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 !وای! وای! دخترم
 

 وقتی بر او تجاوز کردند رد هر زمانی که یادی از دخترم را میکنم. او تازه هشت سالش بود،قلبم آتش میگی
 

.  

 
مثل تمام مردماِن عادی و خوشحال بودیم. رویا دخترم با خواست ما هر روز به  ما در شهری کابل زندگیم میکردیم،

لی برای خی تن قرآن و فهمیدن علوم دینی چوناش را بخواند. و کالم هللا را یاد بگیرد. یاد گرفتا قرآن مدرسه میرفت،
اش، آن روز را هرگز ای مدرسه کردیم. اما بر او تجاوز شد، از سوی قاری قرآنرا روانه ما مهم بود. دختری ما
 ۱۰اش را فرا بگیرد. اما ساعت زمانی که مثل هرصبح دخترم به مدرسه اش رفت، تا قرآن فراموش نخواهم کرد،

اش ورخطا گشتم. و بسویش دویدم. شد. با دیدن وضعیت ما د، که پدرش با حالتی هولناکی داخل خانهٔ قبل از ظهر بو
قلبم میگفت اتفاقی بدی افتاده، دستانم میلرزید، همین که نزدیک اش شدم، پرسیدم: چی شده مرد چرا اینگونه غمناکی؟ 

  آیا تورا چیزی شده است؟
 

ی مدرسه قارشدیم زن، میبارید، و تمام صورتش سرخ گشته بود، گفت: تباه من کنان در حالی که از صورتش آتش من
ا دنبال تو آمدم، تا تو نیز با من به شف شفاخانه بردمش، تجاوز کرده است. دختر حالش خوب نیست. فعالً  بر رویای ما
  !خانه بروی

 
صبح حالش خوب بود، خاک به امتاب شد، آخ دخترم! یعنی رویای من او که دلم بی پایم سست گشت، نفسم حبس شد،

 !سرم شد
 

 .کی نالم و به کی پناه ببرم از این ستم، از این دردی بی پایان چی بگویم از این قاریان قرآن خوان؟ از
  !دخترم فقط هشت سالش بود، فقط هشت سالش
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ه قتی در شفاخانگفت حال دخترم بدتر بود، وبا شوهرم حرکت کردیم به سوی شفا خانه. از آن چیزی که شوهرم می
رسیدیم، دکتران به چهارسویش در حالی حرکت بودند، سرم گیچ میرفت. مگر دخترم را چی شده بود، در میان آن 

نم، دیدم . تاخواستم بسویش حرکت کای دور بیبینمبیروباری از داکتران، فقط یکبار توانستم روی دخترم را از فاصله
 !دکتران شال سفید را بر رویش انداختند

 
ای مرگ است. خدا نکند که دخترم بمیرد. من که تازه او را دیده ام ای سفید نشانهبا خود گفتم: نه خدای من این تکیه

  !امکان ندارد که او بمیرد! او تازه هشت سالش بود خدای من نه
 

ا تحمل ته این عمل رولی او مرده بود، داکتران برایم گفتند: آنقدر وضعیت جسمی دخترم ناتوان بوده است، که نتوانس
  .کند. و جان داده است

 
  !گفتند: خدایش بیامرزد! اما کدام بخشیدن، کدام دلی تحمل میتواند دخترش چنین شود

 
  !دیگر به حال نیامدم، تا هنوز هم همان مادری هستم که با دیدن جسد طفل هشت ساله اش مرده است

ای بیش نیستم، دعا میکنم ای کاش، یکی بیاید و به حال ما عدالت کبودی های بدنش مرا میکشت، هنوز هم من مرده
ایم! زنده ای که مرده است بکند، آن قاری آزاد زندگی دارد. ولی دخترم آنجا در قبرستان و من اینجا در خانه مرده

 !مایم
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