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 سکوت؟ یتا به ک
 

درست  و یراست گفت نتیگفتند آفر کرده، تیکابل شامل بود و جنا یدر جنگها نیکه گفتم گلبد وقت
 .است طور نیهم کامالً  یگفت

 

 
 

طرف جنگ  کیشرکت داشتند، و  اتیجنگها و جنا نیهم در ا یگفتم مسعود و مزار کهیوقت اما
 بودند،

 .دیکن یم یو قوم پرست یتصب استعم ندیگویم
 

  :گفتند ستیضرورت به ذکر نام قوم در تذکره ن میکه گفت یوقت
از تمام اقوام ذکر شود  دیبا شودیدرست است که ذکر م میکه گفت یتعصب است و ظلم است، وقت نیا

 .و توطئه است سهیدس نیا ریکه نخ ندیگویباز م
 

 کهیوقت یدار عیوس دیو د یفکر مل نتیبه هردو زبان باشد گفتند که آفر یسرود مل میکه گفت یوقت
تمام وزارت ها هم به هردو زبان باشد گفتند تعصب است  یرسم ریو غ یرسم یمکتوب ها میگفت

 .است یو دشمن
 

 نیهم یو برادر یپوهنتون کلمه دانشگاه هم ذکر شود گفتند احسنت برابر یدر پهلو میکه گفت یوقت
گفتم درس و چپتر هم در پوهنتون و مکتب به هر دو زبان باشد گفتند تفرقه افگن  کهیاست اما وقت

 .یو متعصب هست
 

بحث در  یاما وقت کنندیم شیرا پ یمسعود باشد عاجل قانون اساس یکه بحث از قهرمان کهیوقت
 کیقانون به انتخاب  نیو ا میرا قبول ندار یقانون اساس ندیگویباشد م یو سرود مل یمل رقیمورد ب

 .قوم جور شده
ملت واحد با هم  کیمردم  نیگذارند تا ا یوجود دارند که نم گریها مثال زنده د ده ها و صد و

 برادر و برابر شوند.
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