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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  زن پيشتاز

    
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ نومبر ٢٦  برلين، 
  

  
  

  لـُـل زير جــُـدخترکان ژوليدۀ افغان ــ گ
 

  

  
  هرهيده و پابرهنه، اما خوشروی و گل ُمدخترکان افغـــان ــ ژول

  فرزندان کمپهای آوارگان در کابل
  

عنعنات خشن جامعۀ  و ز خشونتی خواهم نوشت که از دينبنويسم، ا" خشونت بر زن افغان"اگر روزی در مورد 

روز بين المللی امحای "من مگر برخالف رواج و تداول عام، بخاطر . افغانی، بر جنس نازنين زن روا داشته ميشود

بلکه در بارۀ دخترکان افغان . و جفائی که بر وی ميرود، نمی نويسم" زن افغان"، مشخصًا  در بارۀ "خشونت بر زن
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از خشونت فقر و مسکنت و بی سرپناهيی که بر اين دخترکان ميرود، . د بودمينويسم، که زنان فردای مملکت خواهن

  .حديث ميگويم

  : و حاال بايد گفت، که " ديدار است  خط  نصِف"در قديم ميگفتند که 

  !!!!!!از هزار عبارت و جمله و کلمه استيک عکس گويا تر 

  :دبه عکس باال نظر اندازيد، تا از حال دخترکان افغان باخبر گردي

  .ــ اين دخترکان کابل اند، که از دور رايحۀ دلنواز ساختمانهای مجلل را استشمام ميکنند

  .ــ اين دخترکان ژوليدۀ افغان اند، که شايد از ديدن جامه های باصطالح مفشن ، لذت ببرند

  . بی پازار افغان اند، که بزرگترين آرزويشان شايد داشتن کدام چپلک کهنه باشدــ اين دخترکان پای ترقيده و

  .احتماًال  نان قاق و چای تلخ استــ اين دخترکان افغان اند، که خوراکشان، 

  ــ مگر اين دخترکان در عمر خود روزی نان و غذائی درست و آدم دستور خورده اند؟؟؟

  زۀ پلو و چلو اصًال  آشنا خواهد بود؟؟؟ان با م مگر دهان و کام و زبان شــ

  !!!مخيلۀ اين مظلومکان چيزی در می يافتمغز و ــ کاش آدم علم غيب ميداشت، تا از 

  !!! ــ کاش آدم داد مظلوم را از ظالم  گرفته ميتوانست

  .عدالتی خبری نباشدکه در آن از بي را برکند و عالمی دگر بناء نمايد؛ عالمیــ کاش آدم ميتوانست، بنياد اين جهان 

  ؛ انداختيم م و بنياد غم را بر میيساخت  بهم می"من و ساقی"، ــ کاش به گفتۀ حافظ شيراز 

  !!!بنياد غمی را که قلوب لطيف اين دخترکان را غمخانه ساخته است

  :مفرط  مينويسی، اگر بنويسم که  خوشبينی بگويند، که ازشايد برايم 

  !!!ه استگلی ديگر، ساختن را خدا از خاک و ــ افغانا

  !!!ل آفريده استــُـل، گـُـو خداوند در زير ج

  !!!!!! داريد، مختاريدی ديگر اگر شما ازين عکس برداشت
  

     

 

  

  

 


