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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

82/28/8212                               میرعنایت هللا آشفته
  

 بازار کاله گذاشتن ها گرم است:
 و هندو باوران افغان؛ و کاله گذاشتن بر سر آنان! -سوء استفاده از همت بلند سیکه

 

 و پذیرفته کشور؛ شما بهتر میدانید و تا حدود هموطنان عزیز بخصوص جوانان آگاه و آشنا به چهره های سیاست بازان ناکام
، نامزدان به شعار های عوام فریبانه و غیرعملی بیشتر از هر وقت دیگر به است که: در زمان کمپاین انتخاباتشده  معمول

وابسته به حزب، سازمان، گروه، باند  یمی شوند. درد آور تر از آن؛ اعضاحرافی، وعده های میان تهی و سر خرمن متوسل 
 به  کاسٔه داغ تر از آش، بدون توجه به شخصیت حقوقی، اعتبار فردی و آینده نگری، و . . . هواخواهان شان، کور کورانه و

و خاک به چشم کور خود و هم فکران  یر عملی و غیر مجاز، دست یازیدهچنان تبلیغات و پروپاگند شرم آور، غیر عقالنی، غ
 روی نخواهند شد. ردم خود رو بهگر به هیچ قیمتی با مبی خبر خویش می پاشند؛ که گویا پس از انتخابات!؟ دی

 

راها، قوم گ ۀنانه ای رهبران فاسد و آزمون شدهای نفاق افگ حیلهبیدار ما، با وجود   خوشبختانه اکثریت مردم، بخصوص جوانان
 ۵۳طی  با سوء استفاده از حساسیت های سمتی، زبانی، مذهبی و . . . که خالق این همه افتراق، خود و احزاب متعلق به ایشان

جاد ای نفرت یک عدهدر ذهن  تری جویی، خود محوری و عدم باور بر دیگران،بر تفرقه، س نفرت،بودند؛ چنان ح سال گذشته،
 ه تحمیل نمودند.های بیگانرا در مسند رهبری!؟ به زور کشور تنهمان وسیله و بهانه از هیچ؛ خویشبه  و تزریق نمودند که

ون، نا توان و آگاهی شما جوانان بیدار، این رهبران بیگانه از ملت، خود را زب ندانم کاری شانهمان  خوشبختانه امروز در اثر

 .و ناکام، می یابند
 

 :و هندو باوران افغان خود؛ باید به عرض برسانم که - در مورد هموطنان سیکه
 

های کشور، هموطنان غصب قدرت و چور شهر ۀمجاهدین، در آستان اک و نابخشودنی بخشی ازصرف نظر از جنایات هولن
را به شمول زادگاه و  دار زندگی خویشبل گردیده؛ دار و ننایات را متقترین ج ر کنار سایر وطن داران، ظالمانههندو باور د

از حقوق به اصطالح اقلیت ها؛  کاذبانهدفاع  زار غریب نوازی انتخابات و باز در، جبراً از دست دادند. حال در باخود را کشور
 و ستمگری ، ازچندی قبل مکث می باشد. رار گرفته اند. که قابل تأمل وبار دیگر هموطنان هندو باور ما مورد توجه !؟ قیک

 برای نخستین بار دست به د وستوه آمدن مردم متعصب ما به بخشی از اذیت آزار و باج دهی های مکرر؛پولیس،  بیدادگری
ها انسداد جاده زمینه  د. که پس از ساعتدنرا مسدود نمو جاده مقابل ارگ ریاست جمهوری آمیز زده و مسالمت تظاهرات

 مالقات با آقای کرزی مساعد گردید. 
چند نفر از مشکالت عدیده منجمله بخش معارف، تعلیم اطفال و . . . به معضلٔه اساسی شان که مٔسلٔه هندو سوزان  ،به نمایندگی

ی شاکغصب گردیده است  که توسط مافیای زمین را متعلق بخود انزسو زمین هندو، ادعای می باشد، پرداختند. این هموطنان
 عدم همکاری در سوزان خارج از شهر و فاقد امنیت به ایشان داده اند، سوء استفاده پولیس و بودند. قطعه زمینی که بنام هندو

سوزان شدند. جای تأسف به دولت بیگانه ازملت است که: در  حق تلف شده و غصب هندو، از دولت خواهان آن تأمین امنیت
 !، گوش شنوا دارندهیچ اقدام عملی صورت نگرفت. نه کابینه، نه والی کابل، نه شاروال و نه پارلمان کشور ؛مورد جز وعده

 دد یا نمی خواهمشکالت ما وارسی نمی نماییکی از هموطنان به رادیو صدای آشنا در مصاحبه ای گفت: در صورتیکه دولت به 
د که شما دیگر افغان نیستید! و ما را از طریق ملل متحد به استثنای هندوستان و پاکستان در د، پس بگویحقوق ما را اعاده نمای
 ما قبول داریم. بفرستند، فرستند، هر نقطه جهان که می

 

 به استثنای وکالی انگشت شمار؛ متباقی ملت، خانهٔ  به اصطالح نمایندگان ،عوضدراز این مصاحبه نگذشته بود که ای هفته 
ه کلین خود چؤم ش را مبنی بر دفاع از حقوق حقهٔ ی؛ یکبار دیگر، عدم صداقت خوو نفاق افروز ترین چهره هامتعصب ترین 

ا به شان راقلیت ها بخصوص هموطنان سیکه و هندو باوران، به اثبات رسانیده، حضور نمادین و سمبولیک ای اکثریت ها و چه
انه در غاصب ظالمانه و یگانه کرسی شانرا و فیصله نمودند  ءاکثریت آرا هندو بودن( و اقلیت بودن؛ بهجرم غیر مسلمان بودن )

 ، صاحب عقل، خرد و حافظه می باشند.ان افغانم و از جمله هندو باورتصرف خویش در آوردند. مرد
 چه دل آور است دزدی که به کف چراغ دارد!

 

هموطنان، بخصوص جوانان عزیز؛ بهتراست منحیث انسان و افغان به همه اتباع کشور خود برادر وار و دور از تعصب در 
 م دهیم.کنار هم به زندگی مسالمت آمیز، برای تعالی و ترقی کشور خود دست به دست ه

 

 مسلمانت به زمزم شویدو هندو بسوزاندمردنت عوفی         ازچنان با نیک و بد خو کن که بعد 
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