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 «قصاب اگر زياد شد گوسفند حرام ميشود »
 

بنام پروردگار عالم     
 

 ميداني از کجا و چطور آغاز کنم، ما همه مدانمي نم،یوست داشتن محترم و د وطندارانعرض ادب و سالم حضور شما 
 دوي را که نکشی و رنج هابتي چه مصد،ي را که ندیفي ما چه زحمات و تکالچارهءي ملت مظلوم و بريکه در سه دهه اخ

 ی هاهيسرما ی از برباد،یلي تحمی وطن تا مهاجرت هایرانيو از ،ی داخلیاز مبارزات در مقابل تجاوزگران تا جنگها
ی گچارهي و بی تا گرسنگشماري بی های از دادن قربان،ی تا معنویماد . 

 کدام م،ي گوناگون بوده ای امواج مشکالت و پرابلم هاباني گرو دست  ها ما افغانري سال اخیپس واضح است که در س
  در مقابلگري همه دوش بدوش همدما. چکدامي که هنيقي؟ به  فارغ بودفي تکالني از اني سرزمني از اقوام ساکن در اکي

. مي و مبارزه کردميدي مشکالت حنگ ازیکوه  
 از اقوام بزرگ تا کوچک از زن و مرد تا اطفال معصوم که تا مي ادهي ها چشبتي مصني از زهر ای همه گ آشکار است
 ري سال اخی مورد س چون سخن درشي جاميگذاري را مسياز زمان انگل. ميگردي جنگ ها  و مشکالت میهنوز هم قربان

 که همه متحمل خسارات نيقي به د،ي نگردضرر خطه بود که متني ا از اقوام کياست، در زمان تجاوز روس ها کدام 
 به ی حاال که دولت انتخابني و حضور طالبان و تا همی داخلی در زمان جنگهابي ترتني به همميدي گردی  و جانیمال
 در آتش کساني در وطن حاکم است باز هم همه يی اروپای و کشور هاکاير جهان بخصوص امی اکثر کشور هاتيحما

ميسوزي ها میمخاصمات و دشمن . 
 شامل حال تمام زي بود و هجرت نتي مجبوری شک از روی که بمي شداي گوشه و کنار دن همهما افغان ها مهاجر در 

 .اقوام است
ميسوزي آتش مني در اکساني که باز هم همه اب اند مردم در عذیمتي و قی گرسنگ،ی از قحطزيدر داخل کشور ن  . 

 مان است پس ما ی همه اري است دامنگی محبوب ما افغانستان اگر مشکلهنيدر هرجا چه در داخل و چه درخارج از م 
 اي غم و اندوه در امان نماند، اگر پشتون بود ني از اچکسيه. ميدي حوادث گردی قربانکساني همه ميهمه درد مشترک دار

مي و ساختميخالصه همه سوخت.  هندواي بود ی پشهء بلوچ، اگراي اگر ترکمن بود ک،ي ازبايتاجک، اگر هزاره بود   
. 

 اني را عشي در سرراه ما خوتوانديالبته به هر چهرهء که م. کندي دست غم دامن ما را رها نمنيبا تاسف هنوز هم ا
 از زبان یکي سر زبانهاست همانا هتک حرمت به یء که از چند روز ها غلغلهی مشکالت و نا بسامانهمه  ني با اکند،يم

 . به فرهنگ استمت حرشاني افهي که وظی مقام فرهنگکيها آنهم  ازطرف 
 و دانندي   مکهيخوب کسان.نديآي صفحه می روی در پی مو ضوع مقاالت پني راجع به همميکني که مراجعه متي هر سادر
 انتي خشکي که بسندي ننونهايو اگر ا. دهندي را انجام مشي خوی و فرهنگی وجدان،ینماي افهءي وظقتي در حقسندينويم

 . بهره خواهند ماندی و بخبريز بي مردم است چون مردم از همه چ هنگ و مقابل فر دربزرگ
 

ده  شک ندارد و بنچکسي هی دری فارساي و ی فارسی دریعني زبان است کي ی و فارسی زبان درنکهيالبته در قسمت ا
ستي همه گان کافی بزرگوار آنقدر نوشتند که براسندگاني بحث کنم چون نوخواهمي مورد نمنيهم در . 

 
 احترام را  صل   در قدم نخست ادي است که ما باني  و آن ا آور شومادي و مهم راکي باراري موضوع بسکي خواهمي مبنده
 جامعه احترام به رسوم و عنعنات کي ملت احترام بر کياحترام به شخص، احترام به انسان ، احترام بر . مي کنتيرعا
 کي شي گواي به گفتار و احترام به لهجه اني احترام به زبان، به ب  باآلخره ملت وکي و مذهب ني ملت ، احترام به دکي

 ملت
 پاسخ نخواهد ی است که شخص مذکور مارا بداي هوميي نماري که باشد تحقلهءي را متعلق به هر قوم و قبیاگر ما هر کس

 .گذاشت
 را ی اشتباهني چنی  خواندن کلمات سچهء فارسی فرهنگري و غی اسالمري جناب محترم خرم صاحب با غبي ترتنيبه هم

.مرتکب شدند    
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 اني زبانها در مني کنندگان اجي که آنها نگهبانان و ترومي که دانشمندان و خبره گان برجسته در هردو زبان دارميريپذيم
 زي بزرگواران چدي است بادهي اتفاق افتري چند روز اخني که در ايی حالت استثنانيدر چن. باشندي زبانها منيان ا گندهيگو

 از زبان ها یکي را موقع ندهند که به دفاع از ی و هر کسرندي را بگی و فرهنگی زبانباتيفهم ما جلو هر نوع تخر
 همه تشنج ني خرم سبب ای که آقاميما اگر همه قبول کن. ر دهند قراشي خوی را  آماج دشنام هایگريبرخواسته و زبان د

 و حل مشکل نندي بنشم باهی را در سطح مل  ع موضوني گان محترم اسندهي است پس بهتر است چند نفر از نودهيگرد
 . نگرددسري می مغرضان موقع سنگ اندازی تا براندينما

 
 مورد قلم بدستان محترم در هر دو زبان ني دری پوهنخاي دانشکده اي پوهنتون و اي ميي ما دانشگاه بگونکهيدر قسمت ا

 . در دسترس همگان قرار داردیتي انترنی هاتي نوشتند که در ساادي مقاالت زیپشتو و فارس
کنند؟ي و نقد مسندينوي محترم خالصانه مسندگاني همهء نواي که آنحاستي دری نکتهء اساسیول  

 هر افغان است که فه،ي وطنصورتي پس درزندي دشمن برابي هم باشند که آب در آسیسان و کسنديو اگر همه صادقانه ننو
 اشخاص مغرض هم بنام پشتو زبان ني گذاشت  چندينا گفته نبا. رندي بگشيخو زي اشخاص را با نوشتار صلح آمنيجلو چن

 سبب هودهي گفتن کلمات بايا نوشتن و  نموده بري را تحقگري و طرف د ظاهر گردندتواننديم زبان ی دراي یو هم بنام فارس
 را انجام شي خوني ننگفهءي وظ است  وی وحدت ملبي چون در هردو صورت که هدف شان تخررنجش آنان گردد

دهنديم . 
 ري تاثري آگاهانه زري غاي و اکثرا آگاهانه و رسدي مردم می دست بدست براشانيا نوشته هی بمانند ولاي رندي اگر بمشانيا
 نفع و نکهي بدون اندينماي را آغاز می بسته و دشمنگري با زبان دی ورزنهي رفته کمر کشاني آثار ااي ها و  نوشتهنيا

  شده باشدی زبان واي و ی متوجه ویضرر
 

 کدام زبان اي باشد چه پشتو و ی زبان چه فارسکي گان ندهي گودني که سبب رنجاندي طرز دني باور هستم که چننيبنده به ا
 انتحار کننده با انفجار دادن کيچون . باشدي اواخر معمول است مني که دریاک تر از حمالت انتحار خطرنیکريد

بخشدي و داستان را خاتمه م؟ راشي و هم دشمن خوکنندي را نابود مشيخو هم شيخو  
ماندي میدم باقمر در دسترس سندهءآني بعد از درگذشت نوی دراز حتی نوشته سالهاکي اي اثر و کياما  . 
 قوم بزرگ را در مقابل قوم بزرگ کي شي نادرست خویابي و شررانداز با ارزتي مسولی بسندگاني با تاسف که نومگر
 و آنها ندينماي میروي گان خود پسندهي کامال معمول است که مردم از بزرگان و نونيو ا. نشاندي می به سنگردشمنگريد

 دوست ست،ي ، فرهنگ چستي آموزانند که زبان چی مدم مریاکه براند ها ني چون همدانندي مشيفرهنگ خو نيمحافظ
ستي و دشمن کستيک . 

 را درک نکنند و بگذارند شي خوتي مسءولشانيو اگر ا. باشدي محترم می و علماسندگاني نوی همه بسوديچون چشم ام
 دي نمالي درست تحلاندتوي م ع از موضواي آنکهي بدون در نظرداشت اسدي بنواي و دي کس هر چه دلش خواست بگو هرکه 
  مخلصانه؟اي اهدافش مغرضانه است و اي و ري خاي
 

شود؟؟يپس آخر کار چه م  
شودي شد گوسفند حرام ماديقصاب اگر ز«  خوب گفتند چه » 

 
  افغانستانوري ملت غیروزي و پیابي اتحاد ، کامديبه ام
قي من اهللا التوفو  
 


