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 مردم است  ینه صدا نیا
 ! و نه خواست مردم

 

و  یهرگونه اتکاء منطق از یبوده عار لیعل و ضیکه مولود افکار مر یموضوعات برنمودن  نظر اظهار و نوشتن

و  یاست که معتاد به سرتمبگ یطرف واقع شدن با گروه دالئل مقنع باشد سخت منزجر کننده و عذاب دهنده است. 

 بر دیو تهد یکشرا با چاقو خود یها ستهآلوده و جبون خوا یها یدارر بوده و در شرائط ناگوار و زماماعمال زو

را معمول  یو قانون شکن یمباالت یب ،یینوع فرهنگ منم گو کی نشیحاصل نموده اند، که خود آفر ختنیشکستن و ر

 تینها یتبارز نموده که ب ادیبن یاساس و ب یو ب مسؤوالنه ریغ یهاالوتاً خواسته ها، توقعات و ادعاو ع دهیگردان

 .است زیو بهت انگ بیعج

 از منطق یخواسته ها مبر قیشان در تطب یسود نداشته و اصرار ورز یقماش نیو مستدل با چن یاصالً بحث منطق

بدون  قیکشور را با تطب یایقانون است که منافع عل انیراه حل مشکل به دست مجر گانهیو   ،است یو برهان عقالن

 .ندیتوسط قانون معامله نما یلنوع عمل خالف منافع م با هر و ندینما انتیخوف و هراس ص

روابط صبه و ق هیقر یۀشده به سو نییتع یالملل نیطرف ب یب أتیه کیکه اگر  میگو یمطلق م نانیکامل و اطم نیقی با

از زبان دهقان، چوپان و مالدار چه پشتون باشد، چه تاجک، چه  دیو مطالعه نما یابیمردم افغانستان را ارز یاجتماع

 :که  شنوند یم ،ازبک و چه هزاره

 نممن افغا دیگو یمکتب م ییابتدا ۀشاگرد دور یحتو  استوطنم افغانستان 

اجک روزانه صدها ت دیبا دیافغانستان تصور کن رانگرانیقدرت و و انیمدع نیا دگاهیرا از د یالقوم نیروابط ب اگر

خود کنار  اناکیاقوام مانند ن نیا تیو در واقع ستین نیتوسط پشتون و صدها پشتون توسط تاجک به قتل برسد که چن

 استقالل کشور همرزم و انتیدر ص گانهیو تعرضات ب اتداشته در زمان تجاوز ستیز تیمیبا صفاه و صم گریدهم

 .سنگر هم بوده اندهم

بد  ایو  میخوب است گرانیکه از نظر د نیشود ا یم دهیو وطن ما افغانستان نام میکه افغان است میهمه قبول کرده ا ما

 :است که نیا تیواقع .ستیمهم ن
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 ما یخواه یآزاد دانیعنعنات و رسوم و احساس جاو یبا مشخصات فرهنگ میما افغان . 

 آن را به نام افغانستان  ایتزاز است و دنهمتحد در ا لکشور در مقر مل 199 رقیب ۀافغانستان در جمل رقیب

 .شناسد یم

ر سه عامل توان د یم ،ت قبول ندارمکه منسوب پشتون اسو نام افغانستان را  میام و افغان ن یکه من افغانستان نیا لیدل

 :کرد دایپ ریز

 1- ایپهناور دن خیو تأر (یخطه )آفغانستان امروز نیهم یگذشته ها خیتأر ینا آگاه . 

 زیپا و چنگجهان، تهاجمات بربر ها در ارو یاسیس یایاز آن در جغراف یناش راتییها و تغ یعروج و افول امپراتور

 .است یمباحث طوالن کی مختلف که هر ی. تشکل ملل توسط اختالط اقوام مختلف و زبان هاایو مغل ها در آس

 یو زادگاه تمدن ها یخطه هر کدام در عصور مختلف قبل از اسالم و بعد از اسالم مراکز بزرگ فرهنگ نیا مناطق

ساختار  کیخود مرکز  یو با چه نام یکه چه زمان ستیچندان روشن ن یاسیس تیموقع یول ستدرخشان بوده ا

 .قلمرو بزرگ منطقه کی جزء   ایبوده است و  یاسیبزرگ س

، بلخ، هرات و غزنه یترکستان شرق و وای، مرو، خبخارا، سمرقند، قوقند یتمدن ها انیاز تهاجم اعراب م قبل

ندارد و  وجود گریبر د کیو تسلط  یاسیس تیشواهد مرکز یوجود داشته ول یو صنعت یاقتصاد ،یعرفان یبستگهم

 تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان، از یدر آن زمان اثر برخوردار بوده اند و یاسیاز استقالل س کی هر

  .شد یم ادی یمرکز یایقرغزستان نبود که بعد ها مناطق مستقل مأورالنهر به نام خانات آس

 (یامروز  رانی)ا روزیفارس د ایو  یتوان به افغانستان امروزیبود نم یآن غزنرا که مرکز  یمحمود غزنو یامپراتور

خود را به شمول مناطق کشور ما داشتند. هکذا  متصرفات   ترک تبار ۀ. هکذا قلمرو خوارزمشاهان، سالجقارتباط داد

 .کردیهم جوار را احتوا م یمناطق کشور ما و کشور ها زا یسند خراسان بخش یایمغل ها در هند و غرب در ۀسالل

 نیقسمت مهاجر کیملت افغانستان از اختالط اقوام ساکن و  19در قرن  افغانستان یدولت مرکز میو تحک تیتقو با

ط رگه ها توسج یلو یگفتند ول یم یزبان افغان یلسان پشتو را در مطبوعات رسم یزمان ری. تا ددیگرد لیتشک

 .نمود حیملت را تصر فیتعر افغانستان و تیملت هو ندگانینما

 2-  یو اقتصاد یاسیس یریافغانستان و بهره گ یفروپاش یها برا گانهیو مداخالت ب یزیفتنه انگ. 

 3-  فرقهت یشگیفساد پ ات،یملت به جنا ۀو معرفت آگاهان گانگانیشده توسط ب جادیا یدرک زوال قدرت ها 

 ندنیآفر یقانون قرار نگرفتن حاال آشوب م ۀشان از قدرت و مورد مؤاخذ یاز سرنگون یریشان غرض جلوگ یانداز

 .خواهند یمرگ خود مهلت م یدهند و برا یشدن شعار م یبودن و خراسان یو از افغانستان

 4- نظام دست نشانده اش اقوام  ییخود و استمرار حکمروا تیموفق یبرا یگواه است که شورو خیتأر

 ۀینمود که سنگ اول را در تهداب تجز سیتأس یوزارت کی هر ینموده برا فیتصنها  تیافغانستان را به مل

سعود شاه م را به احمد لشما اتیوال ۀباز سلط نیواپس یو در نفس ها دیانجام یافغانستان گذاشت که به ناکام
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ه شد که افغانستان گرفت یۀتجز یبود که برا یگریسپردن قدم د یو ریتاجکستان کب جادیتحقق آرمان ا یبرا

 .نشد یعمل

 خراسان طلب؟  یدار افغانستان وطن

 ییافورمه ج رد من افغانم و یبه سر بلند گفت یکرد لیو اروپا تکم کایآمدن به امر یکه اوراق مهاجرت را برا یزمان

 .انو از افغانست من افغانم  ییگو یم ییو اروپا ییکایامر کینبود و فعالً هم در برابر سؤال  وت تیذکر قوم یبرا

 ملت را بلند یرا از سر دور کن. تو هرگز صدا هودهیب یهوس ها نیکسوتانت مخور و چن شیمثل پ گانهیب بیفر

 .دیتوان ینم ختهیمردم شما را خوب شناخته اند تو و امثال تو از بازخواست مردم گر یتوان یکرده نم

 انتیخواهند ص یعدالت و پرسان م ت،یو امن تیخواهند، مصون یخواهند، کار م یخواهند، سرپناه م ینان م مردم

 یاسیس یریبهره گ یکه برا ییندارند و تو یهم مشکل خواهند. مردم به نام قوم با یمرا شرف، عزت و ناموس خود 

 .یکن یم جادیمردم درز ا انیخود و بادارت م

و  یاهرا آگ یخموش نیا یداریخواب مردم را ب نیو بدان که ا ستندین یبودن و خراسان طلب یدر فکر افغانستان مردم

 .انتقام در قبال است

 تزاز باد بیرق افغانستاناهبا  –باد ملت افغان ده ـنـپای –انستان ـغـاد افــده بـزن

 

 
          

 


