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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  
   ٢٠٠٩ نومبر ١٩برلين،   

  

  
  

  "سالمخانه"حامد کرزی، در ِ  "قسم ترقانک"مراسم 
  

  و جـــِــــدطنـــــز
  

آستانۀ پخش مراسم تحليِف حامد کرزی، رئيس .  و خدائی که تلويزيون بی بی سی را سوچ کردم صبح بود٩ساعت 
  :گفتم. ، بود"دولت مستقل افغانستان"جمهور 

  
  "به به که نيک شد مطبخ"

  
 پخش کردند؛ و آن هم "ثم جمهوری"، ارگ سلطنتی " سالمخانۀ"بی بی سی و سی ان ان، هر دو، مراسم را از تاالر 

  ".اليف"بشکل ، اصطالح تحت اللفط فرنگی ت مستقيم و ببه صور
  :بر زبانم جاری ميگردد، همان مثل معروف پشتو به يادم می آيد که"  سالمخانه"نميدانم چرا هر وقتی کلمۀ 

  
  »دودی ز ما خوری، تو تو په سالمخانه کوی « 

  
  : هميشگی، ميگويد ِ "سنتيمنتال"،حامد کرزی در ختم بيانيۀ خود، با حالت باصطالح فرنگی 

   
  »....خوارش گرفته تا رم، از طفل شي است فرد فرد اين ملتتگاردممه خ« 

  
  :اين خاک سخن ميگوئی، که" طفل شيرخوار"، درست وقتی از خدمتگار بودن " حامد جان کرزی"يا للعجب؛ 

  .را برگزار کرد"  از کودکروز منع سوء استفاده"ــ جهان " دينه روز"ــ  روز قبل ــ و به گفتۀ شيرين کابلی 
صدها و شايد هزاران طفل شيرخوار، روزانه  نقش می بندد، که در وطن ات"لبان مبارک"مله در زمانی بر ــ  اين ج

  .، هالک ميگردند"کودک نواز"و " انسانی"بخاطر فقدان شرائط 
شغالگر روزانه صدها کودک افغان ، قوای ات را در حالی ميگوئی، که در نيمۀ جنوبی وطنــ اين جملۀ افغال کننده 

  !!!!!!ندخاک سياه مينشانرا ب
، فرزند تدر شمال کشور" نيک محمد" را بر زبان می آری، که يک پدر افغان به نام ــ وقتی اين وجيزۀ ظاهرفريب 

ل معامله و دال.  دالر به فروش ميرساند، تا اوالد ديگر خود را از مرگ حتمی نجات بدهد١٥٠٠دلبند خود را به مبلغ 
  :به جار بلند ميگويد، که" نرگس"بنام 

  
  ».است، که سودا ميکند) نيک محمد(اين طفل دوم وی«   

  

  !!!!:نقل کنم" يو توب"ی طفل افغان را از "شراو بيع "و بگذاريد که صحنۀ مصور 
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  روش کودک افغانــف
   

 
  

  !!!ی گلين سبز کرده انددر جای خيمه ها، خانه ها. در شمال افغانستان" کمپ بی پناهان"
  
  

  
       

  . هره ای، در دم دروازۀ کوخ کلوخين خويشبچۀ گل ُم
 !!! هم يک افغان استاين
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  شمال وطن آمده اند؛ ه ب" کمپ بی پناهان"         دو زن متمول کابلی به 
    برای خريد                                                                                   

       برای خريد انسان،                                                                                            
     برای خريد کودک افغان                                                                                                      

 

 
  

  »!!!ای بچه ره مفروشم که اوالدای ديگيم از گشنگی نمورن« : نيک محمد
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 ؟؟؟؟فرزند نازنين افغان، نگاه بسوی خريدار خود دوخته است؛ و بسوی آيندۀ نامعلوم؟؟؟
 

  
  

  :شايد در دل خود ميگويد. نيک محمد قيمت فرزند خود را ميشمارد و فرزند هشت ساله بسويش نگران است
  

  »!!!دا بر تو واری پدرــــخنت ـلع« 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

 
  

  : ميپرسد"  خريدار"ت فرزند دلبند،  از يمپدر بعد از دريافت ق
  »همو اوالدک دگيم چطور اس؟؟؟! ينه جان... « 

  

  
  

  .ميبوسدرا برسم  سپاس " فروشندۀ خود "، دستان پدر"فروخته شده"فرزند 
  

  !!!!!گر را ديگر هرگز نبينندشايد پدر و پسر يکد
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  خود وداع ميکند؛ وداع ابدی؟؟؟؟" مادر فروشندۀ"مظلوم دست به گردن مادر انداخته است و  با بچۀ 
  

  
  

  :پدر بعد از دريافت قيمت بچۀ خود با صدای لرزان، گريه کنان ميگويد 
  

  »....فرزند دلبند خوده سودا کديم، از خاطر همی چار تا اوالِد دگه« 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  
  

  !!!!!!!توتۀ دل خودبرادر و خواهر و برادرکان بعد از وداع با 
  

  
  

  : دار، که نمی خواهد کس بشناسدشخري
  »!!!بخاطر جنجال های زندگی.... ای بچۀ دوميش اس که مفروشه... « 

  

   نميخواهد هويتش فاش گردد، "خريدار"که  همين
  !!!!!!!!!!!حتمًا فتنه ای زير سرش خوابيده است
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  »!!!دگه تو ره نخات ديدم« : بيدر جان
  
  

  
  : ميپرسد"  خريدار"ت فرزند دلبند،  از يمپدر بعد از دريافت ق

  »همو اوالدک دگيم چطور اس؟؟؟! ينه جان... « 
  ؛، يا نميخواهد بداندنميداند" نيک محمد"آنچه را 

، تا شقه شقه اش کنند و باشدده فروخته شو کجا و کجا  اولش در بازار پاکستان شايد فرزند
نميداند و . بفروشند" ربـشکم گــَندۀ ع"اش را به شيوخ ...  و چشمقلب و جگر و گرده و 

  :کهو يا نميخواهد بداند 
  !!!!!!! بهتر نباشد،یلواسرنوشت دلبند دوميش هم از 

   
  

  
   
 

 


