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"ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد"

واﻗﻌﺎ ً ھم"ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد"؟!
ﻋﻧوان ﺑﺎﻻ از ﻗﺳﻣت ھژدھم ﮐﺗﺎب"ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾران ﺷده" ،ﻧوﺷﺗﮥ ﺧﺎﻧم"ﺟن ﮔودوﯾن") Jan
 ،(Goodwinﺗرﺟﻣﮥ روان ﺷﺎد "ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻧوری" ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻗﺳﻣت ﮐﺗﺎب را ﺟﮭت آﻧﻼﯾن ﻧﻣودن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐردم ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳطور ﮐﮫ رﺳﯾدم،
ﻟﺣظﺎت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرو رﻓﺗم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﻌد از ﺗﺟﺎوز ددﻣﻧﺷﺎﻧﮥ ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ در ﻧظرم
ﻣﺟﺳم ﺷد .اطﻔﺎل ﻧﺎزﻧﯾن اﻓﻐﺎن در ﺳرﻣﺎی ﺟﺎﻧﺳوز زﻣﺳﺗﺎن و ﮔرﻣﺎی طﺎﻗت ﻓرﺳﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭘﯾش
ﭼﺷﻣم ﻣﺟﺳم ﺷدﻧد ﮐﮫ در زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﺗﯽ ،در دﺷت ھﺎی ﺧﺷﮏ و ﺗرﮐﯾده در ھﻧﮕﺎم ﻓرار از ظﻠم
و ﭼور و ﻏﺎرت و ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑردن و ﻓرار از ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐﻠﺑﮫ ھﺎی ﻏرﯾﺑﺎﻧﮥ ﺷﺎن و ،...اﺳﺑﺎب
ﺑﺎزی را ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ دوﻧد و ﺑﺎزﯾﭼﮫ را ﺑﺎ ﺻد ﺷوق ﺗﻣﺎم ﺑرﻣﯽ دارﻧد و ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺗد .ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف و رﻧﮓ ھﺎی ﻣرﻏوب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺟرد ﺑرداﺷﺗن از زﻣﯾن
ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اطﻔﺎل ﻣﻌﺻوم را دﺳت و ﭘﺎ و ﺑﺎزو از ﺗن ﺟدا ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ ھم ﮐور و ﮐر و ﻻل و
ﮔﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد و...
اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی دﻟﺧراش ﭼون ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش وﺣﺷﺗﻧﺎک ،درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ؛ از ﭘﯾش دﯾدﮔﺎن
ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻗﻠب ﺗﻧد ﺗﻧد ﻣﯾزﻧد ،دل ﺑﮫ درد ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﻐض در ﮔﻠو ﮐﻠوﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﺷﮏ ھﺎ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
از ھر دو ﭼﺷم ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ھرﭼﮫ ﺗﺟﺎوزﮔر ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮫ در دﻧﯾﺎ اﺳت و ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت
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ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ،ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ،ﺣزﺑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ،...ﺗﺟﺎوزﮔران وﺣﺷﯽ را ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از ﺗﮥ دل
ﻧﻔرﯾن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯽ.
راﺳﺗﯽ ھم"ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد"؟!
آن طﻔل ﻣﻌﺻوم و ﺑﯽ ﺧﺑر از دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻد ﺷوق ﺗﻣﺎم آن "ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ" ﻗﺷﻧﮓ را از زﻣﯾن ﺑرداﺷﺗﮫ
ﺑود ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ درد ﺟﺎﻧﺳوزی اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ "ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ" در دﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎﻧﮥ او ﻣﻧﻔﺟر ﺷده اﺳت و
دﻧﯾﺎ در ﻧظرش ﺳﯾﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷده اﺳت و دﯾﮕر ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺳﯾﺎه اﺳت .آﺧر ﭼرا؟! آن ﮐودک ﻣﻌﺻوم
ﭼﮫ ﮔﻧﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎوزﮔران ﺑﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز روﺳﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﮏ ﻣﺷت ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮥ
ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ ،ﻣﺳﺑب ﻣﻌﯾوب و ﻣﻌﻠول ﺷدن آن ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﺻوم و از دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺑر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ وﺳﯾﻊ ﺗﺟﺎوزﮔران روس از ﺑﻣب ھﺎی ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺋﯽ ،در ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت ﮐﺗﺎب ﯾﺎد ﺷده ﻣﯽ
ﺧواﻧﯾم:
"...ھرﮔز از ﺧﺎطرم ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روزی در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﺷﮭر ﭘﺷﺎور ﺑﺎﻻی ﺑﺳﺗر ﺟﺎن ﺻﺎﺣب
ده ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودم ،اﯾن طﻔل ﺗوﺳط ﭼﻧﯾن ﺑﻣب ﻧور ﭼﺷﻣﺎن و ﯾﮏ دﺳت ﺧود را از دﺳت داده ﺑود
و از ﭘدر ﺧود ﻣﺗواﺗر ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ":ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد" و دﺳت ﻣرا ﻗطﻊ ﮐرد؟
ﭘدرش ﺻرف ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ھﯾﭻ ﺟواﺑﯽ ﻧداﺷت ﺗﺎ طﻔل ده ﺳﺎﻟﮥ ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد .او ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ
ﻓرزﻧدش ھرﮔز دﯾﮕر دﯾده ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد".
ای وای! آوخ! دردا! ﭼﮫ ﭘدران و
ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻋظﯾم
ﺿد ﺑﺷری در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﯾﺎه و
اﯾن ﭘدر ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﺻوم ﺧود ﭼﮫ ﺟواب داده ﺑﺎﺷد؟!
ﺧوﻧﯾن ﺗﺟﺎوز ﺑودﻧد .ﭼﮫ طﻔﻠﮑﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻣظﻠوم و ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﮐﮫ ھر ﺷب و روز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﻣب ھﺎی
ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺋﯽ روﺳﮭﺎی ﮐﺛﯾف ﻣﯽ ﺷدﻧد ،دﺳت ھﺎی ﻧﺎزک و طﻔﻼﻧﮥ ﺷﺎن ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﺎ ھﺎی ﻧﺣﯾف ﺷﺎن
ﺑﮫ ھوا ﻣﯽ ﭘرﯾد  ،در ﯾﮏ ﻟﺣظﮥ ﺷوم ،ﭼﺷﻣﺎن ﮐودﮐﺎﻧﮥ ﺷﺎﻧرا ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی"ﻗﺷﻧﮓ" ﺧﯾره ﺷده
ﺑودﻧد ،ﺑرای ھﻣﯾش از دﺳت دادﻧد ،ﮐر و ﮐور و ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎ ﺷدﻧد و،...
اﻣﺎ ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ را ﻏﻣﯽ ﻧﺑود و وظﯾﻔﮥ ﮐﺛﯾف ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد و ،...اﻣﺎ درﯾﻐﺎ و دردا
ت ﺧﻠﻘﯽ -ﭘرﭼﻣﯽ ﮐﮫ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺷت از ﺧدا ﺑﯽ ﺧﺑر ،ﺷرف ﺑﺎﺧت ،وﺟدان ﻣرده و ﺟﺎﺳوس ﭘﻠﯾد و ﭘﺳ ِ
salamwatanam@gmail.com

ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺣرام ﺷﺎن ﺑﺎد ،آن ﺗﺟﺎوزﮔران وﺣﺷﯽ را ھﻣراﺋﯽ ﻣﯾﮑردﻧد و ﻣﺳت ودﮐﺎی روﺳﯽ ،ﻗﮭﻘﮫ
ﺳر ﻣﯽ دادﻧد و ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﺳﺎﮐر ﺗﺟﺎوزﮔر روﺳﯽ و ﺟﻧراﻻن ﺧوﻧرﯾز و ﺧوﻧﺧوار ﺷﺎن ﭘﯾﮏ ھﺎی
ﺷﺎﻧرا ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
و اﻣﺎ در ﺷﮭر و ده و ﻗرﯾﮫ ای ﮐﺷور ،ﻣﺎدران و ﭘدران ﺑر ﺟﺳم ﻧﺣﯾف ﮐودﮐﺎن زﺧﻣﯽ و ﻣﻌﯾوب ﺧود
ﺧون ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗﻧد .ﻓرزﻧدان ﺑر ﮔور ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﭘدران ،ﻣﺎدران ،ﺑرادران و ﺧواھران ﺷﺎن ﻧوﺣﮫ ﺳر داده
و ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ اﺷﮏ ﻣﯾرﯾﺧﺗﻧد و...
و اﻣﺎ ﺑﺎزھم در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال ﻧﺎھﻧﺟﺎر و ﺧوﻧﯾن ،در آن زﻣﺎن ﮐﮫ در ﺳرﺗﺎ ﺳر ﻣﻣﻠﮑت ﻓﺎﺗﺣﮫ
و ﺟﻧﺎزه ﺑرﭘﺎ ﺑود ،زﻧﺎن و دﺧﺗراِن ﺣزﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎی ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮫ و وﺟدان
ﻣرده ،از آﻏوش اﯾن ﺟﻧرال روﺳﯽ ﺑﮫ آﻏوش آن ﺟﻧرال دﯾﮕر ،ﻣﺳت و اﻟﺳت اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد و در ﺣﺎﻟت
ﻧﺷﮥ ودﮐﺎی روﺳﯽ ،دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﺷدﻧد و از دﻧﯾﺎ و ﻋﻘﺑﺎ ﺑﯽ ﺧﺑر اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد و...
ﺣﺎل ﭼﮫ ﺳود ﮐﮫ ﯾﮏ زﯾردارﮔرﯾﺧﺗﮕﯽ ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ در ﻣورد
ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "ﮐﺗﺎب" ﺑﻧوﯾﺳد ،از ﻗﺎﻧون و اﺟرای ﻗﺎﻧون
ﺳر ﯾﺦ ﻧوﺷﺗﮫ و در آﻓﺗﺎب ﺑﮕذارد ،وﯾﺎ ھم ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺧﺎم ﺷﺎن "اﻧﺟﻣن
ﺣﻘوﻗداﻧﺎن" ،ﺑﺳﺎزد و ﯾﺎ ھم ھﻔﺗﮥ ھﺷت ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾرون
دھد ،اﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر ھم ﺷراﻓت و ﺷﮭﺎﻣت اﯾﻧرا ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد و
ﺑﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺣزب"دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ" ﺷﺎن ﺧطﺎ ﮐرده و ﻣرﺗﮑب ﺧﯾﺎﻧت
ﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت و ﻻاﻗل ﺑﺎری ھم از آﻧﮭﻣﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﺧطﺎ و
ﺧﯾﺎﻧت و ﭘﺳﺗﯽ و ﭘﻠﺷﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻌذرت ُﺧﺷﮏ و ﺧﺎﻟﯽ از ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﻣردم ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭼﮫ ﺑﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد"ﺗﺎ اﺣﻣق در ﺟﮭﺎن اﺳت ،ﻣﻔﻠس ﺧوار ﻧﻣﯽ ﺷود" .ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ و ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽ
و ﮐﺟدار و ﻣرﯾز ﺑر ارﯾﮑﮥ ﻗدرت ﺳوار اﻧد ،ھﻣﯾن ﻣﮑﺗب اﺳت و ھﻣﯾن ﻣﻼ .ﺗﺎ ﺳﺎﯾت ھﺎی "ﺑﯽ طرف"
وﺟود دارﻧد ،اﯾن ﺑﯽ ﻧﻧﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭼپ و راﺳت ھﻔﺗﮥ ھﻔﺗﺎد ﮐﻠﭼﮫ در ﺗﻧور داغ آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘزﻧد و آن
ﺳﺎﯾت ھﺎ ،ﯾﮏ ﺗ ُﻧﮑﮫ ﻗرﺿدار ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺎزھم ﭼﮫ ﺑﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد" ﺧودم ﮐردم ﮐﮫ ﻟﻌﻧت ﺑر ﺧودم ﺑﺎد" ،ﻣﻼﻣت ﺧود ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
را ﺑرای اﯾن زﯾردار ﮔرﯾﺧﺗﮕﯽ ھﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
"ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد"؟!
راﺳﺗﯽ ﭼرا؟
salamwatanam@gmail.com

ﻧﻔرﯾن ﺑر آن ﻣﻐز ﻣرﯾض ﮐﮫ ﭼﻧﯾن آﻟﮥ ُﻣﮭﯾب را ﻓﻘط ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﺧﺗراع ﮐرده اﺳت و ﻧﻔرﯾن ﺑر
آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ زﻣﯾﻧﮥ ﺗﮭﯾﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را ﺑراﺑر ﮐرده اﻧد و ﺻد ھﺎ و ھزاران ﻧﻔرﯾن ﺑر آن ﭘﯾﻠوﺗﺎن ﮐﮫ
آن "ﺑﺎزﯾﭼﮫ" ھﺎی ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز و ُﻣﮭﯾب و وﺣﺷﻧﺎک را در ﻗرﯾﮫ ھﺎ و ﻗﺷﻼق ھﺎ و درﺳت در ﺟﺎھﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد ﮐﮫ رﻓت و آﻣد اطﻔﺎل در آﻧﺟﺎ ھﺎ زﯾﺎد اﺳت .آﺧر وﺟدان اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺟﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ طﯾﺎرات
ﻏوﻟﭘﯾﮑر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اطﻔﺎل ﻣﯽ روﯾد؟! اﯾن ﺧود ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺑﯽ وﺟداﻧﯽ و درﻣﺎﻧدﮔﯽ اﺳت.
آن ﭘدران و آن ﻣﺎدران ،ﺑﮫ طﻔﻠﮑﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻣظﻠوم ﺧود ،واﻗﻌﺎ ً ھم ﭼﮫ ﺟواب ﺑﺎﯾد ﺑدھﻧد ،ﮐﮫ ﭼرا آن
اﺳﺑﺎب"ﺑﺎزی" ،ﻣﻧﻔﺟر ﺷده و دﺳﺗﺎن ﻧﺣﯾف او را از ﺑﺎزو ﺟدا ﮐرده اﻧد ،ﭘﺎھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺷﺎﻧرا از زاﻧو
و ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ران ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐرده اﺳت ،ﭼﺷﻣﮑﺎن ﺷﺎن را ﺗﺎ اﺑد ﮐور ﺳﺎﺧﺗﮫ و...
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ آن ﻣظﻠوﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﻠﮫ ﺳرﺑﺎز ﺳرخ از آﻧﺳوی آﻣو آﻣده اﻧد ﺗﺎ
ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻏﺻب ﮐﻧﻧد و ﻣردم ﻣﺎ را ﮐﺷﺗﺎر ﻧﻣوده درﺑﻧد ﮐﺷﻧد ،و ﭼون زور ﺷﺎن ﺑﮫ ﭘدران و ﻣﺎدران
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ رﺳد ،دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد.
آن طﻔﻠﮑﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻣظﻠوم و ﺑﯽ ﺧﺑر از دﻧﯾﺎ ،ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ھرﮔز درک ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و
ﻓﻘط ﺑرای اﯾن ﭘرﺳش ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ"ﭼرا آن ﮔﻧﺟﺷﮑﮏ ﻗﺷﻧﮓ
ﻣﻧﻔﺟر ﺷد"؟!
آﯾﺎ ﺗﺟﺎوزﮔران وﺣﺷﯽ روس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﮐودﮐﺎﻧﮫ ،ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد؟!
آﯾﺎ ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎی ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮫ و وﺟدان
ﻣرده و ﺧود ﻓروش و وطن ﻓروش و ﺑﯽ ﻧﻧﮓ و
ﻋﺎر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺧش اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد؟!

ھرﮔز ﻧﮫ!!!
ﻏم و دردی ﮐﮫ در دل اﯾن ﻣﺎدر اﺳت ،ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﯾﮭن ﻓروﺷﺎن ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ را ﺗﺎ ھﻔت ﭘﺷت ﺷﺎن ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد!
اﯾن درد ﺟﺎﻧﺳوز را در ﺗﻘﺑﯾﺢ ﺗﺟﺎوز روس ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ درﺳت ﭼﮭل و ﯾﮏ ﺳﺎل از آن ﺗﺟﺎوز
ﻧﻧﮕﯾن ﻣﯾﮕذرد ،ﻧوﺷﺗم ،ﺗﺎ ﺑر ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ ،ﻧوﮐران و ﭘﺎدوان ﺧﻠﻘﯽ -ﭘرﭼﻣﯽ و ﻧﯾز ﺧﺎدﯾﺳﺗﺎن
ﺑﯽ وﺟدان و ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻔرﯾن و ﯾﮏ ﻟﻌﻧت ﻓرﺳﺗﺎده و ﻧﯾز ﺗف ﺗﻣﺎم ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر ﭼﮭره ھﺎی ﮐرﯾﮫ اﻟﻣﻧظر و ﺑرﮔﺷﺗﮫ از دﻧﯾﺎی آﻧﺎن ﺣواﻟﮫ ﮐﻧم.
salamwatanam@gmail.com

اﯾن طﻔﻠﮑﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻣظﻠوم ﺑرای ھﻣﯾش ﻣﻌﯾوب ﮔردﯾده اﻧد
اﮔر روزی ﺗﻣﺎم ﻋﮑس ھﺎی اﯾن طﻔﻠﮑﺎن ﻣﻌﺻوم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﻧﺎﯾﺎت وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ و ددﻣﻧﺷﺎﻧﮥ ﺗﺟﺎوزﮔران
روﺳﯽ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﯽ ﻣﻘدار ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ ﺷﺎن اﺳت ،ﺟﻣﻊ آوری ﮔردد ،ﮐﺗﺎب ﻗطوری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗز از ھزار ﺻﻔﺣﮫ را اﺣﺗوا ﮐﻧد.

ﻧﻧﮓ و ﻧﻔرﯾن ﺑﺎد ﺑر ﺗﻣﺎم وطن ﻓروﺷﺎن ﺑﯽ ﻧﻧﮓ و ﻋﺎر ﺧﻠﻘﯽ  -ﭘرﭼﻣﯽ
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