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    وردگشاه مدـــــاح

 ٢٠١٠ دسمبر ٦کابل ــ 

 
  

  
  پشتو زبانان افغانستانگیدوزبان

 
 !رحمة اهللا  وکميسالم عللا!  صاحبی محترم معروف،رانقدرگ دانشمند

خداوند صد رحمت به ؛ مرا تحت عنوان فوق مطالعه نمود  تانتيواقع  وامحتواز  پر مضمون

 .ديقلم تان اعطاء فرما

 دهند،ي ما پاش می مردم دوست داشتننيب  نادانسته تخم نفاق درا ي که دانسته وضي مرتياقل! یبل

 به یکم از گردد و شان برتي که چشم بصميکنيدعا م  وميخواهي متي هداشانيخداوند برا از

 ني که پشتون، تاجک، ازبک، ترکمن خارج ازدنني تا بب،چهار طرف وطن خود نظر اندازد

 شان توسط سي نوامیحت  وديازفرهنگ، زبان، عقا چه ندارند؟  چه دارند واست مقدس نيسرزم

 را خي تاریهاي چتلگريکدي ی چرا بروم؟ي کردشهيکبر پ  چرا مانه؟ اي برده شده اند غماي به انياجنب

 ی هاونيبيتر  که از،نده ا شددي آنقدر چشم سفگانهي براني روزها اجني متاسفانه ای بلم؟يپاشيم

به   دادند وبيفر را ما خوشباور  مردم صادق ویحت  وپاشندي نفاق متخم ی المللنيب  ویمل

 . نفرت دارندزيافغانستان عز نام افغان و  که از،افتندي هم راه یپارلمان پوشال

 یحت  را همانقدر دوست دارم وزي عزی به خداوند قسم که دری که پشتون هستم ولنجانبيا

  رامي کردند اوالدهاميپشتو تقس  ویبه در  صنوف رایاب درسصن  درانيامروزکه اجنب  وادتريز

 . شما دوزبانه شوندۀ زبانان شامل کردم تا به فرمودیبه صنوف در

 واني اگر به دشوند،ي جدا نم،ند که دشمنان ما صد سال بزنند اهلسان آنقدر باهم خلط خورد  دونيا

 .شودي نمافتي ی بدون کلمات دریتي بچي هميرحمان بابا نظر انداز
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 ا ي عکس العمل ویرو  پشتونها هم ازی آمده که بعضاني دوره به منيا  کننده دروسي مازي چکي

  به فرموده شما اشاره کرده و،و است نۀدي پدکي نيا  وپردازندي به عمل متقابل مگانهي بکيتحر

خدا   کم هستند وی ول؟زنندي گپ می زبان دری درکي که چرا نه نفر پشتون به خاطر ديگويم

 اني اجنبسي دسائیرسوا  بردن فاصله ها ونيب از خاتمه اگر در در.  بسازدکمشان هم گريد

  . ميباشميده  را اداء کریهني بزرگ منيَ دککه ي دي باور کن،ديکن  کارديبتوان

 .ديرستگار باش  وابيکام

  عرض حرمتبا

 کابل ــ  وردگشاه احمد

 
 
   
  


