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 21/1۱/2۱1۲             افغانستان
 

 !ر شده ام، درد دارمجوان خو
 ..."افغانستان" به دو رهبرش سرگشاده   نامه  

 

 !پسرانم
 

 
 

حساب  1۲۱١میرویس غلجى در  شمارى میگویند پنج هزار ساله هستم، شمارى عمرم را از كشته شدن گرگین توسط
یدهند ولى من ربط م 1۲٧۲گندم گذارى بر دستار احمد ابدالى در  میكنند و تعداد دیگر آنرا به مرگ نادر افشار و

 با تعاریف علمى بیش زمین ربط دارد كه تر و پخته تر از آنچه ام كه میگویند، خاك من با عمر كره   میگویم من كهنه
  .هزار ساله ام از یك میلیارد ساله و با تعریف مذهبى شاید حدود پنج

هاى مختلف لگدمال شده ام، از  لگدسال گذشته، با  2٠۱۱ را میگذارم در جایش، در زمینى ام كره   ساله   خاك میلیارد
لى است، ب ها بر پیكرم چنین درد آور نبوده اند كه امروز هاى امروز... ولى هرگز لگد لگد هاى سكندر گرفته تا لگد

هاى  وغیره و غیره بلكه بخاطریكه مغز بیحد درد دارم، نه بخاطر وزن تانك، زرهپوش، هوموى، بمب، مادربمب
 افغانستان است مرا جوان خور ساخته اند، جوانان را خام میبلعم، بیحد برایم كه نامشحاكم در پیكر محدود امروزم 

حاكمان امروز بر پیكرم  مخرب در لیتى و شاید حس خودخواهىدرد آور است و هضم اش دشوار، بخاطر بى مسو  
بیشتر و بهتر از حاكمان  آنقدر بلند شده كه مِن خاك، انتظار و شاید به دلیل اینكه سطح دانش و منطق انسان امروز

امروز مغز روشن، منطق  قوت، جسم بزرگتر و بازوى قویتر بود ولى زیرا میدانم كه در قدیم نشانه   امروز را دارم
 !!!براى خدا و قرآن قوت انسان است و شما هردو داكترید از و دانش نشانه  

تان خودارى میكردید و  لجاجت هاى انتخاباتىِ  نفع ملت از تان بزرگ منش میبودید و به یقین كامل دارم اگر یكى
ده بدون خواهرخوان پُست هاى مهم امنیتى و دفاعى یك دسته، مسوالنه و شرافتمندانه )بدون معامله و پروسه تقرریهاى

میگرفت، امروز وضع بهتر میداشتم زیرا قصاب یكى میبود  تان( صورت ای بازیها و خاله گكانیهاى كمپاین انتخاباتى
 ...!و

م، میشد و معلم اخالق شما میبود احترام به شخصیت هردوى شما ولى اگر پیكرم به پا ایستاده به انساِن مبدل با ابراز
پذیرى و خیر اندیشى به ملت و )عارى بودن از حس خودخواهى  در پارچه هایتان در امتحان اخالق، حس مسولیت

 !با توش سرخ مینوشتمصفر كالن  یكو قدرت طلبى( 
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را خورده و  را دیده، پیكرم لگد ها زیاد كه چشمم در طول تاریخ چشم ها خاك هستم، زمین هستم و عمرم هم آنقدر
زیر پاهایم دلیل حضور و توجه باداران  موجود آبدیده و هوشیار شده ام كه میدانم یورانیم و لیتیم و ده ها سرمایه   آنقدر

 West و  East and West كشمكشهاى رایج بین دول بر اساس مقوله هاى یگر همانشما در من است و دلیل د
and the Restیا Clash of Civilizations قدرتهاى جهان یا مكسیمالیست بودن در سلطه طلبى هاى...  

 ولى پسرانم!!! 
 ت. بال در پِس بیگانه ها،چیده شده و متولد در جسم من اید، بیشتر اس من ها كه خاك تان از وجود توقوع من از شما

میكاوند، اهداف ستراتیژیك دارند و  آنها خو زور دارند، قوه دارند، مرا بخاطر غناى موجود زیر پاهایم میدرند و
 آنرا ندارید كه با دیدن نابسامانیها و مظالم تعمیل شده بر مِن بیچاره و دسیسه ها هم بیشمار... ولى شما چرا اخالق

 مسوالنه تر عمل نمیكنید؟؟؟ سفید خام قورت شدن جوانهایم در دسیسه هاى مختلف، خاص بخاطر حفظ موقفك هایتان،
قورت داده، به ساز باداران تان با دستان بسته، كمِر شكسته، سكاشتیپ  راست تانرا خفه كرده، زهر را پوشهاى شانه  

میشود، شكیب جوان است  د؟؟؟ اجمل جوان است كه كشتهمیرقصید و اخالق "دیگر بس است" گفتن را نداری بر دهن
لگدمالم كه خام میبلعم و از خود سوال میكنم كه انسانهاى  كه میمیرد و رضاست كه شهید میشود! مِن برباد رفته و

خاموش اند و  در گذشته سخت فوالدین بودند، چرا امروز مومى شده اند و براى حفظ موقفك ها ساخته از خاكم خو
گیهاى دوران انتخاباتى را ارج گذاشته،  درنظرداشت نفع ملت، غرق در خودخواهى و لجاجت، خواهرخوانده بدون

 من بازى نموده و مرا جوان خور ساخته اند؟؟؟ نمیدانم چرا؟؟؟ با سرنوشت سى میلیون انساِن از خاك
 با احترام
 افغانستان
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