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   ھند-گزارشگر پورتال

٠٩.١٢.٠٩  

ا در  ده ي ه صورت عم ه ب ال ک ی پورت مصاحبه ای را که درذيل خدمت تان تقديم می گردد، خالف مصاحبه ھای قبل

ای تاريخی صو -سياسیزمينه  ه دني ه و ب ا را گرفت ری، دست م اعی و ھن رت می گرفت و يا ھم در زمينه ھای اجتم

  .رۀ افغان می برداکودکان آو

ه وه يک شخصيت شناخته شده سياسی و يا ھنريست شونده اين بار ن مصاحبه  ان ک ا زن افغ ن از مليونھ  نه ھم يک ت

د ه اسم . در بطن جامعۀ مرد ساالر و مذھب زدۀ ما زندگی می نماين ست ب ل خورد سالي ار طف ن ب ا اي : بلکه طرف م

  "مروه فقيری"

ر .  مروه جان اکنون ده سال دارد و باشنده لندن انگلستان است ای پ آنچه گزارشگران ما را بر آن داشت تا در اين دني

ی  شود، غوغا که سياست بازان حرفه يی آن را چنان به شور آورده اند که صدای ضعيف به صورت مطلق شنيده نم

ه به سراغ اين طفل دور از ميھن بروند، افتخ ا سرودن يک پارچه شعر ب اريست که آن دخترک کوچک در رابطه ب

  .زبان انگليسی و بردن جايزۀ اول به خاطر آن ، پيشکش جامعۀ پناھندگی افغانھا نموده است

ضيه  ان ق ه خود جري رای آنک اررا  ب ان آن کودک افتخ ريناز زب شنويد، نمی خ آف اد در آن رابطه مکث  ب واھيم زي

  : و آنھمه گذاشتنگفتتوان نماييم، مگر يک نکته را نمی 

ان اسالم  زدوران روس و داعي ه ناشی از خيانت م ر ک ۀ اخي ان سه دھ ام خون در کشور در جري به وجود آمدن حم

غالگران شرق و غرب و با اعمال جنايتکارانه و خاينانۀ خويش پای اسياسی به ھست و بود کشور و مردم ما بود،  ش

ود، آسيب دھشتناک را به کشور کشانيدند،  در کنار ساير زيان ھا و ضربات مرگباری که بر پيکر جامعۀ ما وارد نم

ی آسيبی . در خود فرو بردرا و جبران ناپذيری بود که نسل جوان و اطفال وطن ما  ًکه قسما به صورت کشتار ھای ب

  .رحمانه از سنخ باالبلوک و چھاردره بوده و زمانی ھم از نوع حاکميت ارتجاعی قداره بندان اسالم سياسی

ل آغوش خود گرفتگورستھانی سرد در را اگر در اولی ھزاران طفل ميھن ما  ا ھزار طف ه را  در دومی به صد ھ ک

ونی " وه جانمر"ھريک می توانستند بالقوه مانند  ای کن ی سوادی از دني افتخار آفرين باشند، عقب ماندگی فکری و ب

  . و خودش بيگانه ساخت

ۀ  ا ماي ه تنھ اين جاست که ما تصميم گزارشگران پورتال را به خاطر يافتن اطفال با استعداد افغان در سراسر جھان ن

وع را درآن اطفال تشويق  ن ن ال می دانيم، بلکه ھر مصاحبه ای از اي اتالن اطف ه ق ه اعالم جرم علي ه مثاب ع ب  و  واق

ده از سواد و . ارتجاع سياه تلقی می نماييم ل دور نگھداشته ش ا طف ين مليونھ ود، در ب ا نم ه جرأت ادع چه می توان ب

  .ھزاران طفل در خون تپيده به صد ھا و ھزاران افتخار آفرين ما را نيز از بين برده اند
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وی اجنبی و اشغالگر رمروز افغان در يک فضای افغانستان آزاد و شگوفا که در آن نه نيبه اميد روزی که فرزندان ا

ان تبه جان مردم افتاده باشد و نه ھم ارتجاع سياه اسالم سياسی را آن توان باشد که سد راه  د افغ شرفت فرزن رقی و پي

ردد،  ستان گ دۀ افغان اران آين ه معم ه مثاب ود را ب د از خ ای بع سل ھ د ن د؛ بتوانن رورش دھن ه پ ان ب ام ھموطن رای تم ب

  . کشور از صميم قلب شادمانی توأم با کامگاری تمنا می نمايمیخصوص وارثان فردا

  .مربوطه که با رنگ آبی مشخص شده ، کليک نماييد لينکً شنيدن مصاحبۀ مروه جان لطفا روی برای

  

  
  

  
  .مروه جان، آرزوی موفقيت ھای بيشتر برايت داريم
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