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 پرور علم و دوست علم برادران و خواهران از سپاس اظهار با
  

مهمان واقعاً یک ملت زمانی زنده محسوب میشود که کلتور و زبان مختص به خودش را دارا باشد. اگر پسر من 
نوازی، مسجد رفتن، سالم و احترام به بزرگان، معلم و معلمه را پدر و مادر معنوی خطاب کردن، دست موسفیدان 

هزاران مختصات دیگری که کلتور و فرهنگ افغانی را شکل مسایه را گرامی داشتن، و هزاران را گرفتن، ه
فرزند من نیست. و اما با هزار افسوس باید گفت که میدهد، فراموش کند، من ازین فرزند بیزارم و دیگر این فرزند 

را میشناسی و نه هم از روی اموش کرده اند، نه از روی زبان او امروز اکثر جوانان ما در شهر ها خود را فر
 لباس.

است و سعی و تالش شان همواره اینست تا چگونه بتوانند کلتور و یادی بیرونی در داخل کشور در کار دستان ز
و مملکت همسایه که بیگانه ها به گفته عوام  صد ها بار باالیشان شرف دارد، ترویج بخشند. تلویزیون طلوع زبان د

 و رادیوی بی بی سی بخش دری به شکل فنی تالش دارند تا زبان آخندان ایرانی را در بین عوام ترویج دهند. 
پوهنتون ها تالش دارند تا ایرانی صحبت کنند و آنچه نهایت تاسف آور است اینست که قشر باسواد ما و حتی اساتید 

شما در مصاحبه با ایشان اینرا به خوبی میتوانید دریابید که چه کلماتی را بزبان میآورند و اما نمیدانند که آنها زبان 
 شان میسازند. ان ایرانی را جاگزین زبان مادریآخند

که برای آخندان ایران کار کرده و کار میکند، ت سا نیز کسی پرست وزیر امروزه(وزیر اطالعات و کلتور )سر
تلویزیون طلوع برای ایران کار نمیکرد و نه هم دم ـچون اگر وی واقعاً وزیر چنین یک اداره میبود پس من معتق

وگرامی را براه انداخت بنام رادیوی بی بی سی بخش دری. یکی از شبکه های مخابراتی در گمراهی جوانان پر
د که احب بپرسوزیر ص نشد که یک روزی  نشان نداد وچیزی دیگری  جز شطحیات تا توانستافغان و  ستارۀ

افغان را در شخصیتی یافته ام مانند وزیر محمد اکبر  من ستارۀ کهچون و نه هیچ، برادر! این نه ستارۀ افغان است
م بخش، استاد ر ما سرآهنگ، رحیموسیقی دارم بنام استادان بزرگوا تو این را موسیقی میگویی من ستارۀخان و اگر 

 انی. شبکه مخابراتی زیر نام ستارۀاستادان دیگر موسیقی اصیل افغاز ها قاسم، استاد اولمیر، استاد ناشناس و ده 
لیون ها افغانی را از جیب مردم بیچاره به جیب خود انداخت و اما هیچ یک از اراکین دولتی و نه هم یکی یافغان م

ست که جامعه ام را یاین شر !برخاست تا گریبان این شرکت را گرفته باشد و گفته باشد که برادراز جنابان پارلمان 
 فاسد میسازد نه ستاره.

بزرگی واقع در نزدیکی لیسه عالی حبیبیه در سرک داراالمان کابل که در ظاهر مربوط میشود به آیت هللا  مدرسۀ
 ما ت به خاطر ترویج کلتور و فرهنگ ایران و اما دولتمحسنی و اما در حقیقت یکی از مدرسه های ایران اس

 خاموش است چون اراکین دولتی از سفارت ایران معاش بدست میآورند.
چه است و سالیانی متمادی همین کلمه در بین  (قاغوش) زبان وسیله افهام و تفهیم است، در صورتی که من بدانم که

ایران بیاموزم و جاگزین کلمه و یا  انمردمم مروج است پس نمیدانم چه ضرورت است تا کلمه جدیدی را از آخند
نه دری است و نه هم  قاغوشداند که من در مورد چه صحبت میکنم، اگرچه کلمه میکلماتی سازم که اصالً کس ن

انی من در یکی از قطعات ی و بلوچی و اما من میدانم که قاغوش همان اطاق بزرگیست که زمپشتو و نه هم پشه ا
شاروالی، دهقان، قوماندان، به خصوص یا بالخصوص رنوالی څانسان لوی  همی عسکری درآن بسر میبردم، و

 )ویژه وارد شده از ایران(، راه )راستا وارد شده از ایران( و هزاران کلمات دیگر. 
کلی انسان گیچ میشود که آیا این جوان با این نوع رفتاری که در پیش گرفته ه جوانان امروزی نظر اندازی بب اگر

ند سفربری سردار است خواهد توانست از ناموس مملکت به دفاع برخیزد اگر امروز دولت امری صادر کند مان
رز فکری که دارد نخواهد توانست به چنین دم که جوانی با طـقتـیس جمهور شجاع مملکتم، من معمحمد داود خان رئ
دهد چون وی مانند دختران امیل به گردن و بندی در دست انداخته و موهایش را نیز مانند مایکل  یک امتحان تن در
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جیکسن و یا بچه های فلم های مبتذل هندی آرایش نموده و سرخی هم به لب. مرد با خصوصیات مردانه مرد خوانده 
زن پنداشته میشود در غیر آن تنها شکل فزیکی نمیتواند زن بودن و  ،فات عفیف و مهربانانه زنمیشود و زن با ص

 مرد بودن را به ثبوت برساند.
 

 اقبال هندی میگوید:
 نوجوانان چون زنان مشغول تن     نـــران کهـــاز حیا بیگانه پی    

 ون امهاتــمرده زایند از بط  در دل شان آرزوها بی ثبات
 
استادان بزرگوار هاشمیان و برادرم قیس کبیر، ، واصل، مالل موسی نظام اظهار سپاس از خواهرم صالحه واهببا 

سیستانی که همواره سعی بلیغ بجا آورده اند و تالش های پیگیر نموده تا کلتور و زبان ملی افغانی را زنده نگه 
با استفاده  ت مختلف مورد تعرض قرار گرفته،ه از جهادارند، خداوند ایشانرا سرفراز و کامیاب دارد تا این ملتی ک

 یز دهند و به بیراهه نروند. تم هاز تراوشات فکری این بزرگواران استفاده مزید نمایند تا راه را از بیراه
 

کنند بلکه در صورت امکان اگر  ءشان اکتفا نه تنها با نوشتن مقاالت گرانمایۀتقاضای من از جناب ایشان اینست که 
را در داخل مملکت اعمار نمایند تا مؤثریت بیشتر داشته باشد. واضح  چندین ستیشن رادیو و یا تلویزیونک و یا ی

است که پخش نشرات رادیویی و تلویزیونی در ترویج هر آنچه بخواهی مؤثریت زیاد دارد چون همه هموطنان ما 
 سد دسترسی کامل ندارند.یا در هر سایت دیگر به نشر میر به مقاالت مفیدی که درینجا و
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