
 

 

 

 !نگذارید مادرمان را سنگسار کنند

آشتیاًی، هتِن هحکْم بَ  استوذادًاهَ فزسًذاى خاًن! ًگذاریذ هادرهاى را سٌگسار کٌٌذ

بَ سْي ُوَ هزدم  اهزّس دست یاري! ...سٌگسار ًگذاریذ هادرهاى را سٌگسار کٌٌذ

سًذگي  پٌج سال است کَ بذّى هِز هادري ّ با تزص ّ ّحشت. دًیا دراس هیکٌین

آى عبْر کٌذ  است کَ هیتْاًذ ایي فاجعَ را ببیٌذ ّ راحت اسآیا دًیا آًچٌاى ظالن . هیکٌین

فزیذٍ ّ سجاد هحوذي آشتیاًي. ؟ها فزسًذاى سکیٌَ هحوذي آشتیاًي ُستین اس سٌیي  .

 ًْجْاًي با ایي درد آشٌا شذین کَ هادرهاى در سًذاى است ّ ها هٌتظز یک فاجعَ

ک است کَ ها سعي بَ خْدي خْد چٌاى تزسٌا ،راستش کلوَ سٌگسار. ًشستَ این

هادرهاى  ،هادرهاى در خطز است ،ها هیگْیین. ُیچگاٍ اس آى استفادٍ ًکٌین هیکٌین

اهزّس کَ تمزیبا ُوَ . شْد ّ هادرهاى اس ُوَ اًتظار دارد کوکش کٌٌذ هوکٌست کشتَ

بَ  ،رسیذٍ ّ ّکیل هادرهاى هیگْیذ ّضع هادر ها خطزًاک است راُِا بَ بي بست

فزق ًویکٌذ رًگ پْستشاى چیست ّ  ،دًیا هتْسل هیشْین بَ هزدم. شوا هتْسل هیشْین

بَ ُوَ کساًیکَ درد ّ  ،بَ شوا هزدم ایزاى ،هیکٌٌذ یا در کذام کشْر ّ شِز سًذگي

هتْسل  ،یک عشیش خاًْادٍ چمذر ّحشتٌاک است سخن ایٌزا چشیذٍ اًذ کَ کشتَ شذى

کوک کٌیذ هادر ها بَ خاًَ بزگزدد. هیشْین دست یاري بسْي ایزاًیاى در  ها بَ ّیژٍ !

کوک کٌیذ هادر ها . کابْص هتحمك ًشْد کوک کٌیذ ایي. ُوَ جاي دًیا دراس هیکٌین

. ثاًیَ ُاي سًذگي ها بسیار سخت است ّالعا تْضیح دادى لحظَ ُا ّ. ًجات پیذا کٌذ

کوک کٌیذ هادر ها … هیذٌُذ گْیایي خْد را اس دست ،کلوات در همابل ایي ّحشت 

بگْییذ کَ اّ ُیچ شاکي . کٌٌذ ًاهَ بٌْیسیذ ّ اس هماهات بخْاُیذ اّ را آساد. بذًجات یا

آیا ایي حزف را کسي . شْد هادر ها ًبایذ کشتَ. خصْصي ًذارد ّ کاري ًکزدٍ است

سکیٌَ هحوذي آشتیاًي فزیذٍ ّ سجاد فزسًذاى. ُست بشٌْد ّ بَ یاري ها بشتابذ  
 

 


