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  !دي نفاق و جنگ را خاموش کنپوريش
  

 دراذهان مردم جنگ زده و به ماتم نشسته ما جان ی و آرزوهادهاي ازکشورامی بعد ازخروج عساکرشورویدرسالها
 تي مجروح و خون چکان ما خاموش و صلح و امنهني درمی و برادرکشی جنگ و آدم کشۀري ناديگرفته بود که شا

 و ی تا به عمران و آبادابندي گرفته اند مجال بشي را در پی که راه صلح و آشتهنيبرقرارخواهد شد و فرزندان برومند م
 امروز به ی جهانۀ ما مرهم گذاشته شده و در جامعۀ گرفته شدی ملِت  به بازی وطن بپردازند و برتن زخمیبازساز

 و روباه صفت رکي که دشمنان سوگندخورده، زغِي افسوس و دریول.  باسعادت رو آورندی و زندگی و تعالی ترقیسو
 ۀ ادامی نهي به نوا آوردند و زمی دگرتميه ر ب،ی دگريی سروده ،ی کمپوز کوررس دگررنگ،ي ما با مهارت و نهنيم

  .  آن ادامه دادندعتري ساخته و با ابعاد وساي بود دوباره مهیاني و پای را، که درحال خاموشی و برادرکشیجنگ و دشمن
 اتحاد، شي و وطنپرست خوشي هموطنان سالم اندصدي ف٩۵ و وجدانم، مانند ري قلب وعمق ضممي   من که از صم

 هولناک ما از کاروان ی و عقب مانبتهاي راه نجات از مصگانهي را شي  مردم ساکن کشورخوی همه ی برادر ویهمبستگ
 مخالفم، لي اقوام و قباتها،ي ملاني میازي امتی تفاوتهاو يی جوی و برترضي وبا هرگونه تبعدانمي می بشررتمدنيعرالسيسر
 با ی گسندهي من نه توان نودانم،يقوق، باهم برابر و بردار م الحی اتباع کشور را مساوايو» شهروندان «ني ساکنیتمام
 فقط آنچه را من.   خود را دارمی ملت به خون نشسته يی و رهنمای  رهبراقتي را دارم و نه استحقاق و لی آنچناناتيادب

روِد دلخراش  کوررس و سی ناظر و شنونده ی باتعجب و ناباورسم،ينوي مرمي به امر وجدان و به حکم ضمدانميخود م
 امي پنيا.  باشمي میپورتباهي غم و شکي گان و نوازنده گان موزندهي سراني افغان دشمن، ای»هايافغانستان« ازیعده ا

 نفاق افگنانه و ی ده چندان بار دگر سرنای تمام و با سنگدلی مروتی با بجنگ، تندور زمي و حماالن هیآوران دشمن
 مانش ،یاهاي دری و از کناره هافل،ي برج ای حواشی نورانی رنگهاانيز م و اد،ي را از اطراف قصرسفیبرادرکش

 یبه نوا آورده، ملت خسته از جنگ و ماتم زده ...  بحِر الکاهل واي و بحِر آرام ترانهي سواحل مدی و استراحتگاهانيورا
 که ازآن دورها جنگ الن،ي نبرد پ تماشاگرانني اند،ينماي مدي و تهدبي ترغق،ي تشویما را به ادامه جنگ و نبرد برادرکش

 ني با براه انداختن انهايا. پاشندي ملي آتش دامن زده و به آن تني فراوان به ااقي با اشتکنند،يرا در کشوِر ما تماشا کرده و م
، »تاراج«، »ظلم و ستم« مورد ی دگری الهي توسط قبی الهي قباي و ی توسط قومی قوماي یتي ملاي که گوغاتيتبل
 انتقام ی حاال براني حاال و فقط همديقرارگرفته و با» تجاوز «ی و حت»ی انصافیب «،»نيتوه «،»ريتحق«، »تعرض«
 آورند انيرا بالدرنگ به م»  مقاومتديجبهه جد«زند و يبه پا خ»  تحت ستمیتهايمل«..  وی ژاژخواه،ی حق طلب،یريگ

دعا و »  تحت ستمیتهايمل «ني ایروزي پی دور براین دورها ازآنهايو ا.   افغانها ادامه داده شودیزي به خون رايو گو
 هرهب» جهان آزاد« خواهند فرستاد و خود در بستر آرام از نعمات انهي داهيیدرود، شعر و ترانه، موعظه و رهنما

  !!خواهند جست
 سال یما، آن مردم س کشور گوشزد شود که دگر مردم ی دشمنان اتحاد و وحدت ملني و به اخي تاراداني شني به ادي   با
، دگر مردم ما به اوامر و » درنگ عقب پشک بدوندیبرده، ب)  گربه( ات را پشک ینيب «ديي که شما بگوستنديقبل ن
 شده ها ضرورت ندارند، حاال دگر مردم ما ی شده ها و غربيیکاير از وطن  و امختهي گر»یهايافغانستان «ی هايیرهنما

 ما و ۀ جنگزدهني از مزي گری ها  ها را بهانه ای شوروتي موجودروزينترازمادر اگر د مهربای هاهي داني که اداننديم
 شان در یخارج امروز که همان دوستان دانستند،ي خود و کمک خواستن از آنها، می خارجانيپناه بردن به دامان مرب

 تا از برگشت به ابديادامه ب در کشور ی جنگ و برادرکشخواهندي می دگریکشورشان حضور دارند، بازهم به بهانه ا
 اقوام باهم برادر اني می طالبان نفاق و دشمنني که ادانندي میمردم ما حاال به خوب.   داشته باشندیکشور ـ خود بهانه ا

 جنگ در کشور را یخارج  ادامه » آزاد و موکرات «یاي دردنی جهت ادامه زنده گ»لارائه استدال «یافغان، فقط برا
 ی آن ادعاهادانند،ي می و باتجربه شده اند که به خوبدهيحاال مردم ما در برزخ جنگ چنان آبد.  کننديم و موعظه غيتبل
 فقط »شي اندکيروشنفکران تار «وني آقاني و استقالل کشور از طرف ای دفاع از اسالم و دفاع از آزادی اکارانهير
 بر کشور ی تجاوز شورو- ی و جهانختهي لجام گسغاتي ما بود و آن تبلدهي عذاب کشهني جنگ در می آغاز و ادامه یبرا
 قدرت کي غاصب و کي و مي قکي ی  بود که جاني قشون سرخ از کشور ما نبود  بلکه هدف ادني کشروني بی برا-ما

 متوجه شدند که حاال دند،ي رسشي  مرام خوني که به انهايا.   و صاحب، غاصب و تجاوزگر دگر داده شودميتجاوزگر به ق
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 ی وغم خانه کي عقب مانده، تاررانه،يبه کشور و»  آزادیايدن« رنگها، چراغان، یاي از دنشي خوی مطابق ادعاهاديبا
جنت به » بالتشبهه« را به مثابه رفتن از هني خود صداقت نداشتند و برگشت به می که در ادعاهایکس.   برگردندشيخو

 ني کردند و ای سازنهي زم»یاسالم «یمهاي تنظانيرا به جنگ م »زميکمون« اسالم و اني فورًا جنگ مپنداشتنديبرزخ م
 انداختند تا با پختن زي  افغانستان عزگي جنگ به دی ادامه ی برایدگر» آش «کرديجنگ هم که آهسته آهسته فروکش م

 اني مدعنيبه جان هم اندازند و ا...  هزاره، ازبک و ترکمنک،ي بنام پشتون، تاجنباري افغان را ابرادران آش، نيا
 بهرمند »یپناهنده گ «یاي به آرامش و راحت خاطر در خارج از کشور از مزا»ی  و اسالم دوستیافغانستان پرست«

 که خداوند جنگ را کنندي و مکردندي پنج بار در روز دعا میحت»  وطن پرستانيافغانستان« قماش نيا.  باشند
 شان برسرنوشت کشور، دگر بهانه و ی باقطع جنگ در افغانستان و تسلط اربابان خارجرايدرافغانستان قطع نکند، ز

  . ماندی نمیباق...  وکاي  پر تنعم غرب و امری شان در مهمانخانه هااتي ادامه حی برایليدل
 کنند،يمه م نام کشور را زمزري آهنگ تغی زماندهند،ي را سرمزمي سرود فدرالی گاه،»یافغانستان«!  وطن دوستانني  ا

ستم « سرود ی را برای دگری نغمه ی و زرنگی باتردستابدي ی شان شنونده و عالقمند نمی ترانه هاني اکهيو در صورت
  .  زنندیم»  هاتيستم پشتون ها بر اقل« و معاصر برطبل دي جدمي نمود و با القاء مفاهی دوباره ساز»یمل

 زبرقدرت زباني می ابرقدرت غدارشده و گاهکي مهمانداِر ی گاه   وطن ما، مام وطن که از شرارت فرزندان ناخلفش
 فرزندان ناخلفش وارد ني همی مادرمظلوم به همکارني فراوان بربدن ای مهمانان، زخمهانيدگر، و در جدل حضور ا

 تين و افغان افغان بودن، افغانستان بودیعني) هاي ستمۀ گفته بیلي تحماينام نادرست  (»یبدنام« به جرم یشده است، گاه
 سال ٣٠٠ که چرا پشتونها ني به جرم اینام ندارد، و زمان...  وستاني چرا خراسان و ساي که گورد،يگيمورد اتهام قرارم

   افغانستان بوده اند؟ داريحاکم و چوک
 اصل و چي و هلهي قوم و قبچي هۀندي که حکام افغانستان هم مانند اکثر زمامداران جهان نمادانندي خوب مکهي در حالنهاي   ا

 که حکام گذشته به تناسب سائر دانندي می به خوبنهايا.  شانی شخصی و حتینصب نبوده اند، به جز از منافع خانواده گ
 ــ ی اجتماع،ی امور اقتصادی که در بخش هادانندي منهايا.  شده اندی واقعی به پشتونها کمتر مصدر خدمتتهاياقوام و مل

 نقاط کشور کمتر کار و ري به تناسب ساني  مناطق پشتون نشیاتي حیلتور و سائرعرصه ها ــ کمي تعلر،يعمران، تنو
 چي و هلهي قوم و قبچي نادرشاه، ظاهرشاه و داودخان هی که برادانندي خوبتر از همه منهايا.   انجام داده شده استیخدمت
 از خوان سلطنت و از شتري بشاني که خود اندداني خوب منهاي سلطه و قدرت مطرح و مرجح نبود، اۀ به جز از ادامیتيمل

 خود را از ی خانواده گی اسما و نامهای و اجداد شان بودند که حتنهاي آن سود برده اند تا پشتونها، ای و معنوینعم ماد
ن،  پشتو،یلم ،یزمر (رندي بهره گشتري اهللا بی المتوکل علحضرتي تا از درگاه آعلکردندي پشتو انتخاب ملي اصینامها
ی زار،يپشتون  را شي خوتي شان ملی) شناسنامه ها( درتذکره ها ی ها بودند که حتنيهم ...).  ،ی ستورنه،ي م،یالي بر،ړ

 ی خود را حِد اقل پشتون معرفاي وصل ساخته بتوانند و ی تا اصل و نصب خود را به خاندان سلطنتدادندي مريبا افتخار تغ
  .کنند

 خطبه و شي براساختند،ي شعر وترانه من،ي سالطی ها براني ارگ بار، همیگهايبود و د  آنگاه که خوان سلطنت هموار 
»  ملتیبابا« جز ی اثرگداني و دگي حاال که از آن دی ولدادند،ي شان می برايی خدای اهي و مقام ساکردنديفتوا صادر م

 حاصله را به ديانستان را حراج کرده عا افغی هاماندهي شدند تا باقگشنمانده ــ که خودشان باعث زنده شدن بعد از مر
 اي و گوی آن هم به صبغه قومِی ضد سلطنتی به خارج انتقال دهد ــ حاال نواشي خویفرزندان و نواسه ها و نواده ها

 آن به قوم باشرف پشتون، را با کوس و طبل و سرنا، از حلقوم باداران ی هایعدالتيمنصوب کردن سلطنت و مظالم و ب
  . بلند کرده اندشي خوی غرب ويیکايامر

 وني اقاني مبارزه هماي که حاصل گوی افغانستان ـ جمهوری اسالمی جمهورهي و تربمي وزارت تعلني قبل معی   هفته ا
 درمناطق دي گفته بود که بای مصاحبه ای ط،ی به زبان مادری و سواد آموزمي تعلی ــ به مناسبت روزجهانباشديم

.  ردي صورت گی به زبان دردي باسي تدرکنندي می زنده گانان زبی درکهي پشتو و در مناطق به زبانسيپشتوزبانان تدر
 مکاتب به زبان دي بدهد بالي را تشکتي نفوس پشتوزبانها اکثراي تعداد نهي مثال گفته بود که مثًال اگر درخوشحال مکيدر

  . شودسيپشتو تدر
   !   ی گرامهموطنان

    شد؟ي م»هايافغانستان «اي »زميپان تاجک« خط رواني از پی عده اجي و تعصب و تهکي باعث تحردي حرفها باني ای کجا
 و بدون پالن و ی عکس العمل عادکي فقط دي را باعي عکس العمل چنان گسترده و وسم،ي تصمني دربرابراعالن اايآ

 ،یقي مراجع تحقیابق آمارتمام و مطئدي کشورــ  که به تاتختيدستور منابع و مراجع مشخص قبول کرد ؟    اگر در پا
 درچند باب مکتب دهدــي ملي نفوس آنرا پشتوزبانان تشکتي منجمله ملل متحد اکثری جهانتي با صالحی و کانونهایعلم
 ؟؟   جالبتر ی و مطابق منافع ملکي اقدام ناي شودي  شمرده می عمل ضد منافع ملرد،ي به زبان پشتو صورت بگسيتدر
 »یافغانستان «ني  مبلغني از جمله همیکي» خراسان« اواخر اسمش را گذاشته اند ني در ائکهيونهايزي از تلویکي درنکهيا

 تي زبانها در افغانستان اکثری مسلم است که فارسقتي حقکي:  سابقه اظهار داشت کهی بيی درادهي کامل و باديیبا پررو
  !!هستند

 زبانان ی فارسجادکند،ي برادران و هموطنان افغان تفرقه ااني تام کوشاستمي دائکهي آقاني که هدف ادمي   من اصًال نفهم
 باهم ی افغانهااني تفرقه مجادي اقا که در کاراني   ا؟»ني زمرانيا« زبانان ی فارساي زبانان افغان؟ ی درايتمام جهان بود 
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 نه با چشم و ند،ي ببنهي آئیا را از ورقيست تا حقا» کوشا «شهي را از پشت بسته است همسيبرادر دست دولتمداران انگل
  .با خرد و عقل

 قصور یلطفًا خود را در پناه:  کهکنمي مشنهادي اند، پيی وعقده گشای دچار نقص روانکهي »هايافغانستان «ني به اري اخدر
 ی اکتفا نموده، باعث رنج و عذاب دائمی سبز به راحت و آرامش جسمی سرخ و پرچمهایدانهاي و رنگارنگ، مديسف
 و عزم دي  بسته ای در جنت دموکراسی که با هزار نخ به زنده گشما ملت ما به افراد مانند رايز.  دي نشوشيف خواسال

 شي خوی عالوه برآن که ضرورت ندارند بلکه برعکس از دشمنان وحدت ملد،ي را ندارشي و دفن  در کشور خویزنده گ
 يیناي و چیروس و چه ی و پاکستانیرانيچه ا (ی باداران خارج به فرمانخواهندي مکهي آنانیسخت نفرت دارند و به همه ا

 و آنها را غالمان فرستندي مني نفرابدي ما ادامه هني درمیجنگ برادرکش)  مستقر در افغانستانی غرباي و يیکاي امرايو 
  .دانندي می ملني و خائنهن،يحلقه به گوش دشمنان م

   وطنامي پتي از سابرگرفته
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