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س�رى در اند�شه هاى عنودانه !
پ�رامونِ پروپاگند هاى لجوجانه و معاندانه% محترمه ناد�ه جان فضل به عرض برسانم :

ب�ش از �ك ربـع قـرن مــصـ�ــبت و ســتم, درد و الم, قــتل و مـاتم, رنـج و غم بر ملت ب�ــچــاره و مظلوم, جــان نثـار و فــدا كـارِ مــا
گــذشت كــه هنوز داغ هاى خــون چكـان آن زخم هاى مــرگــبـارِ تـوپ و ط�ــاره, تفنگ و مــاشــ�ندار, زندان و اعــدام جــبــاران و
طاغـوت�ـان بر جـسم و وجـود و روح و قلبِ ملتِ سـتم كـشـ�ـده% مـا التـ�ـام ن�ـافـتـه اند,  ولى بحـمـدالله حـاال روزنه% كـوچكِ امـ�ـد و
خـوشبـ�نى به آ�نده برخ آنهـا گـشوده شـده است تا لخـتى در محـ�ط صلح و آرامش, خـود ها را جـابجا سـاخـته شـ�رازه% گـسـستـه و
ازهم در�ده% زندگى اجـتماعى آ�نده خـود را در كنار همد�گر به همـ�ارى و همكارى �كد�گر پ�ـوند �ا اقالً سر به نـوك نما�ند

و گذشته هاى س�اه و خون�ن را از اذهان و روان شان بزدا�ند.
امـا افـسـوس كـه در جـامـعه% مـا هنـوز هم كـسـانى وجـود دارند كـه با لبـاسِ سـفـ�د امـا قلـب هاى سـ�ـاه, در س�ـمـاى فـرشـتـه امـا در
خصلتِ د�وان, در نماى انسان امـا در رداى ش�طان, در چهره% خواهر و مادر اما در پنجه خنجر را مـحكم گرفته و هر آن بر بدنِ
عل�ل ا�ن مـلت ضـربه مـ�ـزنند... و بر زخم هـاى خـون�ن آن بجـاى مـرحم گـذاشـتـن نمك مـ�ـر�زند. بجـاى صلـح و دوسـتى شـعله%
جنگ و عـداوت  مى افروزند... بـجاى همـدردى و رهنمـا�ىِ ن�ك زهرِ ك�ـنه و نفرت مى پاشنـد... بجاى اتحـاد و همـبسـتگى
شعـارِ جدا�ى و تفرقـه سر مـ�دهند تا به پ�روى از پال�ـسى هاى احزاب جـهادىِ چند سال قـبل در پاكستـان  و ا�ران, ا�ن جنابان
هم بتـوانند با ا�جـادِ خـانه جنگى و خـونر�زى در ب�ن اقـوام و اقـشارِ ملت بنـام «افغـانى» و «افـغـانستـانى» , پشـتـون و تاجك,
اوزبك و هزاره , هرج و مــرج و بى نظمى را بدرازا بكشــانند تا از ا�ن فـعــال�ت هاى قـبـ�ــحـه مـال و ثروتِ ســرشـار و دوامـدار

نص�بِ شان شده برود.
مـحتـرمه ناد�ه جـان فـضل, ا�ن را با�د بدان�ـد كه افـرادِ  شر افگن و خـود بزرگ ب�ن مـانند شمـا و همنظرانِ تان در زمـره% ملتِ
حقشـناس افغانستـان كه به فكرِ تجز�ه �ا مدغم كـردن ا�ن خاك باستـانى به همسا�گان هستـ�د و كمرِ دشـمنى و عناد را با قومِ
دل�ر پشتون افغانستان  و با د�گران بسته ا�د و در تحـق�ر و تذل�لِ زبان پشتو قلم فرسائى  و زبان درازى مى نمائ�د, تعدادِ تان

از شمار انگشتان �كدست  هم باال نمى رود.
ثان�ـاً شما و همـفكران تان با�د واضح سـاز�د كه نما�ـندگى و دفاع از كدام قـوم و قبـ�له% افغـان را به عهـده گرفتـه ا�د, تاجك
�ا آر�ن, ازبك �ا تركـمن, مغل �ا هزاره, بلوچى �ا نورسـتانى, كـابلى �ا هراتى? كه چنان با شـقاوت و نفـرت بهر سو شـمشـ�ر

م�زن�د و زهر مى پاش�د...??
نم�ـدانم ناد�ه جان, شمـا با چن�ن طعنه ها و اهانت  بقوم غـ�ور پشتون و  زبـان ملى پشتو كـه گاهى آنرا به گلهاى پالسـت�كى نا
مـانوس تشـب�ـه مى كن�ـد  و گـاهى آنرا  زبونى جلوه مى ده�ـد چه چ�ـزى  را مى خـواه�ـد ثابت بسـاز�د?  آ�ا شـما هم مـانند قـوم
بنى اسـرائ�ل خود  و قـب�له % تان  را برتر  و  باالتر از د�گر اقـوام  و اقشـار افغـانستـان مى پندار�د? ا گر چن�ن باشـد ! ا�ن �ك

فكر ب�جا و خام است.
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از من بشنو�د : 
زه بـه جـنـت تـه د پشتو سره  ح%ــــــمكه  پـشـتـو  ژبــه د  دوزخ  ژبــه ده

�ا چه چ�ـزى را مى خـواه�ـد بدست ب�ـاور�د ? كـدام دكـتوراى افـتـخـارى از وزارت علم و عـرفـان جمـهـورى اسـالمى ا�ران?  �ا
كدام مدالِ حسن خدمت از جمهورى تاج�كستان ? در ازاى پخش نفاق و شقاق در ب�ن ا�ن ملتِ رنج كش�ده...?

شمـا ولو كه از نام افغـان بودن نفرت ببـر�د و خود را «افغـانستانـى» �ا «خراسانى» بنامـ�د, باز هم اوالدِ همـ�ن خاك هستـ�د
خـاكى كه از صـد ها سـال به ا�نطرف بنام نامى افـغانسـتـان مسـمى شده اسـت و شمـا �ك عضـو ال�تـجزاى همـ�ن ملتِ سـر بلند

هست�د كه بنام «افغان» �اد م�شود و ا�ن خاك و تمامى ملت آن بر شما حق بزرگى دارند.
مـا در زبان پشتـو مـثلى دار�م : «په كور كى كـوركى مـه جوره وه !» ( در خـانه% خـو�ش خانه گك نـساز�د !)اگـر به ا�ن تالش
هسـتـ�د كـه در افـغـانستـانِ عـز�ز سـ�سـتم فـ�ـدرالى را برقـرار نمائـ�د و به حـسـابِ قـوم�ت و زبـان مارا به صـوبه% سـرحـدِ پاكـستـان
تحـو�ل دهـ�ـد �ا مناطقِ شـمــال شـرق را به تاجـ�كـسـتـان مـدغم گــردان�ـد و �ا شـمـال غــربِ وطن مـارا به ازبكســتـان و ا�ران ضم
نمائ�ـد تا د�گر از د�دنِ پشتـون ها و شن�دنِ زبانِ پشـتو آسوده گـرد�د ا�ن �ك مفكوره% واهى و خـ�الِ خام, جـاهالنه و و�رانگر

است.
با�د بدان�د كـه ملتِ نج�ب و سـربلندِ افغان از هر قـوم و عش�ـره  ا�كه باشند  شما و همـفكران تانرا با چن�ن طب�ـعت سركش,
افـراطى, ستـمى, فاشـ�سـتى, نژاد پرسـتى نفر�ن و نكوهش مـى نما�ند. و اگـر در كدام جلسـه% عـمومى ظاهر شـده و بگوئ�د كـه
من «افغان» ن�ستم و «افغـانستانى» هستم, از شما خواهند پرس�د كه «افغانـستانى» �عنى چه ? در صورت�كه از نام «افغان»
شـرم و عــار دار�د پس چرا خــود را «افـغـانســتـانى» مى گــوئ�ـد? بـا�د علناً بگوئ�ــد كـه ا�رانـى, تاجـ�كســتـانى, عــربى, هندى,
�هـودى, نصـارى, روسى �ـا چ�نائى كـدام �ك آن هسـتـ�ـد?  در آنصــورت بنا به نوشـتـه% فـاضل مـحـتـرم عـبـدلـعلى خـان افـضل از

) جـر�ده%  «مردم افـغانسـتان», مـردم افغـانسـتان از انكار تان از افـغان�ت شـما را مـوى۸۷) در شماره (۱۹لندن, در صفـحه% (
كنك خواهند كرد.

�ق�ن دارم كـه روزى شما هم به سرنوشت خلقـ�ان , پرچم�ان و طالبـان  دچار خواه�د شد  و ملت حق شـناس افغانستـان شما و
پ�ـروان ب�گانه پرور تانرا در ا�ن خاك مـقدس مـحكوم خواهند نـمود و مـجرم خواهـد شناخت. با�د خاطر نشـان كنم كسـان�كه
نا فهـم�ـده و نا دانسته مـرتكب جرم و گناهى مى شـوند, جزا و توب�خ آنهـا كمـتر است نسبـت به آنانى كه با داشتن عـلم و فهم
قـصداً و عـمـداً به اعمـال فـتنه انگ�ـزى,  شرارت , پـخش نفرت, بد ب�ـنى, نفاق و پراگنـدگى در جامـعـه توصل مى ورزند و �ا
خـود را در گـرو ب�گانگان قـرار داده  به ملك و ملت خـود خـ�انت مـ�ـورزند و آتش جنگ و خـصـومت را در ب�ن ملت شـعله ور
ساخـته همـواره در تخر�ب و برهم زدنِ آسا�ش عـامه عـمل مى نما�ند. الحق عـاقبتِ شان هم عـاقبتِ خلقـ�ان و پرچمـ�انِ ظالم و
وطن فـروش و جهـاد�انِ حر�ص و خـود خواه و طالبـانِ جاهل و نا اهـل م�گردد. ز�را هر سـهِ ا�ن گروه ها كِـشتِ شانرا از جـوىِ
ب�گانه آب�ـارى مى نمـودند. اما شـمـا گروه چارم شـمرده شـده گناهِ تان سنگ�ـن تر و شد�د تر از آنهـا خـواهد بود. ز�را شمـا در

دورانِ صلح و آرامش دست به نفاق و شقاق و هرج و مرج مى زن�د.
ندانستم كـه در عقبِ آن چهره% ز�با و قـشنگِ شما و آن س�مـاىِ معصوم و نازن�نِ كـدام جن و عفر�تِ لجوج و كـ�نه توز از كدام
سـر زمـ�نِ همـسـا�ه% دشـمن جـاى گـرفتـه كـه هر آن شـمـا را بر ضـدِ همـوطنانِ مظلوم و قـابل تـرحم تان بر مى انگ�ـزد و به خـشم و

مخالفت وا م�دارد. كاش من كدام دامالىِ قص�ده خوان مى بودم تا بر شما قص�ده مى خواندم �ا تعو�ذى و طومارى مى
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نوشتم  تا روح و روان و جسم ز�باى تا نرا از چنگِ ا�ن اجناتِ خب�ثه نجات م�دادم, �ا كدام شو�ستِ مجربِ جلبِ محبت و
دوستى براى تان مى فرستادم تا با ل�س�دن آن رحم و شفقتِ �ك خواهرِ مهربانِ هموطن در قلبِ شما جاى گز�ن م�شد تا من

و تمام هموطنانِ تان را بدون تبع�ض و تعصب به �ك نظرِ مهربانانه و مساو�انه% خواهرى و برادرى مى نگر�ست�د.
از�نكه دشمنىِ شـما با پشتون ها و زبانِ پشـتو بسرحدِ پدر كشى رسـ�ده است مرا ح�ـران م�سازد. ز�را �ق�ـن دارم  كه زندان�انِ
زندانِ ابو غـر�بِ عـراق كـه از ظلم و شكنجـه و تحـقـ�ـر و اهانتِ عـسـاكـرِ اجـ�ـرِ امـر�كائى كـه بر آنهـا عـملى نمـودند و تمـام دن�ـا
بحـالِ آنهـا گـر�ست آنقـدر تنفـر  و انزجـار از تمـام ملتِ انسـان دوست و عـدالت پسندِ امـر�كا نشـان نمى دهند مـانند شـمـا. در
حال�ـكه شما هرگـز از جانب ه�چ پشـتونِ افـغان مَـوردِ ا�زا �ا تحق�ـر قرار نگرفـته ا�د , امـا آنقدر خـشم و نفرت تان را در مـقابل
آنها نشـان م�ده�ـد كه كمـر بسته ا�د كـه تمام پشتـون ها و زبان پشتو را از سـر زم�ن افغـانستان مـحو و نابود گردان�ـد و عوض
آنها و زبان پشـتو زبان فـارسى ا�رانى كه نزد شـما خ�لى دلنشـ�ن است جابجـا ساز�د. به هَمـان قسمى كـه طالبان مى خـواستند
زبان درى  و غـ�ـر پشتـون ها را از مَـهـ�ن ما دور سـازند.  و شـمـا بتوان�ـد مـعلم را «آمـوزگار», مـتـعلم را «دانش آمـوز», مكتب
را«دب�ـرستـان» فـاكـولته را «دانشـكده», پوهنتـون را « دانشگاه» قومـاندان را «فـرمـانده» , شاروال را «شـهـردار», والى را
«اُستاندار» و صـدراعظم را «نخست وز�ر» بنام�د و فخـر فروش�د كه كـچالو را «س�ب زم�نى» م�ـگوئ�د و �ا بادنجان رومى

را «گوجه فرنگى» و غ�ره...
من به ا�ن نت�جه م�رسم كه بگو�م شما خصلت گژدم را دار�د كه م�گو�ند :

مـقـتـضاى طـبـ�ـعش ا�ن است*ن�ش گـژدم نه از ره% ك�ن است
�عنى جنگ اندازى و تفرقه افگنى عادت روانى تان شده است. و ما در زبان پشتو مثلى

دار�م : « عادت د بال په بسم الله نه پورته ك�ژى». خداوند شمارا هدا�ت فرما�د. آم�ن.
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