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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .آزاد ل
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 !!نمی خواستم بنويسم
 ، بنويسمًمجبورم ساخت تا چند جمله عجالتا) جانبه چھار ۀتوافقنام(زير عنوان ) موسوی(گرامی اد ت اسۀخواندن نوشت

ته ھای افغانی به خدليلی داشت که من نوشته ای زير دست دارم برای اين شرف با! خواستم بنويسم که چرا نمی ناي

 و  انسانی،ذشته ای پر شورگ ،رامی که سخت به ايمان انقالبیگ اين استاد ۀ؟؟ اما خواندن نوشت!!تبعيت از عرب پرستی 

 واقعيات و ۀيا نشده و توجه به ھماچرا؟ ما مردم متوجه اصل قض: هوجدان پاک  او ايمان دارم وادارم ساخت تا بنويسم ک

که اسير وسوسه ھای   دنباله رو  و مقلد ھستيم ؟؟ يا اين، قالبی،موضوعات پيرامون آن نداريم؟ آيا ما مردم بی احساس

 ان شان در کشور شده ايم ؟؟گنو استعماری و نمايند

१. جايگزين شده است، ... ، از استعمار و آنچه در فکر شما از عرب و عجم،يد کن بنويسيد آنچه فکر می!! يد ای مردم بيائ

گر شما چيزی  ا، اين استدالالت راه اساسی و مبارزه عليه استعمار را در  يابيمۀتا در پرتو نتيج! يد و بنويسيد بيائيد بگوئ

 ءابا، يسيد ؟؟ شرم نکنيدأت نمی نورباشد چراباج انيد و به نظر شما راه حل مشکالت اجتماعی  امروز و فردا میمی د

 راست و پوست کنده بنويسيد  دين و مذھب است، استعمار، آنچه درک شما از استبداد، بنويسيد ًوجدانا  وً ايمانا،نورزيد

 يک جای و ،اهآنھا به يک پناھگ! گويند  نظرات خود را بنويسند و بوت يابند موارد بدانند و جرأين  اران درتا ديگ

 ، سياست ، عالمان اخالق، شما رو شنفکران ، آرزو و امال شان باشد ضرورت مبرم دارند ۀ که انعکاس دھندیمرجع

می بينبد وضع يد خود شعله باشيد ؟ ؟؟ بيائ يک شعله ھستيد ۀق انسانی چرا ؟؟ نشسته و منتظر جر ادبيات و حقوق،فلسفه 

انجام نمی دھيد واقعا شرفباختگی و انيد به خوبی انجام دھيد تو ر خاموش باشيد و کاری را که میاز چه قرار است؟؟ اگ

 داين توده ھای زجر کشيده خواھد بومانھای ملی خيانت به ار

 تا شرافتمندانه ،م طرح کنيدۀ مرد با ھم،کنيد  آنجه فکر می،کنيد  يد آنچه احساس میيسيد و بگوئبه نظر من بايد بنو

فتار گ دنبال ،ردد گنجات توده ھا از چنک استعمار  و استثمار نمودار پيرامون آن طرح صحبت کردد و راه اصلی 

 ی ھای تانتراح، ناميد ، نشرد تا در آڼ باره صحبت کنيم يرو يد بنويس ر ھم میگان شيخک ھای عربی نرويد اگنمايند

 عزت انسانی را پا مال يد تا رسيدن آن زمان شرف داشته و، بيائسد  ر عمر انسانی روزی به پايان می،را پنھان نکنيد 

 .فباخته و شيطانی نسازيم  آدم شرخواسته ھای

؟ سکوت تو خود خيانتی به مردم و خدمتی به !!واقعيت و حقيقت چيست : طن بنويس و بنويس تا ھمه بدانيم کهًبناء ھمو

 کشيده و محروم  يعنی مردم زجر، به شماًر شرف داری ؟؟؟ من شخصاگ موقف خود را روشن کن ا،استعمار خواھد بود
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از ھمه نعمات مادی دنيا و اسير پنچه ھای استعمار شوم و استثمار شان ايمان و باور مندی ھای انقالبی شما اعتقاد 

 .که دير شده باشد  بنويسيد قبل ازآنً پس لطفا،دارم

 دارم  اظھار سپاس میً و قلباًاز توجه ھموطنان و نوشتار ھای بعدی شان قبال

 

 

 
 


