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 در این جنګل بیکران و ترسناکمثلیکه شکار 
 

 برای همه آزاد است
 

 مختصراً عرض شود:

ی متفنګ دیجیتالی  هر کسی دارای جواز داشتنی قلم و بیان، فضای آزاد به برکت وجودرسد که امروز می نظر به 

 .باشدمی قابل تعریف و قابل توجیه باشد و فیر کردن به هر سو و به هر چه 

( رانګیزنفرت بقصیدۀ زیبا !! و متعفن و )بسایت ملی آریانا افغانستان و افغان جرمن یک شعر در ودو سه روز پیش 

، در چوکات سنجی خویشتن داری نموده و فقط در بخش نظر م تا. هر چه سعی نمودما معرفی شدهتوسط یک هموطن 

لیقه سشرائِط حاکم بر این جنګِل را بیان کنم ولی هرچند به نظر بعضی ها سخیف و بی ارزش( ) نظرماحساسات ملی 

 نګهدارم.احساساتم را رام و مسکن  است تا ماشۀ تفنګبرایم خیلی مشکل  های راست و کج و سالم و ناسالم،

ک! و احساسات پا، از ابیات فقط یک دفعه در زندګی خود رؤیت نمودهابن سباء!! را !!! مثلیکه  شاعر توانا این اقای

مرتبه زخمی و حد اقل هشت مرتبه شهید و یازده  پاک خویشدر این راه و این ارمان شود که می شان چنین استنباط 

 باشند.نفر از ُمریدان ابن سباء را به هالکت رسانده صدها همچنین 

ت سایجاد نموده باشند بلکه ابن سباء کسی انبود که ُمریدان مورد بحث شما را ابن سباء کسی یا جریان  نه اقای شاعر؛

جان هم ه سلیفوی را ب - عقیدتیو دو قوم و دو ملت و دو جغرافیای است که امروز دو برادر  یابن سباء تفکرو 

ا و قارۀ افریقاستعمار  ،تم بُرده داریساحیای سیاً عرض کنم که البته مختصربحث ندارم، ، در سطح جهانی انداخته

ء ها این ابن سبا و کالن دیګر محصول نقشه های شوم های ُخرد کاری صد ها جفاو ایجاد انقالب کبیر! اکتوبر  آسیا،

 ر،وخشونت بار هشت ث بارش فشان ویران کنندۀ شش جدی، آتش ثور، هفت ، فاجعۀباشند و اّما در سطح کشور مامی 

و  یلحکومت م تاریخ چهل سال ګذشته در زیر سقف تمام جنایتکارانتجمیعِ  طالبیزم، خسوف و لکۀ صعب التطهیرِ 

اره و تون و تاجک و ازبک و هزتفکر پلیِد دشمنی با قوم نجیب پشو  افکار پلید خراسانیزم  موجودیت پارلمان و سنا،

 باشد.می نقشه های همان ابن سباء مورد نظر شما  ، همه و همه نیز محصولی با نام زیبای افغانستانندشم

 اّما سخن اصلی:

میباشد هنویسند دوش خوده ب این نوشته متن لیتؤومس  
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یان ب لشکر متشکل از هزاره های افغان() اظهاراتی را در ارتباط با شرکت لشکر فاطمیونقای محقق آچند روز پیش 

ی م این حقیر معلوم الحال ګردید.که شاهد عکس العمل های اکثراً احساساتی از سوی بعضی حلقات و اشخاص  داشت

 له به عرض برسانم:أچند در مورد این مس یخواهم نکات

ت درس آسمان درک باشد که به نظر بنده  ازمی و دارای ابعاد ګوناګون لۀ بسیار پیچیده ألۀ سوریه یک مسأاوالً مس

 باشد.می بسیار بلند  ، دانشمندهموطنان عزیز ما ولو  بسیاری از

به ما القاء نباید اجازه داد که آنها  ،عمل نمایندرسانه های مریز غرب  بُرده و غالمِ  ما نباید منحیث دووماً ګوش های

که جوانان  زمانی آندارد،  یله به آنها چه ربطأ، این مسد که ګویا چرا یک جوان هزاره در سوریه می جنګدنکن

د راِض نداشتناین رسانه ها اعتدر کشور ما حضور داشتند چرا  "نبن الد"شمول ه هفتاد و دو فرقۀ عالم ب احساساتی

د ضشمول جوانان غرب و اروپا منحیث مبارزین مسلح ه بهفتاد و سه فرقۀ عالم جوانان احساساتی و باز زمانیکه 

جګرخواری کرد، چرا این رسانه ها کوچکترین ها بریدند و مثل َهند سررژیم اسد در سوریه حضور داشتند و 

عنی دست به شورش و طغیان بزنیم یعقل" " ید در برابر نیروی زیباما نبایله نداشتند سوماً اینکه أبه این مساعتراض 

 اینکه:

این  برابردر پس به وجود آن کسی باید افتخار نمود که آفت ویرانګر بود و هست داعش" یک اګر قبول کنیم که "

 به وجود این جوانان هزاره که در سوریه جان های شیرین خویش ءً بناکند می ګی و مقاومت نیروی اهریمنی ایستاد

چند تا پارلمان و  چرندیات و به آن بالید نه اینکه بهخاطر نابودی داعش در خطر انداخته باید تهنیت ګفت ه برا 

 همانا شمول رؤسای آن ه نهاد باعضای این دو اکثر نشین ګوش کرد بخصوص اینکه سنا

  باشندمی بقایای ظلم و تاریکی قبلی، 

   یا اعضای باند جنایتکار خلق و پرچم اند 

  اعضای ګلیم جم اند یا 

  عاملین ویرانی کابل اند، یا ُمریدان سیاف و 

  !منطقه بعضی قدرت های فراګروه های تباه ُکن و ګماشتۀ پاکستان و سنا مستقیماً با  بخصوص رئیس محترم

 هست.در پیوند ای 

مذهبی قابل  - این جوانان هزاره که در سوریه حضور دارند، حضور شان با انګیزۀ عقیدتینکتۀ مهم دیګر اینکه 

باشد و دیګر اینکه این جوانان هزاره در سوریه نه به پرستش بیرق دولت ایران پرداخته و نه هم منکر می توجیه 

 دوی خویش.را قبول دارند منتهی در جغرافیای عقی جغرافیای سیاسی خویشافغانیت خویش اند بلکه 

برخورده ام، بیش از نود فیصد شان با اینکه بسیاری شان متولد کشور من با بسیاری از هزاره های مهاجر مقیم اینجا 

 ورزند حتی در اطاق های نشیمنمی عشق دیوانه وار نام افغانستان و کشور خود یعنی افغانستان ایران هستند ولی با 

امروز در کشور ما بخصوص کابل زیبا و مظلوم همین هزاره بیرق افغانستان وجود دارد، ګذشته از این بسیاری شان 

همواره کوشیده حضور فعّال و مثمر دارند و و غیره ورزشی  و عرصه های علمی و فرهنګیهای شریف و نجیب در 

حساساتی های ا تشویش بعضی افغان ءً بنا دنام افغانستان عزیز را در تمام میادین بلند و عزیز نګهدارکوشند که می و 
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سلیمانی  ستایش قاسمشود، می یک تشویش کامالً بیجا تلقی ستایش قاسم سلیمانی از سوی محقق و دیګران مبنی بر 

فقط و فقط در حریم عقیدتی و مذهبی قابل خارج از چوکات ملی تعبیر نباید ګردد بلکه از سوی برادران هزارۀ ما در 

 تواند باشد.می تعبیر و تفسیر 

 سخن آخر اینکه:

ر مصلحت طخاه دیپلومات، فقط بمدیر و شاعر و هنرمند و آواز خوان و و والی و  دولت من نه مثل یک رئیس

و فالن با هم برادر و ساکنین این و پشتون و تاجک و ازبک و فالن  می آورم که هزاره ناجتماعی بر زبان  - سیاسی

با صرف نظر که از صمیم قلب، هزاره را وطن هستند بلکه من منحیث یک افغان خداوند متعال را شاهد می ګیریم 

وجود نازنین  به دوست دارم و ،برادر پشتون و تاجک و ازبک و هر فرد و قوم و تبار دیګرمثل تبار و مذهبش از 

 شوند که آن حسابش جدا است.می کالن یافت  جامعۀ خورد وهر جنس در آدم های خبیث و بدبالم البته می شان 

 

 درد دل توأم با اخطار اینکه:

ا یاوه را ب بندهانسانی  - احساسات ملی تُفنګ که میلۀ هیچ شیر و هیچ پلنګ و هیچ کفتار و هیچ ُګرګ نخواهد توانست

ا ببنده این مطلب ناشی از ترس و وسوسه مواجه سازد زیرا بر ماشۀ تُفنګ شکاری  ګوئی های احتمالی با لرزش

 حروف درشت حک شده:

ګاؤ پرستی و بُت پرستی یک امر خالف کرامت انسانی است ولی هیچکس حق ندارد در حضور  ”

اقلیت یک نماید چه برسد به توهیِن مقدسات چند تا اهل هنود هموطن خود به ګاؤ پرستی توهین 

 بزرګ".

** * ** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


