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 22/11/2112  داکتر نجیب هللا بارکزی

 

 !ای رهبران
 ...اطفال معصوم حتی در خارج از افغانستان، از اعمال تان سرافگنده هستند

 
  .ساله که در یکی از مکاتب  فرانسه در صنف هفتم مکتب درس میخواند 12جان"   داستان کوتاه از "صوفیا

یک  داستان کوتاه  ولی حقیقی از خواهر زاده گک نازنینم را با شما شریک می سازیم، آرزو می کنم این داستان را 
   .حتماً بخوانید

که در خارج از افغانستان هم  هستند با وجود امروز بر عالوۀ افغان  هایی که در وطن بسر می برند، افغان هایی 
دسترسی به تمام امکانات جهان، از اعمال غیر انسانی، جنایات، فساد و خیانت به وطن به اصطالح رهبران شان رنج 

   .میبرند و از نگاه  روانی تحت فشار قرار دارند
 .لطفاً این داستان را بخوانید و قضاوت کنید

ارکزی" که تابعیت دومی فرانسوی دارد ولی دلش همیشه برای افغانستان می تپد، داستان یک خواهرم " داکتر شکیبا ب
   .ساله اش را قرار ذیل نقل کرده است 12صحنه واقعی دخترک 

xxxx 
 افغانستان در صنف به نمایش  می ۀباریک چند روز قبل معلم "صوفیا"  جان اعالن نموده بود که فردا یک فلم را در 

همه صنفی های صوفیا جان خوش شدند گفتند "صباح فلمی از وطن اصلی صوفیا را می بینیم، واو   .گذاریم
 " افگانیستان، افگانیستان"

صوفیا جان همان روز سخت زیر فشار روحی بود، چون همه ساله چند ماهی را در افغانستان سپری می کرد و می 
جان به تشویش شده بود ولی صنفی هایش بسیار خوش و  دانست که چه چیزی را به نمایش خواهد گذاشت.  صوفیا

بی صبرانه  منتظر بودند که وطن اصلی "صوفیا جان " را که هر ساله می رود بشناسند، مگر صوفیا جان با شنیدن 
این خبر از معلمش، با لبخند سرد به صنفی هایش نگاه می کرد که همه هیجانی شده اند و انتظار دیدن فلمی را از 

 .نستان دارند. طفلک معصوم تحت فشار روحی قرار داشت ولی دردش را پنهان می کردافغا
وقتی که صوفیا جان به خانه آمد، گفت "مادر جان بسیار به تشویش هستم، فردا معلم ما فلمی را از اطفال افغانستان 

 "در مکتب ما به نمایش میگذاره، چی را نشان خواهد داد؟
د و صبح وقتیکه به مکتب میرفت بازهم برایم تکرار کرد "مادر جان چطور کنم به این شب را تحت فشار گذران

  "تشویش هستم دلم نمیشه امروز مکتب بروم تمام شب صحیح خواب نشدیم
من برایش گفتم " نی دخترم باید مکتب بری، ما وطن خوبی داشتیم، امنیت بود، رهبران دلسوز داشتیم و فساد و جنایت 

شت.  وطن مارا جنگ ها خراب کرد.  بعد از جنگ دوم جهانی اروپا هم در چنین حالتی قرار داشت، اصالً وجود ندا
چهل سال است در وطن ما جنگ جریان داره، وطن ما خراب شده ولی افتخاراتی داریم که مردم جهان نمی توانند آن 

 "را نادیده بگیرد
 .تب روان شدصوفیا جان با آواز مأیوسانه گفت "میفامم" و به سوی مک

وقتی که فلم به نمایش گذاشته شد، گفته شده بود که افغانستان یکی از غریب ترین وعقب مانده ترین ممالک جهان 
 ....است، و

 ....همه صنفی های صوفیا جان شیطانانه به طرفش نگاه و خنده می کردند
است و تولدش هم  در فرانسه شده است،  نتوانست تحمل کند و خاموشانه  صوفیا جان یک دختر بسیار الیق و با جرئت

تماشا نماید، در همین حالیکه نمایش فلم هنوز جریان داشت، صوفیا جان از جایش بلند شد و معلمش را مخاطب قرار 
 "داد و پرسید "معلم صاحب این فلم چی وقت پر شده؟

 " م2112معلم گفت " نمی فهمم فکر کنم 
جان گفت " من موافق نیستم که چنین فلم های تاریخ تیر شده را نمایش میتین ...از دوهزار هشت تاکنون بسیار  صوفیا

تغییرات آمده  است"  طفلک معصوم برای دفاع از خود چه یک استدالل معصومانه میکند. در حالیکه در حقیقت از 
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فساد دیگر مستحکم تر شده است و شرایط به مراتب  م به بعد تغییرات همه منفی بوده است و جال مافیای2112سال 
 .رو به وخامت نهاده است

معلم به این عکس العمل صوفیا جان تعجب کرد که ناگهان یک صنفی روسی اش با خنده قهقه و آواز بلند گفت " 
 ."هاهاها  صوفیا دیدیم افگانستان ) افغانستان( ترا که چطور یک جای لوکسی بود، هاهاها

ان نیز با آواز بلند و قهرمانانه باالیش چیغ زد "خاموش باش روس احمق، اگر وطن ما چنین خراب شد از صوفیا ج
دست شما روس های خوگ صفت بود، هر چه که هستیم شما را خو شکست دادیم، و حالی مثل ما در فرانسه مجبور 

 " به مهاجرت شدین
 ...شاید معلم صحنه را بهتر درک کرده باشد

xxx 
 

هل سال اخیر رهبران فروخته شده نه تنها افغانستان و افغان های داخل افغانستان را تباه کرده اند، بلکه آن افغان  در چ
هایی که دور از کشور هستند هم نجات نیافته اند و می بایست تحت فشار روحی جدی قرار داشته باشند، چون منسوب 

  .به افغانستان بوده و افغان خوانده می شوند
ر کسی حق ندارد که بگوید " افغان یی که در خارج از وطن هستند، شرایط  و مجبوریت وطن شان را درک نمی دیگ

کنند. هر جایی که باشیم افغان هستیم و به افتخارات وطن خود مباهات می کنیم و از خیانت های سردمداران خود سر 
  ...افگنده می شویم

 .تیزان و فسدینلعنت خدا بر تمام وطن فروشان و افغان س
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