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  فاق و اوضاع و احوال افغانستاِن به خون خفته و در بند کشیده شده را طوری عیار کرده اند که ن 

  بر  می شود، چاق کنند و مذهبی و زبانی و...، را به هر نوعی که   -تفرقه های قومی، دینی  و شقاق  

جنگ های نیابتی شانرا در  خون بپا کنند و    ۀ شان، هرچه بیشتر دامن زنند و بازهمآن آتش افروخت

سرزمین سوختۀ ما به راه انداخته و اقوام شریف افغانستان عزیز را، یکی در مقابل دیگر قرار دهند  

مساجد و مکاتب در کابل و مزار  بر    فجارینانتحاری و ا  اخیر  و به اهداف شوم شان برسند. حمالت 

ننگین است و از همین اکنون هموطنان ما را یکی به جان دیگر  و...، آغاز همچو جنایات    و قندز

بائی  آدر کشور    کثیف انگلیس مکار  های   سیاست   را درانداخته اند. این ترفند های کثیف که اساس آن  

مشهور است، در داخل کشور خون های   تفرقه بینداز و حکومت کن"سیاست"به   ما گذاشته است و 

اری ساخته و از هموطنان شریف ما قربانی میگیرد و خانواده های  پاک هموطنان مظلوم ما را ج

بیشماری را در غم و اندوه و ماتم می نشاند، در خارج از کشور نیز اهداف خود را توسط گماشتگان  

کی داد و فریاد راه می اندازد که"هزاره کشی را متوقف کنید" و دیگری  ه دقت دنبال میکنند. ی شان ب

 لسان جنت است" و...  و شکه" پگلو پاره میکند 

قوم شریف هزاره را می کشید، مانعی ندارد و یا  اینها میتوانند به این معنی باشند که اگر غیر از  

ت میروند و باقی خلق خدا در جملۀ مصرف هستند، تو  نها به جناینکه فقط پشتون ها و پشتو زبا

،  و استخدام شدۀ بی مقدارروانی  -مریض روحی گوئی که آن جناب تبعیض طلب و تفرقه انداز و  

 دیروز از بهشت معلی برگشته باشد و... 

اینها همه و همه به یک نوع یا نوع دیگر دامن زدن به تفرقه های قومی و زبانی در بین ملت شریف  

 طماع و بی خبر از خدا، دامن زدن است.  گانگانیافغان بوده و در حقیقت به آتش افروختۀ ب 
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  ه می ریزد، هر خانوادۀ افغان که ببر زمین  خون پاک هر افغان که  هر افغان که شهید می شود،  

می تپد، در حقیقت خشتی از خانۀ  ماتم عزیزان می نشیند و جگر گوشه های هر افغان که به خون  

می ماند که هیچ    پیکر مشترک تمام افغانها بی جا میگردد و در نتیجه، خانه بی در و دیوار و بی  

 ی نمی بیند و در حقیقت تیشه به ریشۀ خود زدن است. هموطنی، هرگز و هرگز از آن خیر 

ی و رادیو  شتر دقت به خرج دهیم، سایت های خبر این تفرقه های قومی و مذهبی و زبانی را اگر بی

جهانی، بخصوص بی بی سی و صدای امریکا دامن میزنند و هر خبر و هر گزارشی    ی های خبر

 در ختم آن حتماً قوم و مذهب را در آنها برجسته سازند. را که منتشر میکنند، وظیفه دارند تا 

 ً ب  و یک مشت کوبنده و پر قدرت که بر دهان هر تفرقه افگن و تبعیض طل شویم  ما ما باید، حقیقتا

 نشان دهیم که سیاست کثیف انگلیس دیگر در  ی و داخلی، محکم بکوبیم و به جهانیان عمالً جخار

 یداری ندارد.ما خر  ورشک

 چیست، ازبک تیسچهزاره کیست، پشتون کیست، تاجیک 

 بشکــن را   مارـعـــای استـــازی هـه ســاس فـــرقـاســ

رات، خیابان گردی ها، اعتراضات در داخل کشور و در کشور های بیگانه، و این محکوم تظاه این

. مکردن ها، هیچ کاری را از پیش نمی برد و نخواهد برد. ما عمالً باید تالش کنیم همگی یکی باشی

هزاره و ازبک و تاجک نشست، هر زمانی که هزاره بر گلیم ماتم  ماتمگلیم  رهر زمانیکه پشتون ب

 نشست، آن زمان است که می توان به آیندۀ این مرز و بوم و آیندۀ فرزندان بکزاو  تاجکشتون و پ

 این کشور امیدوار بود.

 های پاک  داختند و خونمسلمان در بلخ برین راه اندر همین کشتار اخیر که نامرداِن نا انسان و نا 

تاریک دست به سالح های مخفی  محمد ما ریختند، جنگ ساالری از قماش عطامظلوم هموطنان 

به  .ده و موجبات خونریزی های بیشتری را فراهم کرد و خودش نیز رهسپار جهنم گردیدرنموده ب

ید نمایند و نموده، ماهی مطلوب خود ص ل آلودآب را گِ این قماش افراد فرصت ندهید تا به اصطالح 

 هورده و ببه نام قوم و قبیله و دین و مذهب و زبان و...، موجبات خونریزی های بیشتر را فراهم آ

 .نان و نوا برسند و به ریش همه بخندند
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بیائید همه با هم به یک مسجد و یک مکتب رفته و به جهانیان فرصت طلب و جنگ افروز نشان 

، همه باهم مسؤل . خون هر افغان که بر زمین می ریزددهیم که قادر نیستند ما را پارچه پارچه کنند

تباریم، یک کشور مشترک داریم، یک دین و یک خدا  یک آن هستیم.همه باهم برادر و خواهر و از

 سیابآبه  ، این تفرقه اندازی های پیدا و پنهان، فقط و فقط آبمبر و یک کتاب داریمپیغو یک 

، آسیاب نموده و با خون من و  خود را به قیمت خون من و تو هموطنبیگانگان می ریزد تا گندم ترِ 

تو هموطن، کلچه های شور شانرا در تنور بی اتفاقی، تفرقه اندازی، تبعیض طلبی و نادانی من و 

رد من و تو دهند و به ریش ما بخندند. افغانستان را فقط به وسیلۀ ایجاد خوبپزند و به  طنتو همو

یائید چنین فرصتی را برای توانند به قبضۀ خود در آورده و کنترول کنند.بتفرقه و تبعیض می 

 بیگانگان مهیا نسازیم.

 ا ــم ـۀـرقـفــت دد ــ ص  در  ود ـــ ب هـک  را  آن

 تنیس شدن   پریشان جمع این که  برگوی،

 

 

 

       

 


