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 13/11/2018               عطیه مهربان

 من شرمنده ام 
  که خیلی کم در مورد ننگرهار نوشتم

 

 

 

ورد کم در م یلیننگرهار داشت. من شرمنده ام که خ تیرا امسال وال یتلفات ملک نیشتریها، بطبق گزارش

ستانم و دو دمیانفجار را شن یدر کابل صدا کهیبدخشان جنگ بود نوشتم، زمان کهیننگرهار نوشتم. اما زمان

را  از ننگرهار نبودم، مردن شان نننگرهار کم نوشتم چو ینوشتم. اما برا شتریکشته شدند، ب گناهیو مردم ب

که زنان شان توسط  دمیشدند، ند یسالخ یباز یتماشا نیکه هواداران "کرکت" چگونه ح دمی. نددمیدینم

 .دکر میکه داعش چگونه کودک تازه تولد را با دستش دون دمیشدند و ند دهیکش یداعش چگونه به بردگ

 ای یارچ درقد؟ دشت ایبولدک  نیسپ ؟یجاغور ایکند؟ وردوج  یم یناهور چه فرق ایطالب مالستان  یبرا

کتاب  ،ردیگ یقلم م شد،یاند یبه علم م شد،یاند یم ییاست که به روشنا یطالب دشمن هر آنکس ؟یدشت برچ

 .خواند یم

دهه  کی: میکند و ... اما اگر من بگو تیامن نیدارد تا از جان و مال مردم حراست کند، تأم فهیوظ حکومت

  چقدر منطق دارد؟ کنند،یحکومت، حکومت م کتهیدر شهرستان وردوج در بدخشان طالبان به د شودیم

 !منطق است یب چقدر

 یستادگیا کیو ... بدون تفک دنیسربر ،یمکتب سوز ت،یجنا ،یآدمکش ،یدر مقابل طالب، فکر طالبان دییایب

  .میکن

 کیاما  سندینو یم یها از چند روز بخاطر عقب نماندن از قافله در مورد مالستان و جاغور یلیخ دانمیم من

ش طالب و داع ۀسلط ریمردم ز میدانیچند شهرستان دست طالب است؟ م میدانی. ممینیبب گرید یۀبار از زاو

  دارند؟ یچگونه زندگ
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  !میدانینم

در بدخشان چقدر طالب است  دانمی. چنانکه من مستیما ن تی. چون والستی. چون قوم ما نستیمهم ن چون

 .دانم یو در کجا است اما از تخار را نم

  .انسجام ماست قت  یحق دیخوان یرا که م یگزارش

 کیسوخت و "روشن" شب روز نوشت تا  یم ( در آتش جنگی)مرکز شهرستان جاغور یغزن کهیزمان

. چون دیای" نفر حاضر شد با او به جاده بکی" جهیانجام دهند اما در نت یبخاطر جنگ غزن یحرکت مدن

غزن یکسان  .گرانیمن نبودند و از قوم د تیشدند، از وال یسالخ یکه در شهر 

 انیپا

 

 

 

 

 

 


