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 نــدایی به هموطن

 ای فرزندان غیور افغان
 

 

 

 

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، 

ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و تاجک، پشتون، ازبک، 

 سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، 

خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خالقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان 

بود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها توان مندی تغییر به

 است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با 

تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار 

بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و و افتخار آزادگی به آن 

 سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را 

 تجربه کردیم، 
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ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که 

 فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق 

و شقاق و متالشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این 

 و که از قوم خودت باشد. حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند ول

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و 

بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور 

 گردن من و تو می افزاید.

 واقعیت ها را بنگر. برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی

وهللا که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجالب باشد. تو استی 

 و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت دارید.

قۀ زن و در حلاز خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار ب

 کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مپیوند و وطنت را نجات ده.

 این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

 ******** **** 
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