
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

   2021می    20  شنبهپنج                                                       نظام  ماللی موسی     
 

 در افغانستان خون و آتش بیداد میکند

گناه اینان چه بود؟  گوید:» های خونین دختران نشسته می مادر نابینا که بر سر کتاب

 گناه نیست، عبادت است.«این   رفتن؟ خواندن و مکتب  کتاب
 

 
 

  ی از در قسمت  مرگباریدثۀ  تش بیداد میکند و روزی نیست که حادر افغانستان خون و آ دردا که  بلی،  

ند و یا جوانان  پت یرد و غیر نظامیان به خاک و خون نگصورت ن  ما  ویران و جنگ زدۀسرزمین  

با راکت و مین جنایتکاران حرفوی جان های شیرین شان    با نهایت بیرحمی  پلیس  اردوی ملی و قوای

   را از دست ندهند. 

  سبعانه   که منجر به کشتار  حی پایتخت از نوا  و فاجعۀ ددمنشانه غیر بشری دشت برچی  جنایت هولناک 

خون و    ین گردید، نه اول سیدالشهدا«  »و متعلمین لیسۀ    و جراحات تعداد زیادی از دخترکان جوان
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آخرین  هم  انسانیت مرتکب گردیدند و البته که نه    ضد   خداوند و از  آتشی بود که گروه های منکر  

   ! خواهد بود  نمونۀ آدم کشی و قتل و قتال

نموده اند که خون به    مشاهدهرا هم    یدر زمینۀ هر قسمت آن حادثۀ جانگداز یقین هموطنان تصاویر

 مختصر خبر چنین است:  چشم و سوخت بر دل هر انسان رحیمی می آورد.

 

 تصویر مراسم دفن شهدای حادثۀ جانگداز دشت برچی 
 

 :در سوگ چهل دختران "

آموز خود هستند که در اثر    این روزها مردم غرب کابل، پایتخت افغانستان، داغدار دختران دانش 

 کشته شدند.  دخترانه دشت برچی"  لیسۀ"انفجار تروریستی مقابل  

ای که    ترین منطقه شهر کابل واقع شده است؛ منطقه   کوهی در غربیدر دامنه  »چهل دختران«  

 اند.   بیشترین مردم فقیر هزاره در آن مسکن گرفته 

این منطقه از شهر کابل  "مدرسه سیدالشهدای دشت برچی"  انفجار     1۵0کشته و بیش از    ۶۳در 

  ، ک ملزومات عید پیش روقربانی این انفجار به جای تدار  متعلمینهای    زخمی برجا گذاشت. خانواده

 . "ند تا اجساد عزیزان خود را به خاک بسپارند   ادر قبرستانی در دامنه کوه چهل دختران گردهم آمده
 

اسفبار متذکره، البته میدیای داخلی و خارجی جریانات بعدی را اعم از تعداد تلف شدگان    حادثۀ  ازبعد  

و مجروحین با تصاویر به نشر سپرد، منجمله هموطنان ما در فضای مجازی همچنان ابراز تأثر و  

یسبوک خویش بصورت  در فملک ستیز«  »تأسف نمودند که از آن جمله محقق و دانشمند خبره آقای  

ن نموده اند که به ترتیب به مطالعۀ هموطنان معزز پیشکش  امختصر سطور نهایت ارزنده ای را بی 

 مینماییم: 

https://www.imna.ir/photo/492467/در-سوگ-چهل-دختران
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 : فریاد زندگی

ام. شاید یکی از پراثر ترین    رانی ویکتور هوگو را در پارلمان فرانسه بار ها شنیده و خوانده  من سخن

ی تروریستی برچی  ا  رکی را که از حملهها در دو صد سال اخیر باشد. اما سخنان دخت  رانی   سخن 

انی هوگو بگذارم که خطاب به تروریستان چنین  ر توانم در ردیف سخن  زنده مانده بود به راحتی می

 گفت: 

 «.شود  ی آینده میا کنیم. تاریخ گواه خواهد بود که کی برنده  » شما با تفنگ، ما با قلم مبارزه می

بود ساخت. اگر محمود درویش زنده  گفته سمفونی یک نسل را میبود برای این  هوون زنده  اگر بت 

بود، جوهر زندگی را از هاور زنده  کرد. اگر شوپن  شعر یک سرزمین را از گلوی این صدا جیغ می

  ی امید را از همین سخنان برمی ا  نامه   بود نمایشکشید. اگر برشت زنده    معنای این پیام برون می 

 ساخت. اگر جگ   بود فلم جنگ و صلح تولستوی را با همین پیام از نو می نده  گزید. اگر بندرچوک ز 

  .ساخت   ی این فریاد را غزل تاریخ میا بود ترانه جیت زنده 

 اما چه دردناک است که این دخترک در سرزمینی به نام افغانستان به دنیا آمده و هیچ مخاطبی ندارد. 
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 : آورد   ها عرش آسمان را به لرزه می   دهنده هستند. اما این پیام   برچی تکان ی دشت  ا  تصاویر حادثه 

نابینا که بر سر کتاب    -  اینان چه بود؟ کتاب گوید   های خونین دختران نشسته می   مادر   :» گناه 

توانند    نمی این پیام را حتا دانشمندان جهان  این گناه نیست، عبادت است.«    رفتن؟  خواندن و مکتب 

 . ارایه دهند 

:»اگر سالح شما تفنگ،  گوید   دست دارد و با چشمان گریان می   هایش را دردختر نوجوان که کتاب  -

این  پاره و انتحار است. سالح ما قلم و کتاب است. تاریخ ثابت خواهد کرد کی برنده خواهد شد؟«  خم

  .ساز ترین پیامی باشد که تا هنوز شنیده ام  پیام شاید حماسه 

:»سر یک جسد را باال کردم دخترم نبود،  کشد   کنان جیغ می   پدری که با فریاد های جانگداز و مویه  

کردم، دخترم نبود اما سومی خودش بود. ولی او تنها نبود و تنها نخواهد    جسد دیگر را باال  -سر

  .این پیام در سطح یک قهرمان واقعی است بود.« 

ما اگر انسان هستیم باید این سه پیام را بر دیوار های زندگی ما شعار سازیم. رهبران دروغین باید  

 .لرزاند   کالم جهان را میروان تاریخ بیاموزند که با هر   گفتن را از این سخن سخن 
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ی تان آباد که امروز را ماتم ملی اعالم کردید. اما باید از خود و شما  ا  امروز روز ماتم است. خانه

بپرسیم کدام روزی را به یاد دارید که در این چند سال پسین ماتم برپا نبوده است. حاال که امروز  

وزرا، وکال، سفرا،    کرد که   اتفاقی افتاده؟ ماتم ملی وقتی معنا پیدا می ماتم ملی بر پا شده است چه  

ماه    کنند، یک  که در فوق رتبه و خارج رتبه کار می  یهای جمهور و معاونانش، شخصیت   رییس 

  .دادند   حقوق خود را برای قربانیان و خانواده های شان اختصاص می 

  ی مادران و پدران در خون نشسته اهدا می سکتور خصوصی یک در صد درآمد ماه می را برا   -

  .کرد 

کرد و حداقل دل پر درد نزدیکان شهدا    حکومت برای قربانیان خوان حمایت و همدردی پهن می  -

 .بخشید   را با غذای با صفا و حمایت انسانی آرامش می 

افراشته باشد، چه دردی را دوا    که پرچم افغانستان نیمه   کند. این   این ماتم ملی چه دردی را دوا می 

 روند زیر پرچم طالبان عکس   کند. مگر همین رهبران دولت نیستند که با چهره های مضحک می  می

 ! گیرند. لطفا به شرافت یک ملت اهانت نکنید   گاری میهای یاد 
 

 2021می،  11
 

سو شناخت دارم. آقای توتیا یک    سال به این   2۵ام از کشور ایران از    آقای احمد توتیا دوست دیرینه 

که فرشتگان    بشردوست واقعی به معنای کلمه است. این مرثیه پر درد را به شهدای جوان و دخترانی

  .آموزش و پرورش هستند، هدیه کرده است 

 ،  به عزیزان افغان

 خفته در خون  

  پرپر شدگان مکتب خرد و دانش

 شب 

 شب است اگر 

 ستاره در شب است 

 ستاره در خون،  

 خفته است 

 ستاره  
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 در پی خدای خویش  

  اندیشه و خرد 

 در زمین، 

 نه آسمان 

*** 

 ستاره،  

 در مکتب خرد  

 ستاره،  

 در پی شرف  

 ستاره، امید است و عشق 

 ستاره، خنده است و زندگی 

 ستاره، بیشه زار سبز قلب خلق

 برق  و  ستاره، خروش موج و رعد 

 ستاره، 

 سنبل و بنفشه،  

 یاس  

 ستاره 

 جوانه های سرزمین پاک 

 ستاره 

 امید خلق،  

  در مکتب خرد 

*** 

 ای شحنگان پیر  

 گنداب روحتان 

 در شهر مردگان 

 مرداب مغزتان 

 در دخمۀ سیاه 
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 بوی تعفن است  

 مرگ است بر شما  

 سان  گحتی کر

 بر الشه هایتان  

 شادند و سرخوشند 

 در این دیار پاک 

*** 

 ما،  

 بیشمارانیم 

 در صومعه، خراب  

 در مکتب خرد 

 هر روزمان، امید 

  نه آسمان -

 در سرزمین پاک 

 امیدمان، بشر 

 خرد، خرد، خرد 

 دل هایمان، وطن 

 شرف،شرف، شرف  

 چشمانمان، 

 خنده است بر این خلق با غرور 

 لبخندمان،

 شکوفه های پر از عشق و شور 

 دستانمان، 

 سبزینۀ این وطن، وطن 

 خرد،مکتب 

 نهال رویش ستاره هاست 

 و ما،  
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 ستاره ایم، 

 که در خون خفته ایم 

 ، و قلب ما

 سرزمین شکوفه هاست 

 سرزمین عنبر و شقایق است 

 ،ما

 کبوتران مهاجر،  

 باز   -

 در فردای زایش خلق قهرمان 

 باز گردیم  

 به این وطن،  

 وطن 

 با ستارگان امید،

 خرد، 

 خرد 

 برخیز، 

 ما

 در مکتب خرد،  

 زنده ایم 

 به امید ستاره باران این وطن،

 وطن 

 برخیز 

 هموطن، 

 وطن،  -

 برخیز 

 احمد توتیا 

 2021دهم می سال  
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 : مالله در مانچستر گلثوم در زیر انبار خاک 

مرگ  جا به لندن بردند تا از    ی پاکستانی حمله کردند. وی را به شفاخانه و از آن ا  طالبان به مالله 

نجات یافت. سپس به قهرمان آموزش در سطح جهان تبدیل شد و حتا جایزه نوبل را دریافت کرد.  

کند    کند مشغول آموزش است و نهادی را رهبری می  اش زندگی می   مالله که در انگلیس با خانواده

است.  که هزاران عضو دارد. او تا حال سه بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده  

ی    های آن سبب شد که دختر کوچکی از دامنه های دور افتاده پاکستان و البی   کار وزارت خارجه 

  .سوات به شخصیت جهانی مبدل شود 

تیغ   های دیگر بدتر از مالله از ها مالله را در برچی که قلب کابل است از دست دادیم و صد ما ده 

جو    ها جوان دانش کنند. ما ده   زندگی پنجه نرم می ها با مرگ و  مرگ کشیده شدند و در بیمارستان 

را در لوگر از دست دادیم که در راه تعلیم و آموزش به خاک و خون خوابیدند. آیا ما در شورای  

حمایت از حقوق کودکان، اتحادیه اروپا، کمشنری عالی حقوق بشر، شورای حقوق    امنیت، کمیته 

های جهانی نماینده داریم؟ وقتی فرزندان ما قربانی    کنوانسیون بشر سازمان ملل، کمیته های ناشی از  

 کند؟   سرپرستی می  شوند، کی مسئول است؟ بازماندگان این قربانیان را کی   تروریزم جهانی می 

شورای امنیت سازمان ملل این حادثه تروریستی را نکوهش کرد. حاال این کار خوبی شد، مگر چه  

ی دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد سازماندهندگان جنگ در  دردی را دوا کرد. مگر اعضا

برابر تروریزم جهانی در افغانستان نیستند؟ حاال چرا باید فرزندان ما در این جنگ شما قربانی شوند  

ها در کابل کافی نبود که حاال از نیویارک نیز  کردن  و شما اعالمیه دهید و نکوهش کنید؟ این محکوم 

باال کرده های مشغول و  کنید که دولت   ای صادر نمی   است. چرا به جای نکوهش قطعنامه  صدا 

 بهای قربانیان آن را بپردازند؟   مسئول در جنگ با تروریزم جهانی خون 

های    ها آراسته، ژست   های دیپلومات! دیپلوماسی به معنای لباس که آقایان و خانم   و سخن آخر این 

سخنرانی  و  معنا  مضحک  خود  که  نمی های  را  از    یش  دفاع  و  حمایت  دیپلوماسی  نیست!  دانید، 

 ت! الملل اسهای یک ملت، یک سرزمین و یک شهروند در مناسبات بین ارزش

   _________________________ 

  »مالله« به نام    حقیقت نهایت عریانی را در مورد دختر جوانی»ملک ستیز«  تبصرۀ اخیر محترم  

میدارد که امروز به شهرت جهانی رسیده  ورد حملۀ طالبان واقع گردید، بیان  م که در سوات پاکستان  
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  است. وی در حالیکه در منطقۀ نا امن با همصنفان به مکتب میرفت، آن حادثۀ خونین با حملۀ طالبان 

عارض گردید، در حالیکه چنین جریانی هر آن در سرزمین ویران ما بر جوانان مظلوم وطن    بر وی 

 است گری ندارد که ندارد!! از چپ و راست صورت می گیرد و خون پاک شان بازخو

 

 پایان

 

 

 


