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   کابل-یشيمحمد عمر قر

  ٢٠١٨ مارچ ١٩
  

  ه طلباني بر دھان تجزی محکمیليس" قدوس"و " مأموره"عشق 
  
ن  پشتویدختر" مأموره"ان يت باميم که در واليافتيق رسانه ھا اطالع ي از طر: کابل-١٣٩۶ حوت ٢٧ -کشنبهي

مشترکاً جھت " قدوس" پدر، ھمراه با ۀشده بود، بعد از فرار از خان" قدوس" ھزاره تبار به نام یتبار که عاشق پسر

 رفته، خواھان عقد نکاح یان نزد مقامات اداريت بامي، به والی خانوادگیبات ضد انساني و فرار از تعقیعقد عروس

  . گردندی میرسم

 ی زند، به جاینه مينک سنگ حزب وحدت را بر سي او باندخلق است یاي بقاۀجملکه از " ريطاھر زھ"ان ي بامی وال

 در ی دو انسان ، گامیعين حق طبي تأمۀن آنھا، به عالويمان ازدواج بين حرکت استقبال نموده با بستن پيآن که از ا

 یجائ  پدرشۀرا به خان" مأموره "یعني پدر ۀدختر فرارکرده از خان اقوام مختلف کشور بردارد، یزيجھت به ھم آم

م ي نرد عشق باخته، تصمیگري از قوم دی فرستد و پسر را که جرأت نموده بادختریر انتظارش است مدکه مرگ 

  .دي نمای زندان مۀر روانيرد، با غل و زنجي بگیبه ازدواج با و

ثالھم مرھون اشغال افغانستان و ام" ی مدنۀجامع"رنام  ي که تولد شان را زیکاران و مشاطه گراني چند از بینک تنيا

 بوده یناموس ھزاره و کس" مأموره"ناموس ھزاره را به باد داده و " ريطاھر زھ"ا ي کنند که گویھستند، وزوز م

 سازد تا ھر ین جا من به علت آن که واقعاً وقت ندارم و ترس قطع برق وادارم ميدر ا. که به ھزاره پناه آورده است

 و ی مدنۀ از جامعیم و نه ھم به وزوز افرادي نمای مکث میپردازم، نه بر حرکت والچه زودتربه اصل مطلب ب

 ی و عملیاست رسمي سیرا بر مبنا" زيطاھر زھ "یم والي پردازم بلکه، تصمی آنھا می و ارتجاعیار فئوداليمع

  :شتر به آن پرداخته شودينده بي کنم باشد در آی میاستعمار گران نقطه گذار

 ی از اھدافیکي کشور، یت مستعمراتي اشغال و دوام وضعیه ھايم پايم که اشغالگران جھت تحکي دانین را ھمه ميا

 زبان، مذھب، ین به بھانه ھاين سرزمين باشندگان ايجاد نفاق، شقاق و تفرقه بيند، اي نمایب ميشه تعقيرا که ھم

است از طرف تمام زمامداران شدت ين سي، ا چھل سال گذشتهیم که طي دانین را ھم ميا.  باشدیم... نژاد، قوام و 

  .ی و مذھبی، زبانی قومی از آنھا به خاک سپردن فرزند شان آسانتر است تا دفن نفاق ھای عده ایافته، برايشتر يب

 و ی وزبانی ما ازداج ھا برون از مناسبات قومۀ گذشته، در جامعۀ قبل از چھاردھیم که در سالھاي دانین را ھم ميا

  .افتي" خالص"ل يک فامي شد ی به خصوص در شھر کابل میش رفته بود که در کمتر خانواده اي پیحد در یمذھب
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 دھند، بلکه به یشان گوش نمي قلب ھای شوند، آنھا تنھا به ندایگر ميعاشق ھمد" قدوس"و " مأموره"نک ي ایوقت

  . دھندیز گوش مينداء و ضرورت زمان که رفتن به طرف وحدت ملت است، ن

. ردي گیجاد نفاق قرار مي ایعني اشغالگران یارد دالريلي صد ھا میقابل با پروژه ھاتوند دو قلب در يست که پنجايا

د، حتا اگر خودش ھم بخواھد و خوب به ي نمای دولت دست نشانده را عملیاست ھايظف است سوت که مي والیوال

داران اشغالگرش اجازه ندارد با از طرف ب برده باشد، ایز پي متعاقب آن نیل پناه آوردن و ارزش فئوداليمسا

  :ورنه. جاد وحدت اقوام بگذاردي درجھت ایدلداده، خشتدو  ازدواج آن نت داديرسم
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