
نامھ ھنرمندان رنج دیده افغانستان بھ رئیس جمھور بایدن، نخست وزیر جانسون، رئیس جمھور مکرون، صدراعظم فدرال شولز، نخست وزیر
ترودو، رئیس جمھور فون در الین، دبیرکل استولتنبرگ، دبیرکل گوترش، و بھ ھمھ دولت ھا و مردم جھان آزاد.

درود می فرستیم بھ انسانیت!

ما جمعی از ھنرمندان,  فعاالن حقوق بشر و فرھنگیان فداکار افغانستان ھنگامی این نامھ را می نویسیم کھ فعالیت ھای ھنری و فرھنگی ما بھ طرز
وحشیانھ ای متوقف شده و روزھا و شب ھای خود را پنھانی در خانھ ھای خود در فقر می گذرانیم.

بیکار، بی آینده، در ترس دائمی از دستگیری و مرگ بھ دست طالبان، ما زندگی نمی کنیم، بلکھ فقط وجود داریم. تاریکی عمیقی بر افغانستان
حاکم شده است.

در طول دو دھھ گذشتھ، و با وجود چالش ھای بی شمار، نسل ما مشتاقانھ از آزادی و فرصت ھایی کھ جامعھ بین المللی سخاوتمندانھ بھ باز کردن آن
در افغانستان برای تحصیل، تعلیم، و توسعھ خود، مبارزه برای آزادی و دفاع از حقوق بشر کمک کرد، پی برد. ما با اشتیاق برای رشد مجدد ھنر
و فرھنگ خود تالش کردیم کھ بھ شدت در دھھ ھا جنگ زخمی شده بود. ما موفق شدیم در آزادی بیان و حق رای بھ دست آوریم. سینماھا را باز

کردیم، سوژه ھای مان را آزادانھ نقاشی کردیم، موسیقی پخش کردیم و خواندیم. فیلم می ساختیم، نمایشگاه ھای ھنری و کنسرت ھای موسیقی برگزار
می کردیم.

اکنون بھ دلیل تعصب طالبان، این میراث غنی دو دھھ در معرض خطر شدید قرار گرفتھ و کار و شیوه زندگی ما بھ یکباره پایان یافتھ است.

متأسفانھ در طول سال ھا، ھنرمندان و کارمندان فرھنگی بی گناه زیادی قربانی حمالت انتحاری وحشتناک طالبان و سایر جنایات غیرانسانی شده اند.
با این حال ما بھ مبارزه با ذھنیت سیاه آن ھا ادامھ دادیم. ھمکاران ما شجاعانھ با بسیاری از خطرات ھمراه و روبرو شده اند. ھنرمندان نسل ما بھ

نمادھای خونین یکپارچگی ھنری، انکار افراط گرایی، حمایت از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تبدیل شدند.

طالبان ھنرمندان خالق را ضداسالم می دانند. با شناخت آن ھا، در جریان مذاکرات صلح اخیر، نگرانی ھای خود را در مورد سرنوشت احتمالی
جامعھ فرھنگی افغانستان در صورت سقوط این کشور بھ دست طالبان مطرح کردیم.

متأسفانھ، این ھشدارھا مورد توجھ قرار نگرفت. اکنون کشور ما در چنگال فرقھ وحشی و ویرانگر است و آینده تاریک در انتظار میلیون ھا افغان
بی گناه قرار دارد.

امید پرشور ما، مانند بسیاری از دوستان مان در سراسر جامعھ بین المللی، این بود کھ افغانستان تحت حمایت آن ھا صلح داشتھ باشد و ھیچ قدرتی
دستاوردھایی را کھ افغانستان در دو دھھ اخیر بھ دست آورده است، خنثی نکند. بھ طرز غم انگیزی چنین نبود و واقعیت این است کھ آزادی بیان،

حقوق بین الملل بشر، حقوق زنان، ھنرمندان، کارگران فرھنگی، فیلم سازان، دموکراسی - پایھ ھای زندگی متمدنانھ ای کھ دوستان ما از آن
برخوردارند و با ما بھ اشتراک گذاشتھ اند - خاموش شد.

فراتر از باور است کھ طالبان، یکی از بزرگترین و مرگبارترین سازمان ھای تروریستی، افغانستان را تحت سلطھ خود درآورده است. گروھی کھ
ھزاران انسان بی گناه را بھ قتل رساندند، میراث فرھنگی ما را ویران کردند، ھنرمندان را نابود کردند و مراکز فرھنگی را با حمالت بی وقفھ،

انتحاری وحشیانھ و سایر حمالت تروریستی خود نابود کردند، اکنون در مجلل ترین ھتل ھای کابل و جاھای دیگر کنترل شده و دیده می شوند.

در ھمین حال، در افغانستان، طالبان حکومت تروریستی شان را تحمیل می کنند، آینده زنان افغان را نابود می کنند، تحصیل دختران افغان را تعطیل
می کنند و بر فروپاشی اقتصاد ملی و قحطی نزدیک می شوند کھ جان میلیون ھا افغان بی گناه را بھ خطر می اندازد.

ما ھرگز بدبختی و تاریکی ھیوالیی کھ آنھا آورده اند را نخواھیم پذیرفت و بھ مبارزه با آن بھ ھر وسیلھ ممکن ادامھ خواھیم داد. ما از جھان می
خواھیم کھ قیام کند و بھ ما بپیوندد تا وحشت و ظلم را کھ ھر روز در کشور ما افزایش می یابد، محکوم کنیم.

بسیاری از ھنرمندان، کارمندان فرھنگی و روزنامھ نگاران در معرض شدیدترین خطر در دست طالبان قرار دارند و در افغانستان سرگردان
ھستند. این افراد برای ترک نیاز بھ کمک فوری دارند. ھیچ آینده ای برای آن ھا در افغانستان تحت کنترل طالبان وجود ندارد. مرگ آنی نتیجھ

اجتناب ناپذیر سرپیچی خواھد بود و باقی ماندن بھ این معناست کھ مجبور شویم از شغل خود دست کشیده و تن بھ مرگ تدریجی بدھیم.

ما از شما، آقای بایدن، آقای جانسون، مسیو مکرون، آقای شولز، آقای ترودو، خانم فون در الین، آقای استولتنبرگ، سنھور گوترش، رھبران جھان
آزاد و جامعھ بین المللی خواھش می کنیم، با توجھ بھ اینکھ وضعیت مخمصھ کنونی افغانستان نھ تنھا بھ افغان ھا تعلق دارد، بلکھ متعلق بھ ھمھ

کسانی کھ شجاعانھ جنگیده اند و در آنجا جان باختھ اند، تا عذاب ما را تصدیق کنند. ما مستقیماً از شما می خواھیم کھ با گام ھای عملی، دستان خود
را بھ سوی ما دراز کنید تا بھ ما کمک کنید تا بھ مکانی امن نقل مکان کنیم، جایی کھ بتوانیم نظارت خود را بر ھنر و فرھنگ افغانستان ادامھ دھیم

و اطمینان حاصل کنیم کھ فرھنگ و روح ارزشمند ملی مردم افغانستان برای نسل ھای آینده زنده می ماند. چنان کھ سعدی یکی از بزرگ ترین
شاعران ما چنین نوشتھ است:

بنی آدم اعضای یک دیگرند
کھ در آفرینش ز یک گوھرند

چو عضوی بھ درد آورد روزگار
دگر عضوھا را نماند قرار

با احترام عمیق،

جمعی از ھنرمندان، فرھنگیان,  فعاالن حقوق بشر و خبرنگاران افغانستان


