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  حميد محوی

  ٢٠١٢ می ٢٨

  

  ]وجدانھای مرده و خسارات جانبی[
  

  .توانيد ی مديده از قاتالن کودکان و زنان افغان را یگروھ دي کنی مشاھده مغامي پنيراه ا که ھمیلمي فدر

اني عالمانه از ماشی ھا با دقت تمام و با لحنیفرانسو شانی آدم کشی ھ را مدرن د و توضی محرف  اولت  ی محي زنن

واسمي تمام مکانلمي فاني در پابايتقر کي رمانتاري متن بسیقيدھند، با موس ي و تعیئ بمباران ھ شاھده مني  ی ھدف را م

  .ردي گی انجام مني در زمی  اطالعاتۀژي وقطعات ی با ھم کارکه ديکن

   . باشدی افغانستان مدر ی نظاماتي حاضر در عملیستيالي امپری از کشورھایکي فرانسه تنھا البته

هي رشد خود را ۀني زمیئ در کشورھاشهي نژادپرستانه ھماتي دھد که نظری به ما نشان مخيتار ران افت ه رھب  است ک

  . گام برداشته اندیستياليآن در راه انکشاف امپر

 که سربازانشان ی مردمان نژاد پرستیبرا  رساندی که زنان و کودکان افغان را به قتل می دائمی پشت بمباران ھادر

دی روانه می تجاوزکارانه ای جنگ ھاني چنبهرا با افتخار  ه نیصطالح  ا T  کنن هي ھست ک شان رام   وجدان باطن

  یخسارات جانب:  دھد ی منيتسک  ماندهی باقیئ ملت ھاني ھنوز نزد چنتي آن چه که از عالم بشریعني

ستاندر ٢٠١٢ ی و شش مستي زن و شش کودک در شب  بکي قتل امش  شرق افغان انبن  یول  استی خسارات ج

 و دي آی برمشي ناتو و اعضاۀ دور است که تنھا از عھدبه تي از بشری است و به حدانهي وحشی به حدیاتي جنانيچن

  .مي به مثل حرف بزن که از مقابلهمي توانیما ھرگز نم

  ! ھرگز!ھرگز

  . از جمله عوارض آن استیعي وقاني چنو مي روبرو ھستی جھانی دارهينظام سرمابا  که ما رايز

 

   ھنر و مبارزهۀگاھنام
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