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 پنهانى اشك ریختم
 

 
 

اما مانند خودت بار ها گلوی مرا عقده گرفته است و پنهانی اشک ریختم  من که مسلمانم ، :به انارکلی هنریار میگویم
به صد ها مرت پوهنتونیا وکیل یا فالنی خان نبودم از دوران مکتب تا  ، زورمند به جرم اینکه دختر رهبر ها مرا بار

  .مورد تبعیض قرار دادند
 

به زور بازوی  آمدم بدخشان موفق بیرون انبعد از اینکه از زیر حالجی و چنگال های تبعیض آمیز اشراف زاده گ
آنوقت متوجه شدم که بدتر از بدخشان مورد تبعیض قرار  در کابل کردم خود درس خواندم و شروع به جستجوی کار

 مه همزبانانبدتر از ه فارسی زبان هستم یا پشتو زبان میبینند که از کدام والیت هستم بعداً  میگیرم اول به جای تولد ام
جناح یا حزب و سازمان مورد عالقه آنها معرفی  از کدام کهو هنوز هم می کنند در مقابلم تبعیض میکردند  مخودم ه

  ام یا نه ؟ شده
را که به اساس امتحان موفق شده بود  یموفقیت در مشکلترین امتحان اصالحات اداری بست برادرم دو سال با مکتوب

  و بیکار در خانه منتظر ماند برایش ندادند
زورمند و فاسد و دزد را  تجربه کاری کار ندادند چون وکیل وزیر و جناح ها تقدیرنامه و دپلوم و خودم را با ده

 .نمیشناختیم
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اگرچه میدانم که این جایگاه خودت مانند شعار حقوق  نده احاال که حد اقل خوب میبینم به خودت یک موقف دولتی داد
ن در ای ولی حقیقت این است که است امعه جهانیزنان سمبولیک و چک سفید بانکی برای جلب توجه کمک های ج

و معامله گران و چور  در این وطن فقط زورمندان فسادپیشه گان عزت و قدر ندارد وطن مسلمان و غیر مسلمان
 .حرفوی محترم اند دزدانو چپاولگران

روس تبعیض و خودبینی با وی انسانهایش که رهبری این حکومت و نظام و جامعه فاسد را دارند و از این فضا و
  کردن بیهوده است شکایت پرورش یافته اند

 .بمیریم تا یا موفق شویم یا راه عدالت و بر ضد تبعیض آنقدر بجنگیم فقط یک راه داریم باید در
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