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ماللی زکریا

ورود سال نو مسیحی 2017م
به انسان های سراسر جهان خجسته باد
بهترین آرزو هایم را به مناسبت آغاز سال جدید  2017میالدی به همه انسان های روی زمین بال استثنا از دین و آئین و جنسیت
شان اهداء میکنم .با اعتقاد راسخ ،آرزو می کنم مردم عزیز ما به عدالت و صلح دست یابند زیرا نبود این هر دو برای همه
مردم ،طفل ،زن ،مرد و همه باشندگان کشور عزیز من افغانستان از دردناک هم دردناک تر است.
یک هفته قبل در افغانستان میهن عزیزم بودم ،میهنی که در دامانش به دنیا آمده ام و عشق کهسارها ،دریاها و آسمان نیلگونش
در تار و پود وجودم گره خورده است .بدبختانه دیگر آن کوهساران زیبا ،آن رودخانه های نقره فام و خروشان و آن آسمان
صاف و نیلی اش با ابر پاره های زیباتر از زیبایش وجود ندارد.
من (زن نیمه شرقی و نیمه غربی) چهارده ماه را با همه غم ها و شادی هایم در کشوری که هنوز در جنگ است و آهنگ صلح
به گوش نمی رسد ،سپری کردم.
این داستان جنگ...
که از جنگ گرم به جنگ سرد می رود
از جنگ تجزیه طلبی به جنگ آزادی
از جنگ آزادی به جنگ استثمار
از جنگ سلطه جویی به جنگ اشغال
همه دالیل موجود است برای جنگ
امروز یک حالت بی تفاوتی بین مردم را محکوم میکنم،
آنانیکه چشم می بندند برای آنکه چیزی که در اطراف شان جریان دارد نبینند،
آنانیکه قلب های شان را می بندند تا به دیگران توجه نکنند،
یا فرار می کنند تا بدبختی که دامنگیر دیگران می شود ،نبینند.
می خواهم که صلح را به من بیاموزند
در بارۀ جنگ همه را می دانم
ولی از صلح هیچ
از جنگ تنفر دارم....
باید به همه زنان و مردانی که متضرر و برباد شده اند ،صلح آموخت تا از جنگ متنفر شوند...
من" ،مارتین ماللی" ،افغان و همزمان فرانسوی ،غنی از فرهنگ دو گانۀ شرقی و غربی ام،
آنجا که هستم ،نـیـسـتــــم!!
صرف در ورای آنچه در آنجا انجام داده ام ،گفته می توانم که هستم!!
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