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 !دروغگو حافظه ندارد
 قسمت اول

 

در نوشته های نهايت عالی و مهم  صاحب  مورد آنچه جناب محترم سیستانی صاحب و  شاغلی محترم نوری در
عده عقده ای  ثیر نوشته های يکأت شود که والی کابل زير چنین معلوم میکه  کنم اخیر شان نگاشته اند عرض می

ی ها کشور و يا هم از روی سلیقهپرست رفته است که يا بر اساس دساتیر و پالن های دشمنان خارجی  و  قوم
د بلکه با تمام قوت بر را به کار می« افغانستانی» ضد منافع ملی چوناصطالح  قومی، لسانی و سمتی نه تنها اين

ما شاهد يک دور ديگر از اين جنجال  ،ند که ديروز طی جلسه ولسی جرگهرا دامن ز د مسايل ديگر لسانیخواه می
 .ها بوديم

در کشور های چند »موضوع  را درک نکرده اند که  تراشند اين ه خود را با سواد و دانشمند میک حتی همان هايی
قومی مانند افغانستان و ايران يا بايد مانند افغانستان عمل کرد که اصطالحات معین رسمی به يک زبان خطاب شود 

 ايتخت يعنی قلب کشور صورت میهای ادارات و تحصیل بخصوص در پقسمت مهم کار در حالیکه به زبان ديگر
يا هم مانند ايران که اقوام غیر فارس حتی به خاطر صحبت به زبان مادری شان توهین شده و دشمن ايران و  گیرد

 .  گردند خطاب می
در زمان آن شاه  شاه سابق محمد ظاهر شاه اين مسئله را خوب درک کرده بود و از همین رو چنین يک تهدابی

ستره  لیښاروا، څارنوالی، ، پوهنځیما پوهنتون ۀپس با افتخار هم. کشور گذاشته شدهای رسمی  برای زبانبزرگ 
 .بگويیم.  . .، ومحکمه

 میخبر زيرا اگر  . ريخ اين کشور خبر نداردأاز ت دهد اصاْل پشتونی که در مقابل زبان دری حساسیت نشان می
  .ددر کنار پشتو افتخار کنن يد از هر قوم ديگر بیشتر به زبان دریها با دانست ک  پشتون داشت اين را هم بايد می

ها به عراق عجم  فقط با آمدن عرب . شود بايد گفت که دری مادر است می فارسیزبان دری و اما آنچه مربوط به 
به آن  را که آنها یها مقابل شدند زبان چون اولین بار با فارس( شود ايران خوانده می 1320که بعد از سال )

اين نهايت بی انصافی است که نام زبان را . ها خطاب کردند کردند يعنی دری را فارسی يا زبان فارس صحبت می
 . ها که در خود ايران اقلیت اند صدا زنیم که خاستگاه آن افغانستان امروزی است به نام يک قوم ايران يعنی فارس

صحبت شان ترکی توانند حتی به زبان مادری  ها نمی کت فارسها قوم اکثريت اند که از بر در ايران امروز ترک
در حالیکه در افغانستان از هزاران سال بدينسو پشتو و دری، ازبکی و پشه ای، نورستانی و بلوچی صحبت . کنند

پس در يک کشور چند قومی يا بايد مانند ايران تحت تسلط  . شده و هیچکس در مقابل آنها حساسیت نشان نداده است
که  جايی –ست ا آنکشور هوای رضاخانی حکمفرما ديگرمظلوم فارس ها عمل کرد که هنوز در رابطه با اقوام 

خواهند به زبان مادری شان  ، آذری و عرب را حتی فقط به خاطر اينکه میرـ، لـُاقوام چون ترک، بلوچ، کرد ديگر
 کنند و نظرات فاشیستی رضا خانی اب میدر کودکستان ها برای اطفال شان شرايط مساعد شود دشمن ايران خط

ازمنۀ طوالنی همه اقوام برادروار زندگی کرده و در مقابل زبان  يا مانند افغانستان که درهنوز پا برجاه است و 
منحصر به فرد  يکديگر حساسیت نشان نداده بلکه کلمات پشتو و دری را با افتخار برای نشان دادن خصوصیات

 .درده انافغان به کار ب ۀجامع
  

 که خود از او ياد کرده يعنی کسی ۀصاحب در مقال که شاغلی محترم سیستانیذغال سنگ  انجنیراست که آن  جالب
؟؟ مبدل گرديده کسی است که تا چند روز قبل ادعا داشت که چیزی به نام افغانستان تا !!ريخ نويس بزرگ أبه ت دفعتًا

  :گويم که ما در وطن عزيز می طوری وجود نداشت ولی همانفقید زمان امیر آهنین عبدالرحمن خان 
 

 در این اواخر با ترجمۀذغال سنگ هم  این انجنیر، خود شان روی خود را سیاه میکنند دروغگو های منافق اکثرًا
 خود روی خود را سیاه 4281سال  در «ویلیام مورکرافت»یک انگلیسی به نام  یا سفرنامۀ های سفری یاد داشت

از کشوری به نام افغانستان ياد گرديده است و يکبار هم از کشور خیالی آنها  کتابدر هر فصل آن  زيرا کرده است،
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در را در افغانستان زمام امور عبدالرحمن خان امیر آهنین  در نظر داشت اينکه حاال با. خراسان يادی نشده است
بايد بگويد که چگونه ممکن است که در سال !! بزرگ ؟؟ريخ نويس أت بدست گرفته بود پس اينمیالدی  1885 سال

  ؟کرده است اين انگلیسی در يادداشت های خود از کشور ما به نام افغانستان ياد 1821
بزرگ که يگانه  یبا سطح دانش کم ولی دهن هااين عقیده اند که اين مشت گمراه در لندن اکثر هموطنان ما به 

نظامی  تسازمان استخبارا ۀوسیله ، سمتی و لسانی است به گمان اغلب بت قومیشان دامن زدن به اختالفا ۀوظیف
از اتباع آن کشور مصنوعی نهايت  یبزرگای انگلستان بر اساس موجوديت کتله  که در .آی .اس .پاکستان يا آی

وطن را در  اگر تبلیغات دشمنان. شود تبلیغات داده می جهتپالن و مواد شان  ، جذب گرديده و برایفعال است
ه که يکعداين مشت قوم پرست و افغان دشمن  کنند با آنچه که پاکستان و ايران ايجاد و تمويل می یسايت هاي

نگاشته  هم در مورد شان یيک تعداد از سايت ها ظنز هاي مريض هم ياد کرده و درهموطنان آنها را به نام گروهی 
 . کنند به دست با دشمنان خارجی کار می ابیم که آنها دستي ، مقايسه کنیم چنین در میشده

های کابل و مزار شريف سفر کرده اند که هموطنان ما حرام به شهرنمک به در اين اواخر چند تن از اين مشت 
که اينها به کابل و مزارشريف رسیده اند  دانند زيرا بر اساس اطالعات همین را هم دستوری می شان حتی سفر های

به نام خراسان و بنیاد خراسانیان و غیره زده اند که آخرين تجمع آنها در مزارشريف و  یايدست به ايجاد گروه ه
خود از بلخ است برايم فقط چند روز قبل گفت که او به مقام يکی از هموطنان که . در مورد مسايل قومی بوده است

 .واليت بلخ در زمینه اطالع داده است تا متوجه اين دشمنان افغانستان باشند
را در نوشته های ها يا درد دل ها  بار نوشت باقی حرف شود در يک نمیتمام آنچه را که من در دل دارم  چون

   پس يار زنده و صحبت باقی. بعدی خواهم نوشت
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