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 14/10/2015 میرعنایت هللا آشفته

 

 به جواب آقای لطیف پدرام
 

هموطن سوگوار و تشنه به صلح؛ برای اولین و آخرین بار پس از سالها مهر سکوت، ناگزیر شدم در برابر حرف 
 های سخیفانه و کشور برانداز آقای پدرام در مورد سقوط والیت قندوز این سطور را بنویسم.

 

 آقای پدرام : فدرال یک مرحله پیشرفته، تکامل یافته و پیچیده دیموکراسی میباشد. اگر مردم و دولت ما در این سطح
با این پیشنهاد حل میگردید، باور کامل دارم هیچ وطن  افغانستانرفته، درک و امکانات قرار میداشت و مشکل پیش

جواب رد به شما را در یکی از صحبت های آقای پدرام ، دوست آگاه و متعهد به منافع علیاء کشور؛ غفلت نمی کرد. 
ما شاگر نظر  تان،مارشال فهم فقید شنیده بودم؛ بناًء خاطرم از این بابت جمع بود.  با تمام خوش خدمتی های جناب 

به برادران جمعیت اسالمی و شورای نظار قابل تأیید و ارزش میبود؛ نیازی نبود که شما داکتر صاحب جعلی بیگانه 
 به ملت افغانستان، حزب !؟ دیگر با برنامه نفاق ملی؟ تشکیل میدادید، این خود شکست دیگر شماست در بین برادران

 .و حزب جمعیت، شورای نظار تاجک عزیز
 

 مین منحیث نماینده منتخب شما را ما و شورای نظار تاجک اکثریت قاطع قوم شریف در حالیکهمی گردد سوال خلق 
شما مربوط  !؟پذیرند، تاجک های آن طرف سرحد از خود کشور مستقل تاجکستان را دارند؛ این حزب و بیرق ملی

ازهیچ ستم گر دفاع نمی نماید  و عاقل آگاههیچ انسان  که پسوند ملی!؟ را برچسپ زده ایید؟ کدام ده یا قریه می شود؟
 ، آنهم از ستمگر ملی!نمیتواند دفاع و
 

 در جلسه شوم؛ بن به قیمت اشغال کشور با امریکا و شرکای ائتالفش دولت شکست خورده و فراری استاد ربانی شهید
یدید. پول و چوکی بفروش رسان . بناًء استاد ربانی شهید را شما با بیرق اش یکجا در بدلپذیرفته شد با کمال تأسف

قدرت که در اختیار بود، حتی از پیگیری دوسیه قتل آمر صاحب شهید طرفه رفتید؛  کاملپس از آن باوجود غصب 
چون ریگ در کفش خود داشتید؛ فراموش کردید. اما حال شما اعاده بیرق فروخته شدٔه استاد ربانی را با تجزیه کشور 

 خواهان استید؟
 

  .است دزدی که بکف چراغ داردچه دالور 
 

در چه است؟ جناب شما هم قانون اساسی کشور را نقض مینمائید و  کار یکه تازانه جناب شما و دیگرانتفاوت بین اف
 بیرق خود را مطالبه دارید، طالبان هم.

 

شما یا  اطر گل رویید، که جامعه جهانی بخائتکلیف روانی جناب شما آنقدر پیشرفته است که تا هنوز درک نتوانسته 
چپن آقای کرزی یا پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک نیآمده اند. هیچ ارزشی برای شان ندارید. آنها وطن دوستانی اند 

کشور خود آمده اند. با تعویض مزدور ناالیق و بیکاره پیوسته اهداف وطنخواهانه و منافع  و امنیت که دنبال منافع
 ق آن چیزی که نزد جناب شما اصالً مطرح بحث نیست.ملی خویش را تعقیب میدارند. دقی

 

. دارد زنی اهداف بیرون مرزی برعالوه ستم رفقای مافیایی شما بر مردم بگمان اکثریت آگاهان سیاست، سقوط قندوز
خیلی بدور است. بهتر میبود از استادان ایرانی که سند جعلی  ؛ناکام !؟متأسفم که از فهم جناب شما سیاست مدار

ید. در سقوط کندز اگر مٔسله پشتون و سایر اقوام شریف کشور شوداده اند، طالب معلومات  تان تحویلدوکتورا!؟ 
در  د.مطرح بحث میبود، داعش در جالل آباد طالبان را نمی کشت. و مردم بیگناه پشتون را باالی مین انفجار نمیدا

سال به شما معاش دالری و طور فوق العاده معاش سوپراسکیل با سایر امتیازات خاص داده میشود، اما  1۴طول 
ه به دالیلی کطالبان، معلم پشتون، عالم دین پشتون، مکتب ، شفاخانه و . . .  زندگی مردم قندهار، هلمند و . . . را 

اینقدر ناآشنا به علم سیاست و جامعه شناسی باشید. دیدگاه های  رفتد. گمان نمی ننابود می سازنزد خود دارند، 
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ردن و پامال ک متفاوت سیاسی در یک جامعه باعث رشد، تکامل و پیشرفت جامعه میگردد، و نه باعث سقوط و نابودی
 کشور. منافع ملی و وحدت برادرانه اقوام ساکن در

 

ی، کثیرالمذهبی و . . . باید یاد می گرفتید. شما از اختالفات شما از دوستان آخندی ایران کثیرالقومی، کثیرالزبان
عمیق که بین خود دارند، اما زمانی که منافع ملی شان مطرح بحث باشد نه در  تضاد هایپاکستانی ها که با تمام 

مه اخوانی، ند، هکوتاه نمی آی خود برابر افغانستان، نه در برابر هندوستان و نه در برابر باداران انگلیسی و امریکایی
 ؛ مشترک عمل مینمایند.و منافع کشور ما چپ، راست، پنجابی، وغیر پنجابی متحدانه در بربادی کشور ما

 

و تفاهم ملی برای اتحاد و وفاق ملی باورمند  ه سخت به پلورالیسم سیاسی، گفت و گو بین االفغانیاین قلم آزاد ک
ستم  و اقوام شریف دیگر کشور ندارم و شدیداً علیه هرنوع ستم قومیمی بر قو ی برتری جویانه میباشم؛ و هیچ باور

آقای پدرام و همفکران  واننده محترم جداً معذرت میخواهم، که با چنین الفاظ بجوابمبارزه نموده ام؛ از شما خ ملی
در کنار سایر  همتوجه بودند و مشاهد نمودند ک نوشتم. هموطنان عدالت خواه ما چندی قبل اقلیت ها !؟کاذب مدافع

یک کرسی نمادین اهل هنود کشور را مظالمی که درحق هموطنان سیکهه و هندو باوران افغان انجام داده بودید؛ 
و عوام فریبانٔه تان به غلط خود را نماینده  د. ولی با شعار های مفت؛ خالف ادعای کاذب خویش غصب نمودیرندانه

 ؛ چرا و تا چهدون پنجم را ایفا میدارینقش ست ،ریختن خون جوان های ما به مدافع مردم تحت ستم و اقلیت ها جا زده
  وقت؟؟

 
 

 نابود باد افراطیت و دشمنان داخلی و خارج کشور محبوب ما افغانستان عزیز!
 وحدت آگاهانه و برادرانه مردم افغانستان! به امید استحکام هرچه بیشتر

 بطرف وفاق ملی!به امید بیداری ملت از خواب غفلت؛ و رفتن 
 
 

  «میرعنایت هللا آشفته» وطن ای با احترام آشفته
 13۹۴میزان  20
 

 پایان
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