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عبدهللا آوا تیموریان

پیام یک جوان افغان به باتور دوستم و خالد نور
در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست
یـا سخـن سنـجیده گـو ای مـرد دانـا یا خموش

عبد هللا آوا تیموریان
من یک جوان افغانم.
یک هموطن ،هم نسل و هم عصر و تقریبا همسن شما هستم.
ولی بسیار باهم فرق داریم تاحدیکه اصال قابل مقایسه نیستیم از هیچ لحاظ ،شما ها پدرانی دارید که برای خود و
شما جنگیدند و خون ریختند و پول و پست بدست آوردند و شما ها را ظاهرا تحصیل کرده به بار آوردند.
و من پدری دارم که با افتخارعمرش را عاشقانه برای تعلیم و تربیه اوالد مادر وطن صرف کرده که به وجود و
نامش میبالم و فخرمیکنم چون حق کسی را نخورده و بخاطر من گناهی را مرتکب نشده است.
با این حال من به دالیل جنگ و بیکاری و هزاران مشکل دیگر که پدران شما و امثال تان عاملین اصلی اش
هستند با کمال تاسف از ادامه تحصیل باز مانده ام.
از لحظه ایکه مصاحبه های عالیجنابان را دیده ام ضمن اینکه بعنوان یک جوان افغان بسیار خجالت کشیدم و
عرق شرم ریختم زخم های چندین ساله ام تازه شده است.
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شماها وکالی من نیستید من خودم از حقم دفاع کرده میتوانم راه پدران تانرا در پیش نگیرید که آخرش شرمساری
و ناکامیست.
شماها و امثالتان حق ندارید و نمیتوانید نماینده گان من و امثالم باشید.
گرچه درست نیست که زنده گی به
* اما و * ایکاش و * اگر وابسته گردد یا باشد.
*اما من و امثالم شرایط عضویت در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح را نداشتیم.
*ایکاش قبل از اینکه شماها بعنوان اعضای این هیئت مهم انتصاب شوید صدای من و امثالم شنیده میشد.
*اگر بجای شما دو رهبر زاده ،یک جوان مزدور کار سر چوک و یک جوان باز مانده از تحصیل که برای بدست
آوردن لقمه نان حالل در ایران یا پاکستان و یا
 .....مهاجر شده است در ترکیب این هیئت
حضور میداشتند به وهللا قسم است که آبرومندانه
تر از حق من و هموطنان رنجدیده وصبورم دفاع
میکردند.
خواهش میکنم که بیش از این با سرنوشت من و فرزندم بازی نکنید و فرزندم را مانند من قربانی خواهشات و
جاه طلبی های ظالمانه تان نکنید.
بگذارید که من برای فرزندم کار کنم ،فرزندم را مانند من آواره و در بدر نکنید بگذارید که فرزندم خودش برای
خودش تصمیم بگیرد آموزش ببیند کار کند و برای وطن و ملتش خدمت کند.
هموطن عزیز اگر موافق هستی کاپی کن تا ببینند و بشنوند.
عبدهللا آوا تیموریان
به عنوان فرزند ما آقای تیموریان در فیسبوک نوشتم که:
Ehssanullah Mayar

فرزند عزیزم عبدهللا آوا تیموریان-
سی سطر نوشتۀ تان بزرگترین سندی است که در تاریخ کشور مقام خود را کسب نموده است .شما با استدالل
قویی تان به عنوان کسانیکه چنین اشخاصی را بحیث مدافع ارزش های واقعی ملت افغان انتصاب نموده اند قیام
نموده و از خواسته آوای بی صدای صد ها هزار قربانیان افغان دفاع نموده اید .شما را بحیث فرزند نیک افغان
در آغوش گرفته بحیث یک کاکای معمر روی تان را می بوسم .آفرین.
همین شب نوشتۀ تان را با همین مقدمه در آریانا افغانستان آنالین نشر میکنم .سالم و محبت مرا به همفکران تان
برسانید .خدا نگهدارتان
پایان
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