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 11/10/2113          عارؾ عباسی

 صاص زن گم نامق
 

خوان سوزندۀ خواهر ما صالحه تصادق مرور بر داستان تکان دهنده و اس ما هموطن عزیز تبصرۀدر رابطه به 
هزاران جنایت وحشیانه تر و ؼیر قابل باور در ه که مانند این حکایه ب عرض برسانمه می خواهم بوهاب واصل 

ن بهم سائیده اند که و دندا رخ داده، یکی بر دیگر چنین تاخته اند  وطن ما و شما در گذشته های نه چندان دور
 نشانده.نرا فرو  طرفینآشامیدن خون و ضجه های ناموس طرؾ مقابل هنوز هم خشم انتقام جویی 

 

حیث ه بدر سنگر های مشترک  هم بسته  متحدانه و بر علیه یکدیگر صؾ آرایی نمودند که تا چند سال قبلمردمی 
کردند و در زندگی مشکلی با  رزمیدند و همدیگر را برادر خطاب می ؼارتگران حریت خودیک ملت واحد علیه 

و حفظ ناموس همدیگر را باالترین وظیفۀ ایمانی  احترام  در یک منطقه چندین قوم سکونت داشته و همدیگر نداشتند
 دانستند.  و وجدانی خود می

مملو از این داستان های ننگین و شرم آور سیاه مخصوصاً در شهر کابل هر صفحۀ کتاب خاطرات آن چند سال 
شنیعتر رخ داده که برشمردن هر کدام که توسط  مراتب ه ب یاکار ه کرده است، از حکایت خانم وهاب واصل

تازه  سازمان های مختلؾ حقوق بشر از هر گوشۀ شهر ثبت شده و بصورت مستند وجود دارد زخم های کهنه را
دیگری  صومت هارا دوباره زنده ساختن ثمربریت وحشت را بازگو کردن و خو یک دور جنایت و برساختن 

و اتحاد همه اقوام ندارد، در حالی که تالش همه صاحبان اندیشه و قلم بدستان درین مرحلۀ خطیر همبستگی 
 . افؽانستان است

 ابل مسمی شده مسؤولین واقعی کههای کبا آمدن آرامی و یک حکومت مردمی باید یک روز بنام جنایات جنگ 
 ویرانی کابل و علیه همدیگر قرار داده باعث ریختن خون،مردم خوش قلب و ساده دل کابل را برای بقای خود 

 پامال شدن عزت، آبرو و ناموس مردم گردید یاد آوری گردد.
 

اتحاد های نا مقدس را  می خواهند همو باز ندبند ا امروز این جانیان از هراس آمدن چنین روزی در خفا در زد و
 برای پوشاندن جنایات علیه بشریت خود ایجاد نمایند.

االتی که به درستی آن شک ندارم ولی سؤ ، در حالیطالح انگلیسی گرافیک و برهنه بودداستان خواهر ما که به اص
 را در ذهنم خلق نمود.

. چگونه در موجودیت گزمه رسید نام شب بگوش مینوشته شده که صدای اسپان و گزمۀ شب و پرسیدن  - اول
سواره نظام و قیود شب گردی چند نفری مؤفق شوند که زنی را کشان کشان در پارکی آورده زیر روشنی چراغ 

قرار این داستان متجاوزین یونیفورم پولیس و عسکر بتن نداشتند و با پیراهن   شاروالی چنین جنایت را انجام دهند؟
 ه های بافتگی بودند.و تنبان و کال

 چه نویسنده می گوید برق نبود ولی بیرون روشن بود، اما نگفتند که کلکین خانۀ شان از محل حدوث واقعه به - دوم
در  و آیا چشم توان بینایی یک واقعه را در پناه روشنی چراغ پایه  ، پنج متر، ده متر و یا چند صد متر؟بودفاصلۀ 

داشت مگر اینکه فاصله از کلکین تا  هد داشت و گوش قدرت شنیدن صدا را خواهدچنین فاصله که معلوم نیست خوا
 .باشد درخت بسیار کوتاه بوده

را اعالن نکرده بخموشی و بی صدایی که فقط صدای  کسانی که مرتکب چنین اعمال می شوند جنایت خود - سوم
را جلب کرد یا آواز بلند جانیان. را می شنوند. آیا چیػ و فریاد زن مظلوم توجه نویسنده  پ قلب خودر  رپ گ  گ  

 و کلمات اورا فهمیدند.چگونه نویسنده صدای بلند یکی را تشخیص دادند 
رس چنین جرأت را سلب می ۀ تآیا امکان هیچنوع کمک خواستن از همسایه ها وجود نداشته و یا طبعاً ؼلب - چهارم
 .نماید
در آن تاریکی شب تشخیص دادند حتماً فروغ چراغ پایۀ چگونه نویسنده قطع پا های زن مظلوم و بدبخت را  - پنجم

برق شاروالی بسیار قوی بوده. اگر برق در یک منطقه نباشد امکان برق داشتن پایه های کنار سرک هم میسر 
 نخواهد بود.
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 چند شب قبل در محل سکونت خود برق نداشتیم و چراغ های کنار سرک همراه با برق خانۀ ما خاموش گردید.
در حالی که کنجکاوی خصلت  از کنار چنین جسد خون بار بی تفاوت گذشتند.  مردم چگونه در صبحگاهان -ششم

گرد همه ترافیک سرک آهسته شده می نگرند که چه اتفاق  صورت می  یدفاهمۀ بشر است. در امریکا اگر تص
محل پولیسی زد باید در  صد نفری حلقه می شرائط  آنزمان کابل که باید دور جسد حد اقل صد دو افتاده چه رسد به 

 و آن نعش جانوری نبود که عملۀ تنظیفات شاروالی آنر از پارک بردارد.برای مشاهدات می آمد 
، شاید ستهبازهم بگویم که جنایات بزرگتر و تجاوزات دسته جمعی یک فرقه بر ناموس فرقۀ دیگر بوقوع پیو

 ال بر انگیز شده.قرار نداده اند و داستان کمی سؤ نویسنده حدوث واقعه را با شرائط ماحول آن مورد توجه
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