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 22/11/2113          جمشید آرش
 

 خواهم داشتوطنم؛ حرمت تو را پاس 
 

 پس وظیفه ام است که از آن حراست کنم، و نسل این سرزمینم پرورده این آب و خاک  زمینم، آری من پسر افغان 
از از آن دفاع نموده اند صد ها هزار نفر  شان حیاتخون و پیشینیان ما با پوست و گوشت خود و تا آخرین قطره 

خیلی از آن ها تا اکنون الدرک خود را فدا و  قهرمانانه رزمیدنداین مرز و بوم دلیرانه برای آزادی و استقالل ها آن 
 .اند

 

به شمار می رود آن ها در برابر  مردمان این سرزمیناز خصیصه های الینفک  ئیدفاع از وطن و سرزمین جز
را به زانو در آوردند با دستان خالی ولی  ابر قدرت ها .سیطره جویی ها و دست اندازی های اجنبی ها ایستادند

ننگ آور غالمی بر گردن نسل  ۀنگذاشتند که حلق ،ایمان راسخ و قوی از وجب وجب خاک خویش محافظت کردند
 .قربانگاه نیاکان ما به شمار می رود خطه این ۀهر کوه و در یم، بیافتدئکه من و ما انش های مابعد

موجودش به ما امانت گذاشتند و ما نیز ناخلف نیستیم که به امانت آن ها خیانت آن ها این کشور را با جغرافیای 
به نیکویی یاد می نمایم و حاال بر من است که با تمام وجود و توان در برابر ها اکنون من از آن  از این لحاظ .کنیم

و با صراحت لهجه ایستم آن ها بی به دامان تجاوزات و دست اندازی های کشور های همسایه و نیروهای پرورده 
و به د و صاحبان آن ها ننگ و ناموس خود را پاس می دارند دار د صاحببه آن ها بگویم که این وطن از خو

 .غیرت و شرافت خود همانند گذشته ارج می گذارند
 

و عظمت این کشور را لطمه بزنید،  تا بر این سرزمین فرمان برانید یدبا بی مهری های تمام، کمر بسته اکه  دیئشما
خود استفاده برده  ۀو ابزار دست داشتچون تا اکنون از هر نوع فشار  !بر این تالش های نافرجام خود خاتمه دهید

ریخی و کهن را أزمین تاین سر گاهی کمر بستید تا .اید ولی این تالش های شما عقیم و بدون نتیجه به پایان رسید
یم ئاینجاولی من و هزاران من  ،ه پنجماز سوب زمانی همو  آوردیداز تجزیه سخن به میان هم گاهی و د یئویران نما

 .کش و پامیر و بابا حراست می کنیمما دلیرانه می رزمیم، از هندو
 .ریخی و فرهنگی خود، محافظت می کنیمأاز تمامی داشته های ت یم وئما اینجا
با ثبات و امن را هدیه  ۀآیند خود دفاع کنیم و برای کودک این دیار،  یم تا از مادر پیر و پدر محاسن سفیدئما اینجا

 .کنیم
 

و بیگاه شما در صفوف نیروهای  اهو تعرض های گکه به منظور برچیدن تهدیدات می دانی هم سن و ساالن من 
با خون خود پیام آزادی و آزادگی را  ند وه اتن آنها سینه سپر کرد صد هادلیرانه می رزمند امنیتی شامل شده اند، 

 من را واداشته تا گذاشته است و یسزای هو ب عمیق تأثیر بر اراده ام این قربانی هاهدیه دادند  انش برای فرزندان
به  یکه بار دیگر انفجار نگذارم و من آماده ام تا سینه سپر کنم برای وطنم مبارزه کنم اکنونمصمم تر از پیش 

ی انفجار صدای شیون مادری برای از دست دادن جگرگوشه اش، فضا را غم انگیز تر سازد در البالگوش برسد و 
خود را در پرورده در مدارس تو انتحاری کودکی آغشته به خون دنیای پیرامونش را به ماتم فرو برد و فرد و فریاد 

 .و محراب مسجد را به خون بیگناهان آغشته سازد صفوف نماز گزاران منفجر نماید
 

من در برابر این همه بی مهری های تو سکوت نموده است و در برابر کشور باکی نیست که اگر امروز عالم دین 
و از انفجار مسجد سخن بر زبان نمی راند ولی من و ما با چشمان باز قرآن سوزی های تو چشم هایش را بسته اند 

به فرزندان خود خواهیم  می رسانیمهای بعدی نیز آن جنایات را می بینیم و در حافظه خود می سپاریم و به نسل 
و هیچ قاعده و قانونی  که دشمنان ما، آنقدر بی رحم و شقی اند که حتی به آیات کالم هللا مجید نیز رحم نکردند گفت

، قتل و می زنند دست به جنایات جنگی زدند انش برای دستیابی به اهداف شوم خود و باداران را نمی شناسند آن ها
 .بریده او فوتبال نمودند و با سر برای تخویف من و ما انسان را ذبح و می اندازند، انداختند و ه عام ها را را
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، خود را فدا انش اما جوانان زیادی برای التیام کشور بار ها و مکرراً خنجر خود را بر قلب این سرزمین فرو بردند
 نمودندشدن او را نظاره  پرپرو با چشمان باز  کارد خود را بر گلوی کودک فشردند  به تکرار دشمنان ما  .کردند

و هیچگاهی اجازه  کنند یچ وجه به این تهدیدات سر خم نولی میلیون ها انسان این سرزمین عهد بسته اند که به ه
 دهند که این سفلگان قرن به اهداف خود دست یابند.ن

 
 پایان

 


