
 

با دره  بعد ها دندیکوبیم بمب افگن و هاوان و راکت یها ارهیدرس بخوانم به فرق ما با ط گرفتمیم میکه تصم هربار
  .کردند کسانیسرنوشت ما را به خاک  ،یسیمقناط یها نیو م یحاال با انتحار دندیطالبان کوب

 
 ۱۹۹۲از سال  آنچه خون و خاکستر درس خواندم انیدارد من هم در م انیجر هستم که یها یهم فالوده همه بدبخت من

انند بلکه م میمانند شاگردان مکتب نبود ما جنگ بود، دانیمکتب نبود، صنف نبود، دانشگاه نبود م کنمیتا حاال تجربه م
    سنگر جنگ شد آخر چرا؟ وهنتونپما در  یها صنف میسربازان خط اول جنگ بود

 
 ؟ ردیگیم یما را به باز یبود که سرنوشت نسل ها یالوژیدیکدام ا نیا مگر

خون و خاکستر  انیوادار کرد که در م ها مرا یک شوند؟یم تیها حما یاز جانب ک خوردندیاز کجا آب م نهایا و
 بزرگ شوم ؟ 

 
 بمانم؟  یدرس خواندن تشنه باق یتا دانشگاه برا یکودک از . نمیبا خاطر آرام ننش یدرس یصنف ها در
انه و کودک یبایلحظات ز نیتر نیریش یها یخوش کهیکسان دیکه با کندیناخودآگاه مرا وادار م بیغر حس شهیهم اما

 درس خواندن میتصم اقیسبب شد که ماهربار که با اشت لیدل یچبشناسم  را من حرام کرده اند یرا برو ینوجوان
 مگر چرا ؟  میخون و خاکستر درس بخوان انیدر م دیدر فرصت اندک با ایو  میمحروم بود ای میکردیم
  امد؟یاز کجا م نهای؟ ، همه ا یفکر خط یو چ یالوژیدیا یچ با
 

 و رنگارنگ را به سرم کنند یچادر ها یکوف هیمانند فوز که ستمین ییروستا سوادیآن دخترک ساده و ب گرید من
  م؟یخواهیم یرا از ک صلح اورمیکه صلح ب مجالس و آن مجالس دعوت شوم و خوشحال باشم نیبه ا یشهرت طلب یبرا

  ؟ دارد انیست که جر یباز یچ نیآخر ا ؟یزن چ حقوق
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  سکه را نشناخت؟ کی یدو رو شودیم مگر
 

 سکه هستند  یهمه دو رو نمیبیتا حاال م نیکه از زمان مجاهد یمن در طول حکومت ها آنچه
 استیس ساخت یما را قربان جنگ از کجا آمد و چرا نیا شهیر افتمیو تجسس که از منابع مختلف در یاز کنجکاو بعد
 میدیما د آنچه را بر سر زنان ما فرود اورد یها چه بال ها گریو د نتونیبوتو خانم کل رینظ یتاچر ، ب تیمارگر یها

 .دو چهره غرب در مقابل کشور ما بوده است استیس کیتا حاال 
 

ما  یها یها و نوجوان یکودک که یها استیس سکه هستند کی یدو رو و طالب یاشرف غن نهایا افتمیمن در آنچه
 خواهند شد یباز نیا یهم قربان یگرید یمانند نسل من نسل ها و رندیگیرا م گرانیرا از ما گرفتند و حاال از د

زرگ ب میدیزشت که د، حاال ما با هر چه بد و بخشدیما را از ما گرفتند نم یها یرا که کودک یکسان چگاهیمن ه نسل
  میندان را یزیکه چ میستیآن کودکان سابق ن گرچه مینیبیوحشتناک م یهنوز کابوس ها یول میشد
 

در  زنندیآنها که از صلح سخن م و میشویم یقربان یالوژیدیا یکه با چ میدانیاست که حاال ما م نیناکتر ا درد اما
 .  خواهندیصلح نم قتیحق

 ۱٣۹۹قوس 
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