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ﻟﻴﻨﺎ روزﺑﻪ ﺣﻴﺪرﯼ

» در اﻥﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر«
وﻗﺘﯽ ﻣﻴﭙﻨﺪارﯼ ﮐﻪ اوﺿﺎع از ﺁﻥﭽﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﺕﺮ ﻥﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺕﻌﺪادﯼ از اﻥﺴﺎن هﺎ ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺕﺮ از ﺁﻥﭽﻪ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺕﺼﻤﻴﻢ
ﻥﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺕﺤﻮﻻت ﺑﺎز هﻢ ﻣﺎ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﺕﺎ ﺑﺎ ﺕﺄﺳﻒ ﺷﺎهﺪ ﺣﻮادث ﻥﺎﺧﻮﺷﺎیﻨﺪ دیﮕﺮ در
ﮐﺸﻮر و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮیﺶ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﻃﻮل دو هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ واﻗﻌﻪ دﻟﺨﺮاش در ﻣﻴﺎن ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ دیﮕﺮ ﺕﺒﺎرز ﺑﺮﺝﺴﺘﻪ یﯽ ﻥﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻥﺸﺮ
ویﺪیﻮیﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن در درﻩ ﺳﻮات در ﺣﺎل ﺷﻼق زدن یﮏ دﺧﺘﺮ ،ﮐﺸﻒ اﺝﺴﺎد ﺑﻴﺶ از چﻬﻞ ﺝﻮان اﻓﻐﺎن از داﺧﻞ یﮏ
ﮐﺎﻥﺘﻴﻨﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻘﺼﺪ ایﺮان از اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻪ پﺎﮐﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺕﻮﺷﻴﺢ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن در
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ایﻦ ﺣﻮادث اﻥﻘﺪر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎﺝﯽ ﺑﻪ ﺕﺸﺮیﺢ ایﻦ اﺕﻔﺎق هﺎ از ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻥﻤﯽ ﻣﺎﻥﺪ،
وﻟﯽ از ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺪﻥﯽ هﺮ یﮏ از ایﻦ ﺣﻮادث ﻓﺎﺝﻌﻪ ایﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دیﮕﺮ ﺝﻬﺎن اﺕﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﺪون
ﺷﮏ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮیﻊ ﺑﺎ ان ﺑﺮﺧﻮرد ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ وﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﺁﺳﻴﺎیﯽ ﺝﻨﻮﺑﯽ
ﺷﻼق زدن یﮏ زن در ﻣﻌﻀﺮ ﻋﺎم ،ﮐﺸﻒ اﺝﺴﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻦ پﺎﮐﺴﺘﺎﻥﯽ هﺮ روز در ﮐﻮیﺘﻪ اﺕﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و
اﻣﻀﺎﯼ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﺷﺮط ﺷﺨﺼﯽ ﺕﺮیﻦ رواﺑﻂ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺴﺎزد ﮐﺎریﺴﺖ ﺑﺴﺎ ﻋﺎدﯼ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران ﺁن ﺣﺘﯽ
اﺣﺘﻴﺎﺝﯽ ﺑﻪ ﺕﺸﺮیﺢ و یﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻥﻤﻮدن ﺁﻥﺮا ﻥﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ ﺁﺹﻒ ﻋﻠﯽ زردارﯼ رﺋﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻥﺸﺮ ویﺪیﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن در درﻩ ﺳﻮات ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻥﺸﺎن
ﻥﺪاد و یﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮریﻦ وﯼ ﺑﺸﮑﻞ ﻥﻤﺎدیﻦ دﺳﺘﻮر ﺕﺤﻘﻴﻖ در ایﻨﻤﻮرد را ﺹﺎدر ﻥﻤﻮد و ﻗﻀﻴﻪ در هﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدیﺪ
و ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ رﺋﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺹﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
زﻥﺎن و ﺑﻌﺪ از ﺕﻮﺷﻴﺢ ﻗﺎﻥﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺕﻮﺳﻂ وﯼ و پﺎرﻟﻤﺎن اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮر ﻏﻮر ﺁﻥﺮا ﺹﺎدر ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺝﺎﻟﺐ ایﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از زﻥﺎن ﻋﻀﻮ پﺎرﻟﻤﺎن پﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ چﮕﻮﻥﻪ ﺷﻤﺎ ایﻦ پﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺕﺼﻮیﺐ ﻥﻤﻮدیﺪ ،ﺁﻥﺎن ﺑﻴﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎیﺪ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯼ ایﻦ پﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻥﺨﻮاﻥﺪﻩ ﺑﻮدیﻢ و ﺑﺪون ﺁﻥﮑﻪ روﯼ ﺁن ﻏﻮر ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺁن
راﯼ دادیﻢ .چﻪ ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ از زﻣﺎﻣﺪاران اﻣﻮر در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ایﻦ هﻢ ﻥﻤﯽ ﺕﻮان ﺕﻮﻗﻊ داﺷﺖ.
وﻟﯽ ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ ایﻦ اﺷﺘﺒﺎهﺎت ،ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ دوﮔﺎﻥﻪ ،ایﻦ دو رﻥﮕﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺘﻴﺰﯼ ﺁﻥﺎﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺹﺪاﯼ ﺁﻥﺎن هﺮﮔﺰ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻥﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥﻴﺎﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزﯼ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ هﺎﯼ ﻣﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﺷﻄﺮﻥﺞ ﺑﻴﺼﺪا ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ
ﺷﺪﻩ و ﺁرام ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﯼ زدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻥﺪ.
ﮐﺴﯽ ﺕﺎﮐﻨﻮن ﻥﺘﻮاﻥﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺕﺎ دﺧﺘﺮﯼ را ﮐﻪ در ﻣﻌﻀﺮ ﻋﺎم در ﺳﻮات ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺕﺎ
ﻥﻈﺮ او را در ﻣﻮرد ﺝﻮیﺎ ﮔﺮدد یﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﺪ و او را از ﺷﺮایﻂ رﻗﺖ ﺑﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ان روﺑﺮوﺳﺖ ﻥﺠﺎت دهﺪ.
ﺕﻌﺪادﯼ ﻣﺤﺪود ویﺪیﻮ اﺝﺴﺎد اﻓﻐﺎن هﺎ و ﺕﻌﺪادﯼ از اﻥﺎن را ﮐﻪ زﻥﺪﻩ از داﺧﻞ ﮐﺎﻥﺘﻴﻨﺮ ﺁهﻨﯽ در پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻴﺮون اﻣﺪﻥﺪ دیﺪﻩ
اﻥﺪ ،ﺳﻨﻴﻦ ﺕﻌﺪادﯼ ﮐﻪ از ایﻦ ﺣﺎدﺙﻪ ﺝﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدﻥﺪ از ﺳﻴﺰدﻩ ﺕﺎ چﻬﺎردﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻥﻴﺴﺖ ،ﮐﻪ ایﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻴﮕﺮدد ﺕﺎ هﺮ اﻥﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ یﯽ اﺣﺴﺎس دارد از ﺧﻮد ایﻦ ﺳﻮال را ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ ﮐﻪ چﺮا در ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﻠﻴﻮن هﺎ داﻟﺮ
ﺑﻪ ﺁن ﺳﺮازیﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ یﮏ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮاﯼ یﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را در داﺧﻞ یﮏ ﮐﺎﻥﺘﻴﻨﺮ ﺁهﻨﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎزد و ﺑﺎ
زﻥﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﯼ ﮐﻨﺪ ﺕﺎ ﺷﺎیﺪ در ﮐﺸﻮرﯼ ﻣﺜﻞ ایﺮان ﺕﺤﺖ ﺷﺮایﻂ ﺝﺎن ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎرﯼ ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﺧﺎﻥﻮادﻩ یﯽ را ﺕﻤﻮیﻞ
ﮐﻨﺪ ،و چﺮا در ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ در ﺁن دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺴﺎوات زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎﯼ زﻣﺎﻣﺪارﯼ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ ﺕﺼﻮیﺐ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁن زﻥﺎن ﺁﻥﻘﺪر ﺧﻮار و ﺑﯽ ارزش ﺕﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﺮوج از دروازﻩ ﺧﺎﻥﻪ ﺑﺎیﺪ از ﺷﻮهﺮ
ﺧﻮیﺶ اﺝﺎزﻩ ﺑﮕﻴﺮﻥﺪ .ﺁیﺎ ایﻦ ﺧﻮد ﺑﺮدﻩ دارﯼ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و یﮏ ﻥﻴﺴﺖ ،ایﺎ ﺧﻮدﺳﻮزﯼ هﺎﯼ زﻥﺎن در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و
ﻓﺮیﺎد ﺁﻥﺎن ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ و رهﺎیﯽ از ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺖ هﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﮔﻮش زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺎ ﻥﻤﯽ رﺳﺪ.
ایﻦ هﺎ هﺮ یﮏ ﻓﺠﺎیﻊ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و یﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺝﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮ هﺮ یﮏ از ﺁن ﻥﮕﺮیﺴﺖ ﺕﻤﺎم ﺕﺨﻄﯽ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را در ﺧﻮد دارﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮیﺴﺖ ﻣﻀﺤﮏ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻋﺎدﯼ ﺕﺮیﻦ ﻥﻴﺎز هﺎ و
ﺕﻘﺎﺿﺎ هﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دادن ﺝﺎن ﺧﻮد ﻣﻴﮕﺮدﻥﺪ ﺷﺎﻥﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻥﻤﻮد ،ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻥﯽ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﻋﺼﺮ هﺠﺮ را ﺝﺎرﯼ
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ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺁﻥﺮا ﺑﻄﺮز دیﮕﺮﯼ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮدﻩ دارﯼ را ﻣﺸﺮوع ﻥﻤﻮد و ﺁﻥﺮا ﺑﻨﺎم ﻣﺬهﺐ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺕﻄﺒﻴﻖ و اﻋﻤﺎل ﻥﻤﻮد.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزﯼ ﮐﻪ ﻓﺮیﺎدرس واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺮق ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻥﺴﺎن دوﺳﺘﯽ و ﻣﺴﺎوات ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم از راﻩ ﺑﺮﺳﺪ ﺕﺎ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﯼ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺁﻥﺎﻥﯽ ﮐﻪ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﻗﺎرون ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ هﻤﻴﺸﻪ زﻥﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﮔﻨﺞ را ﺑﺮ ﺣﻞ رﻥﺞ ﻣﺮدم ﺕﺮﺝﻴﺢ دادﻩ
اﻥﺪ.

ﺕﻘﺪیﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺹﺪا هﺎﯼ ﮐﻪ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻇﻠﻢ هﺎ ﻣﻴﺸﮑﻨﻨﺪ و ﻥﺎﺑﻮد ﻣﻴﮕﺮدﻥﺪ:
اﺷﮏ هﺎیﻢ را ﺑﺘﻮ هﺪیﻪ ﻣﻴﮑﻨﻢ
اﯼ ﮐﻪ زیﺮ ﺷﻼق ﺳﺮد یﮏ ﻣﺮد
ﮐﻪ ﻥﻔﺮت ﺕﻮ را ﺕﻨﻮرﻩ ﻣﻴﮑﺸﺪ
ﻣﻴﺸﮑﻨﯽ
و در چﻨﮕﺎل ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﺮادرﯼ
ﮐﻪ ﺕﻮ را در دیﻮار هﺎﯼ ﺧﺎﻥﻪ اﺳﻴﺮ ﻣﻴﻨﻮﺳﺪ
ﺁهﺴﺘﻪ در ﺧﻮد ﻓﺮوﻣﻴﺮیﺰﯼ
ﺕﻮ ﻥﺨﻮاهﯽ ﻣﺮد
از ﺑﺎران ﺳﺮد و ﺕﺎریﮏ و هﻢ دیﮕﺮان
از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ و ﻥﻔﺮت
زﻥﺪﻩ ﺑﺪر ﺧﻮاهﯽ ﺁﻣﺪ
ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺕﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻘﺎوم ﺕﺮ از ﺁﻥﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪم هﺎﯼ ﺳﺒﮑﺴﺮاﻥﻪ یﮏ ﮔﻠﻪ ﻣﺴﺖ و زﻥﮕﯽ ﺑﺸﮑﻨﺪ
اﺷﮏ هﺎیﻢ را ﺑﺘﻮ هﺪیﻪ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻥﺪﮔﯽ هﻨﻮز
ﺑﺮ ﺷﺎﻥﻪ هﺎﯼ ﮐﻮچﮏ ﺕﻮ ﻥﻤﯽ زیﺒﺪ
ﮐﻪ ﺝﺎﯼ پﺎﯼ ﺕﻮ ﺑﺮ ﺝﺎدﻩ پﺮ ﮔﺮد زﻥﺪﮔﯽ
ﮐﻮچﮑﺘﺮ از ﺁﻥﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺣﺎدﺙﻪ ﻓﻨﺎ ﮔﺮدد
چﺸﻢ هﺎیﺖ ﻥﻤﯽ داﻥﻢ ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﻴﻦ درد ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ در ورﻃﻪ ﻃﻠﻮع پﺮواﻥﻪ هﺎ پﻴﺮ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺕﻮ هﻨﻮز ﺧﻴﻠﯽ زود اﺳﺖ ﮐﻪ وداع را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯽ
ﺕﻮ ﺧﻴﻠﯽ زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب هﺎیﺖ را
ﺑﻴﺠﺎن در ﺝﻌﺒﻪ یﯽ ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﯽ
اﺷﮏ هﺎیﻢ را ﺑﺘﻮ هﺪیﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ در ﻥﻮﮎ ﻗﻠﻢ هﺎﯼ ﻓﺮﺳﻮدﻩ
ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻥﻮﺷﺖ ﺕﻮ را
ﺑﺎ ﻣﻐﺰ هﺎﯼ ﻣﺮدﻩ و پﻮﺳﻴﺪﻩ
ﮐﻪ ﺳﺪﻩ هﺎ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﺑﺎن ﺁن ایﺴﺘﺎدﻩ ﺳﺖ
هﺬیﺎن ﮔﻮﻥﻪ ﺑﺎ ﺕﺒﻌﻴﺾ و ﺕﻨﻔﺮ
ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ هﺎﯼ ﮐﻪ ﺧﻮن ﮔﺮیﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺝﺎرﯼ ﻣﻴﺴﺎزﻥﺪ
و در دﻥﻴﺎﯼ پﻮﺷﺎﻟﻴﻦ
ﺕﻮ را ﻣﻬﺎر ﻣﻴﺴﺎزﻥﺪ
ﺁﻥﺎﻥﯽ ﮐﻪ از ﺕﻴﻤﺎر ﺧﻮیﺶ ﻋﺎﺝﺰﻥﺪ
اﺷﮏ هﺎیﻢ را ﺑﻪ ﺕﻮ هﺪیﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ هﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻥﺠﻴﺮ هﺎ
در ﻋﺼﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺕﻮ ﻓﻘﻂ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻴﺪارد
ﺑﺎز هﻢ اﺳﻴﺮ ﻣﻴﻤﺎﻥﯽ و درﺑﻨﺪ
پﺎیﺎن
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ٢ :از ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de

