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محلول دکاندار :زخمهای جنگ در افغانستان

ببسیچَ پیکلی پبیِبی خْد را در جٌگ اس دطت دادٍ اطت
ػغٌبى اس دّردطت تزیي هٌبطق افغبًظتبى اطت .اس ًگبٍ اّل هیتْاى حذص سد کَ جٌگ بیغ اس۴۱
طبلَ بَ طبب دّریغ ظبُزاً کوتز بَ ایي ّلظْالی تأثیزخْد رارطبًذٍ اطت  .اهب سهبًیکَ در کْچَ
ّ رّطتبُبی ایي ّلظْالی گؼت ّ گذار هیکٌیذ ،هیبیٌیذ کَ اثزات جٌگ ػِزًّذی تب چَ اًذاسٍ
سخوِبی خْد را در دل سهیي ّ آدهبى ایي هٌطقَ دّرافتبدٍ گذاػتَ اطت.
ببسیچَ پیکلی  82طبل اطت کَ بب پبیِبی چْبیي ّ پالطتیکی راٍ هیگزددُ .ز دّ پبی اّ ببال اس راى
بزیذٍ ػذٍ اًذ ّ اّ بذّى پبی چْبیي ًویتْاًذ راٍ گزددّ .ی بب ًؼبى دادى پبیِبی جْبیٌغ هیگْیذ:
"ایي حبدثَ ٌُْسدرسهبى ببزک کبرهل رخ دادٍ بْد .هي عظکز بْدم ّ در یکی اس ّاحذُبی ًظبهی
در ّلظْالی جزم خذهت هیکزدم .رّسی اس رّسُب هب را بزای کؼف ّ اکتؼبف در گزد ّ اطزاف

بَ حْهَ جزم فزطتبدًذ .هب ًذاًظتَ ،در رّی هیي (پبی گذاػتین ّ) اًفجبر ػذین .توبم ُنصفبًن ُکؼتَ
ػذًذ .تٌِب هي سًذٍ هبًذمّ ،لی ُز دّ پبین را یکعوزی اس دطت دادم".

ببسیچَ هیگْیذ ایي دّکبى را "بزای دلخْػی" ببس کزدٍ اطت
آقبی پیکلی هیگْیذ بعذ تذاّی یکظبلَ در ػفبخبًَ ػِز فیضآببد ،در ػوبل افغبًظتبى ّ ،آهبدٍ کزدى
پبیِبی چْبیي اّ را اس خذهت ًظبهی هزخص کزدٍاًذّ .ی افشّد کَ در هْرد اّل ًذاػتي پبی اّ
را خیلی غوگیي ّ جگزخْى کزدٍ بْد ّ اّ حتی تالع داػت خْد ُکؼی کٌذّ" :لی ببس فکزی بَ
طزم سد کَ در افغبًظتبى ًَ یک هي بَ چٌیي حبل گزفتبر ػذٍامُ .شاراى هعلْل ُظتٌذ کَ بب ػکز
پزّردگبر عوز بَ طز هیبزًذ".
ببسیچَ گفت کَ ّی بزای کبر در هشرعَ ُیچ گًَْ تْاًبیی جظوبًی ًذارد .بزای ُویي ،در هذتی
کْتبٍ پالص ببفی را اس خْد کزدٍ اطت .طبلِبطت کَ اّ اس پؼن بش ّ گْطفٌذاى بزای هزدم هحلی
پالص هیببفذ .اّ هیگْیذ هٌببع هبلی کَ اس پالص ببفی بَ دطت آّردٍ اطت ،اخیزاً بزایغ اهکبى دادٍ
اطت در رّطتبیغ یک دّکبى ببس کٌذ.
آقبی پیکلی گفت بعذ ببسػْی راٍ تجبرتی بب تبجیکظتبى ػوبر دّکبًِب در قلوزّ ّلظْالی ػغٌبى
افغبًظتبى رّ بَ افشایغ ًِبدٍ ّ اس دّکبًذاری ُن طْد بظیبری بَ دطت آّردى هوکي ًیظت.

ببسیچَ فبصلَ بیي خبًَ ّ دّکبًغ را در یک طبعت طی هیکٌذ
ّی هیفشایذ" :هي دّکبًن را اطبطب ً بزای دلخْػی ببس کزدٍام .ایي دّکبى در طز راٍ قزار دارد ّ
هي اهکبى پیذا هیکٌن بب بظیبری آدهبى صحبت کٌن .دّکبًن اطبطب ً در فصل گزهب کبر هیکٌذ ّ هفبدی
کَ اس آى بَ دطت هیآرم ،تٌِب بزای تِیَ هْاد هْرد ًیبس اّلیَ کفبیت هیکٌذ".
دّکبى ببسیچَ اس هزکش ػغٌبى دّر اطت .ببسیچَ بلٌذیی را کٌذٍ ،گزدع را دیْار کزدٍ اطت ّ
بزایغ دّکبى طبختَ اطت .دّکبى اس خبًَاع تقزیبب ً در فبصلَ صذ هتز قزار دارد ّ.لی ببسیچَ
هیگْیذ" :هي ُوَرّسٍ فبصلَ بیي خبًَ ّ دّکبًن را بب عصببغلِبین در طْل قزیب یک طبعت طی
هیکٌن".
طعیذ ًعین ،یک تي اس هظئْالى ّلظْالی ػغٌبى ،هیگْیذ در قلوزّ ایي ّلظْالی تب بَ حبل ُیچ گًَْ
ًِبد اجتوبعی ،دّلتی یب اهذادی بَ ّجْد ًیبهذٍ اطت کَ اس هٌبفع هعلْالى جٌگ افغبًظتبى را حوبیت
کٌذ .اّ هیگْیذ تب بَ حبل هعلْالى دّرٍ جٌگ بَ طْر هؼخص ًبمًْیض ًؼذٍاًذ.

تأهیي هبلی خبًْادٍ ّ فزسًذاى بَ دّع خْد ببسیچَ اطت ،دّلت بَ اّ ُیچ کوکی ًویکٌذ
اس طْی دیگز آقبی پیکلی کَ یک هعلْل جٌگ داخلی افغبًظتبى اطت ،هیگْیذ" :هي اس دّلت بزای
هعلْل بْدًن ُیچ گًَْ کوک هبلی ًویگیزم ّ حبال کظی اس احْالن پزطبى ًکزد ٍ اطت .هي خْد
بزای رفبٍ خْد ّ خبًْادٍام کبر ّ پیکبر هیکٌن".
ببسیچَ پیکلی صبحب ُفت فزسًذ اطتُ .وَ آًِب ٌُْس بَ طي بالغت ًزطیذٍاًذ ّ تزبیت ّ تأهیي
سًذگی آًِب را خْد اّ بَ دّع داردّ .لی اّ هیگْیذ کَ توبم اهیذع بَ ببسگؼت اهٌیت بَ کؼْر ّ
رًّق دّکبى کْچک اّطت کَ اخیزاً ببس کزدٍ اطت.

