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  خان غاور
 

 ا مارۀ همکه  نان خاينين ملی اندگنفاق اف
 ندنيکسان به تباهی ميکشا

        

ک مستقيم  اجنبيها به ن به کمآدرکشور ما مردم خاينين ملي را به کسانی  خطاب مينمايند که مانند شاه شجاع  و امثال 

چون شاه  جرم افراد یافرادی که شريک در، استقالل سياسي کشور را به مخاطره انداخته باشند، و ياهم قدرت رسيده

را به مخاطره انداخته  کشور هران کسې ميتواند اطالق شود که منافع ملی نام خاين ملي به اما درحقيقت.  باشندشجاع 

 .ويامی اندازد

خيانت فرق . ن به طور کل  صدمه بينندآو مردم  ن کشورآدست دادن  فت که با از ن چيزې را ميتوانآمنافع ملی هر 

ردد، بلکه حق يک  نآه جدر نتي ملی با خيانت در مجموع دراين است که در نتيچه خيانت عادی کشور متضرر نمي

جايدادهای دولتی در  بطور مثال چور زمينها و. ملک خود بيافزايد  و کسی هم بر مال و،شود تلف دفرد ميتوان

در يک سخن هر عمل غير .  غضب مال کسی به زور ويا هم،والی کابلاررشوه در بدل نمره زمين در ش شيرپور،

ردند خيانت استآغير قانونی که در نتيجه  عادالنه و ر . ن افراد متضرر  سی قلعه بست را در مقابل پول کاما ا

ر بداند که مرتکب خيانت ملی ر گفرق دي. شده، خيانت که در هيج قاموس انسانې بخشيده نميشود ازبين ميبرد دي

 جرم عادی در اين است که خيانت ملی جبران ناپذير است، لهذا خاينين ملی را کسی نمی  خيانت وخيانت ملی از

ور رفته ميروند، نداردینها هم که ميدانند پشيمانی سود آبخشند و  الشيطان اعوذ باهللا من.  مانند شيطان  در خيانت 

  .الرجيم

اه فريب بنا بر تعريف فوق مردم ما هنوز خاينين ملی را بطور کل ن اه نا  عوض به نها را خورده وآه شناخته، لهذا 

نهای که با پيش نمودن شعارهای دروغين قومی، لسانی، مذهبی، آ  می نمايند تحسين نها راآشان   نمودننفرين

ر انداختند، وبه جان يک   نها را آی مردم ماگ ساده واستفاده از ل ان ماگانگبي بی رحمترين شيوه يی  خودشان به دي

  . نها، همچنان دارايی عامه، که نيز دارايی مردم بوده،  غارت نمودندآودارايی 

نوجوانان   مانند مهيا ساختن دروس برای اطفال وهک پگان گخود ي بخاطرتامين  حيثيتاماامروز که رهبری  دولت 

ها،  سايت طريق ز ا فضل فروشانو ، مکتب سوزان دنزمزمه ميکن  تامين عدالت اجتماعیبتاسی از شعار  پشتون

نوجوانان  اکثريت اطفال و که  ندنما و نمیفاشيست خطاب نموده،  و راگراتب نها را آ های متعدد تلويزيون، وراديوها

بدون از دانش ، که وطن مشترک مابادانی ر آد،  و دنببر  پيشبه خود را موزش آطريق زبان خويش تعليم و از کشور

  .دنرا ادا نماي خويش يا ناممکن است، سهم  فعال   مشکل وموزش آو

پول بدست طريق فضل فروشی  د ازنميخواه، که راحت طلب  و  کم فهم ،،جارچيان ارزانفروش همه اين  بدتر از

  و هزاره،ک،نام اقوام شريف تاج  از،دوخته کشور ماخاک  ب وآ که چشم خويش را به ،اجنبيانبه دستور د، نرآ

 سيا یآتونها بلکه افتخار  سراسر شدر راس احمدشاه بابا، که نه تنها افتخار پ ان کشورما،گزردرس  بآبه  ازبک

  نه تعصب رامش به سر ميبردند؛آسراسر اسيای اسالمی در  زمان حاکميت وی مردم در  چون در-استاسالمی 

  .مياندازند دشنام به راه دمکشی دست بزند، توهين و آمردی که به ماجراجويی وه ن قومی بود، و

 ،رداندهگبه سالهای نود برست  ا  ماۀهمخانۀ ما را که  کشور ،شتهاک را از نو قتخم نفا بدينوسيله ميخواهند که اينها 
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   .دنبيافزايکاه خود  و ون به جآدربدل  و ساعد نموده ، مخود  به نفع باداراننآ شدن  پارچهزمينه را ازنو برای

س کر زی أ در ر، حاکميت فعلییاست، سستی ي که قابل بيانه چ نآاما  .ان استچيزيست که برای ما کامال عي اين

  ،رديدهگ زغاآکه شش سال قبل  چه ن آ ، پ ميزندگعدالت اجتماعی   حقوق بشر و، که از ديمومکراسیاست  صاحب

 زبان -ه زبان پشتو اتب بکماده ساختن مآ عمدۀ آنمثال .  نميخوردمن به چشآ زاغآوز نجام ميشد هنه بايد اکنچه  آو

 و ، ميداشتاه گمارا درتاريکی ن مردم ن،آ يممنمودن  ازتع يریگ جلوبا مزدور و وابسته حاکمانکه  کشور،اکثريت 

م ميشود که کرزی ومعل .ميداد  ادامه ،بود و رفع غرايض ،، نوشيدنن فقط خوردنآ هدفی حيوانی که گ  به زندهخود 

 که  افغانی به حال مردم نفرين شده يی ا و واما. شت ذگز از لللی نخواهد گهره کچه  نآده وصاحب از لللی شروع نم

اه افغانستان افغا،يشدم کمگ در ختم دوره انتقالی افغانهنوز تان نسن نام افغا آ درغير از،دنراه فرار ندار ن  که هيچ

  .مک مبادگ

  پايان
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