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 ۲۰۱۷/۰۵/۱۹                                                                            میحک بیعبدالحس

 
 یآخند مینظار و وابستگان رژ یشورا انینغاره چ یو غوغا اریظهور حکمت

  
پیوستن حزب  اعزیز! طوریکه اظالع دارید در این روز ها اکثریت شبکه های اجتماعی در رابطه ب هموطنان

در ننگرهار و باالخره  اسالمی به پروسه صلح و ظهور رهبر این حزب آقای گلبدین حکمتیار اول در لغمان و بعدا  
میسپارند. پورتال افغان  سپردند و به نشررا ها، تبصره ها و تحلیل های ګوناګونی ن به شهر کابل گزارشآمدن شا

از نویسنده گان چیره دست وهمکاران دایمی این صفحه به نشر سپرد که تعداد زیادی  یمبسوطجرمن هم مقاالت 
دولت افغانستان به فال نیک با پیوستن امیر حزب اسالمی افغانستان را اهل قلم با وجود مالحظات که داشتند، 

 انستان ابراز نمودند.گرفتند. همه نخبگان و اهل نظر نظریات وطندوستانه شان را با درنظرداشت منافع ملی افغ
 
و خیانت و جنایت همه گروه های دخیل در جنگهای خانمانسوز  در قضاوت های شان عدالت را محک قرار داده 

و وطندوستانه بود. یکطرف را قاتل و  را خاطرنشان کردند. قضاوت شان بیطرفانه ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۲بین سالهای 
گفتند که صلح جاده یکطرفه نیست و صلح  صراحت شان بهطرف دیگر را قهرمان خطاب نکردند. در تحلیل های 

 . یک فضای امن زندگی میکنندبا جانب که در جنگ است، صورت میگیرد و نه با کسانیکه در 
 

سفانه که یک تعدادی زیادی رسانه ها ی وابسته به اجانب که شب وروز در خدمت بیگانگان میباشند، در اما متأ
تنها اینکه از عدالت کار نگرفتند، بلکه مسئولیت تمام جنایات این چهار دهه را بدوش تحلیل ها و قضاوتهای شان نه 

و گویا اینکه این عالی جنابان مرغ های سفید اند و در هیچ کدام جنگ و  حزب اسالمی و رهبر این حزب انداختند
این گماشتگان اجانب . هستندو  رمانان و فرشتگان صلح بودندهشان قو زنده خونریزی دخیل نبودند و رهبران مرده 

کذب به آدرس حزب اسالمی اکتفا ننموده، بلکه به دشنام و اهانت رئیس جمهور و   به دشمنی و اهانت و دروغ
صفحه رزاق مأمون و  پرداخته، جناب شانرا فرد نامطلوب، قومپرست و حتی در بعضی رسانه ها مثلاشرف غنی 

رفی مینمایند. البته این تفرقه اندازی ها و شرارت در این رسانه های صفحه افغان پپر رئیس جمهور را فاشیست مع
بعضی از این رسانه هشتاد در صد خبر ها و تبصره ها و تحلیل شریر کدام پدیده نو نیست، اما شما باور کنید که 

 های خود را به همین مطلب اختصاص دادند.
 
به اقوام پشتون اهانت، توهین  تا میتوانندباداران ایرانی شان قرار داده و به اشاره و بهانه آمدن حکمتیار را وسیله  

، احمد سعیدی و همچنان بلند گویان چون موالنا رزاق مأمون  و تحقیر مینمایند. نویسندگان مشهور چون ملک ستیز،
همه شب روز شعار های قومی میدهند و مردم شریف تاجک و هزاره را تشویق  و دیگران ، امرهللا صالحفرید

و چسپ های دور از انصاف دریغ  افتراقومی عمل نموده و از هیچ نوع  صلح در پروسهنموده که گویا اشرف غنی 
ا خود ره این گماشتگان اجانب نه وحدت ملی ارزش دارد و نه هم ختم خونریزی، حتی به قبیله کبرای زند. رنمیو

 میدانند، هم دلسوزی ندارند. منصوب
 
این الشخواران جز به استمرار جنگ به چیزی دیگری نمیسنجند، بقای خود را در ادامه جنگ و ویرانی و  

می بینند. استمرار جنگ در حقیقت حیثیت تجارت را به این ظالمان خداناترس دارد. این افراد از بادران  خونریزی
د میگیرند. اگر به تاریخ هفده سال گذشته دقیقیا  نگاه کنید و تصویر های این مزدوران را در خارجی شان ماهانه مز

و با تصاویر امروزی شان مقایسه کنید که در آنزمان در چه موقف اقتصادی قرار داشتند و امروز در گوگل مرور 
 چه حالت قرار دارند. 
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 عطای دیروز و عطای امروز

 
 امرهللا بادیگارد

است. وقتیکه یک بادیگارد صاحب اضافه از چهارصد ملیون  هادیگارد مسعود بودبامرهللا خودش اعتراف میکند 
 ، آقای نور که یک قوندان جمعیت بود، او باید به دالر ملیاردر باشد. دالر باشد

جمع از آقای صالح مفت دوباره صاحب یک وزارت شد، باوجودآن به رئیس جمهور نمک حرامی نموده  و در 
اشرف غني آدم فاقد اعتبار و فاشیست اندیش و نژاد پرست است. وي هشدار داده است كه  »هوادارانش گفته است: 

در صورت ادامه این روند، در برابر دوربین رسانه ها استعفایش را اعالم خواهد کرد وسپس به فاز جدیدی از 
  «مبارزه علیه طالبانیزم وارد خواهد شد.

من به گونه مثال توجه شما را به  ندیا خبر های جعلی را نشر میکنند کم نیست «فیک نیوز»البته رسانه های که 
که به یقین کامل از طرف « پریشبکه اطالع رسانی افغانستان یا افغان پ»خواندن این دو خبر که اولی در صفحه 

تحلیل یا متن زننده را نشر  که شبکه مذکور همیشه یک، جلب مینمایم. قابل یاد آوری است رژیم آخندی تمویل میشود
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د و بعدا  خوانندگان اظهارنظر مینمایند و این اظهارات مملو از بغض و عداوت و ضد منافع ملی بوده و اکثریت میکن
  توهین مینمایند. به یک قوم مشخص نظردهندگان چه باسواد و چه بی سواد با رابطه و بی رابطه

 مای فارسی ستیزی وینیو حکمتیار و مع

کارت مذهب و جهاد دیگر جذابیت ندارد، حکمتیار از کارت تبعیض نژادی و زبانی به منظور جلب متعصبان 
قبیلوی استفاده می کند. از روزی که به کابل آمده تالش می کند که با مردم افغانستان با زبان ...، زبان انتقام و زبان 

   تصفیه حساب های کهنه حرف بزند

 ۱۳۹۶/۲/۲۰    ۱۱:۴۴   تاریخ انتشار:
کد خبر: 

132918 
 پرینت  منبع: 

 

هفته قبل مردم کنجکاو افغانستان منتظر دیدن حکمتیار بودند، اما ناگهان "نیو حکمتیار" با ریش سفید و دستار 
اما نیو حکمتیار داعشی، سرخ و سفید و با تبسم از چرخبال آی اس آی در باغ نارنج حنیف اتمر لغمانی پایین شد. 

 همه را متعجب ساخت که زبان فارسی را فراموش کرده است.
این در حالی بود که دو دهه قبل زمانی که حکمتیار از افغانستان به تاجیکستان فرار می کرد و از آنجا به ایران 

ین شیرین به لهجه زبان فارسی خوب بلد بود. او زمانیکه از ترس طالبان به پنجشیر نزد مسعود پناهنده شد، شیر
پنجشیری ها فارسی حرف می زد. در زمان کودکی در خانه، در کوچه و مکتب از قندوز گرفته تا لیسه عسکری 

 در کابل هم خوب فارسی حرف می زد.
در زمان جهاد در کمپ شمشتوی پاکستان هم فارسی حرف می زد. تنها در وقت فیر راکت های کور از چهار 

بیگناه با خشونت به زبان پشتو حرف می زد اما ناگهان پس از برگشت از دنیای ترور و آسیاب بر سر کابلیان 
 زبان فارسی را فراموش کرده است. وحشت، او

یکی از تیوری های توطیه پیشنهاد می کند، کمی خردی که در مغز گلبدین از بابت زبان فارسی بحیث زبان 
سط آی اس آی در زیر زمینی های کمپ شمشتو شستشوی مغزی سیاست، زبان علم و زبان ارتباطات موجود بود تو

شده است و در نتیجه او را به یک موجودی عقده مند و بی خرد تبدیل کرده اند. برخی ها تصور می کنند که 
 رف نزند که زبان ایران شیعه است.عربستان سعودی به او پول داده که هیچ وقت به زبان فارسی ح

هر جمله اش عقده خود را بر سر ایرانی ها خالی می کند. گلبدین می گوید گذشته را باید روی تصادفی نیست که در 
 کست او توسط فارسی زبان ها باشد.فراموش کنید. شاید زبان فارسی یاد آور روز های ش

 برخی ها باور دارند که کارت مذهب و جهاد دیگر جذابیت ندارد، او از کارت تبعیض نژادی و زبانی به منظور
جلب متعصبان قبیلوی استفاده می کند. از روزی که او به کابل آمده تالش می کند که با مردم افغانستان با زبان ...، 
زبان انتقام و زبان تصفیه حساب های کهنه حرف بزند. جالب این است که نیو حکمتیار در خفا فارسی حرف می 

که در مورد او چی می نویسند، می خواند اما او در انظار زند، کتاب می خواند و تمام سیاست های فارسی زبان را 
 رمد که فارسی حرف بزند.عامه می ش

برخی ها بسیار خرسند هستند که او فارسی حرف نمی زند، زیرا یک بخشی بزرگی از فارسی زبانان متمایل به او 
اما زبان فارسی زبان اکثریت را از دست می دهد و در میدان جهالت با چند نفر معتصب قبیلوی باقی می ماند. 

صب نمی تواند آنرا مردم افغانستان و زبان، علم و سیاست و روابط اجتماعی است. هیچ سیاستمداری حتی سوپر متع
 نادیده بگیرد.

 با اکثریت مردم افغانستان است.  قطع رابطه با زبان فارسی به معنای قطع رابطه
نیست. افغانستان سرزمین موالنای کبیر و رابعه بلخی... است. این  باید گفت افغانستان کمپ شمشتو یا وزیرستان

سرزمین حتی از اسکندر تا چنگیزخان را به فارسی حرف زدن مجبور ساخته است. از احمدخان و میرویس خان 
گرفته تا متعصب ترین آنها نادر خان، محمد گل مهمند و حتی اشرف غنی احمد زی که در تعصب متفکر دوم در 

 جهان است، فارسی حرف می زند.سطح 
وزیرستان و یا پیشاورستان هیچ فارسی ستیزی در این کشور پیروز نشده است. اگر می شد امروز افغانستان باید 

 می شد.
 آقای نیو حکمتیار!

پدر محترم و پدرکالن محترم شما هم فارسی گپ زدند و از فارسی گفتن و نوشتن شخصیت و متمدن شدند. شما نیز 
و یا زود بر سر زبان خواهید آمد. مثل بلبل فارسی حرف خواهید زد. روزی خجالت زده آنقدر فارسی خواهید دیر 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 4 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

 

 ت که زبان مادری ات فراموشت شود.گف
 هارون امیر زاده

 
  این خبر را به اشتراک بگذارید

 نظرات بینندگان:
 نمیتواند ورنه تباه و برباد میشدیم.او راکتیار است خوب است که باز هم به زبان راکت گپ زده    <<<

بگذار که این کثیف به زبان دوزخ گپ بزند زیرا زمانیکه مردار شد باز میداند که جنایت یعنی چی. قتل هزاران 
 کابلی بی گناه یعنی چی. قتل هزار ها نفر دیگر یعنی چی.

ا گرا.... است که باعث اتحاد مردم مفرق نمیکند که به کدام زبان گپ میزند چیزی که مهم است تعصب این قبیله 
 میشود.

 با احترام
 شاهین شمال

 ان تان اخرش چی خواهد شد هههههههوای وای مدافعین فارسی واه بج   <<<
پارسی زبان علم تمدن فرهنگ هست که از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد به رسمیت شناخته شده هست.    <<<

پشتوانه و  پارسی مقایسه کند. حتی زبان انگلیسی نسبت به پارسی ازنگاه فرهنگهیچ کسی نمیتواند هیچ زبان را با 
 تمدن برابری نمیتواند

 قای امیرزاده دست تان درد نکند .بسیار مطلب زیبا و حقیقتی تلخ در باره راکت یار بیان داشته اید آ   <<<
 کوه کن

 . خوب گفتی و خوب نوشتی.احسن   <<<
 ض.

 !هارون جان قند   <<<
 خالصی نداری! خوده زیر پای نکو! از دست قومګرایان

سال درشهر کابل زندگی کرد  40نورمحمد ترکی رهبر حزب خلق هم که بیش از  اگریک حقیقت را بگویم   <<<
 اما فارسی صحبت نکرد درحالیکه کتاب زندگی نوین را به زبان فارسی نوشته بود.

 اما پشتو صحبت نمیکرد. سردار داود خان گرچه متعب وقبیله گرا بود
ظاهرشاه هم فارسی صحبت میکرد ولی درسنگر قبیله قرارداشت. مالعمر هم هیچگاه فارسی صحبت نکرد برعاله 
دربرابر فارسی زبانان عقده مند ومتعصب بود درکابینه مالعمر هیچ فارسی زبا یا ازبک ویا هزاره وجود نداشت 

 پشتون خالص.
 ت...وقس علیهذه.احترام.ع.نجرابی.روان صحبت میکرد ولی مفکوره فاشیستی داش حفیظاهلل امین به هردو زبان

 خدا كند كه پشتو هم گپ نزند، ساكت باشد هم به نفع ما است و هم به نفع خودش.   <<<
 امروز با صالح الدین رباني در منزل شان دري صحبت میكرد.

كوه هاي بلند )در مغارة هاي أمریكا ( بوده ،  مریض رواني است، خوب میشود، بگفته بعضي ها بیست سال در
 ست تا هنوذ با دو پاي راه میرود.خوب ا
افسوز به حال تان اصال متعصب حکمتیار نیست متعصب شما هستید که مسله پشتو و فارسی را دامن    <<<

از این حرفهای بیهوده ید میزنید. وقتی یکی از جنگساالر قهرمان شده میتواند و دیگری هم شهید صلح این جراااا. بیا
 دست بکشید.

 من با نظر ع.م موافقم.هزاره   <<<
حاال راکتیار چی فارسی صحبت کند یا پشتو نزد بیشتر مردم یک جنایت کار، قاتل و مفسدی است هرگز    <<<

ر تقویه ر های خود را بیشتمنفعت خود را بر منفعت ملت ترجیع نداده است و حاال امده است کابل تا میراث خوا
 نماید.

  

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=132918
https://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=132918
tg://msg_url/?url=http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=132918
https://www.twitter.com/home?status=نیو حکمتیار و معمای فارسی ستیزی وی http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=132918


  
 

 

 7تر 5 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

 

 
نام دارد و همیشه به قومگرایی دامن زده صفحه رزاق مأمون  «فیک نیوزی» یرسانه دوم که در نشر خبرها

شاه  شهرت دارد. این صفحه هم از بلند گویان شورای نظار بوده و احمد« گزارشنامۀ افغانستان»میباشد که به 
رزاق مأمون چند روز پیش یک  مسعود را یگانه الگو و مرشد خود دانسته و خبر های جعلی را به نشر می رساند.

 .از منسوبین وزارت خارجه را به نشر سپرد که در آن اشرف غنی را به قومگرایی متهم نمود یلست
 توجه کنید به این خبر:

 شنبه سه, ۱۹اردیبهشت  ۱۳۹۶
 این هم سند قوم گرایی در وزارت خارجه/ صالح الدین باید خلع شود. 

 «سرچپه فیر می کند.»دکترغنی نخستین رئیس جمهوری در تاریخ سیاسی افغانستان است که 
 

 سفراي افغانستان مقیم كشوري هاي خارجي:
 سفیر افغانستان در آمریكا داكتر محب پشتون

 كانادا شینكي كروخیل پشتونسفیر افغانستان در 
 سفیر افغانستان در جرمني علي احمد جاللي پشتون
 سفیر افغانستان در فدراسیون روسیه كوچي پشتون

 سفیر افغانستان در ویانا خجسته فنا ابراهیم خیل
 سفیر افغانستان در خلق چین جانان موسي زي پشتون

 سفیر افغانستان در پاكستان عمر زاخیوال پشتون
 افغانستان در جاپان امین فاطمي پشتونسفیر 

 سفیر افغانستان در هندوستان شیدا محمد ابدالي پشتون
 سفیر افغانستان در استرالیا وحید ویسي پشتون

 سفیر افغانستان در ایتالیا وحید عمر پشتون
 سفیر افغانستان در ناوري شكریه بار كزي پشتون

 پشتونسفیر افغانستان در اردون عبدهللا حبیبي 
 سفیر افغانستان در فرانسه احمد إلله پشتون

 سفیر افغانستان در مسقط مجنون گالب پشتون
 سفیر افغانستان در دوحه قطر پشتون

 سفیر افغانستان در عربستان سید جالل پشتون
 سفیر افغانستان در بلجیم ولي منور پشتون

 سفیر افغانستان در انگلستان سید طبیب جواد پشتون
 نستان در اتریش خجته فنا ابراهیم خیل پشتونسفیر افغا

 عبدالصمد افغان جنرال قنسل افغانستان در دبي پشتون
 جنرال قونسل افغانستان در پشاور پاكستان پشتون
 جنرال قونسل افغانستان در كراچي پاكستان پشتون

 جنرال قنسل در كویته پاكستان پشتون
 جنرال قنسل افغانستان در بن جرمني پشتون

  رال قنسل افغانستان در مونشن جرمني پشتونجن
 جنرال قنسل افغانستان مري تركمنستان پشتون

  جنرال قونسل افغانستان در إستانبول تركیه
 قریشي برادر خانم كرزي پشتون

 جنرال قونسل افغانستان نیویارك لطف هللا سادات پشتون
 معین سیاسي حكمت كرزي پشتون

 پشتونمعین اقتصادي عادله راز 
  رییس عمومي مالي و اداري صاحب زاده پشتون
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 رئیس دوم سیاسي هاشمي پشتون
  عرییس ریاست سرحدي و امور امنیتي علي َخیل پشتون

  رییس ریاست اول سیاسي سلطان احمد بهین پشتون
 رییس ریاست پنجم سیاسي احمد خالد ذكریا پشتون

 رییس ریاست امور پارلماني صایر بریا پشتون
 تشریفات جدید تقرر از نزدیك اشرف غني پشتونرییس 

 رییس ریاست انستیتوت دپلوماسي محب سپین غر پشتون
 اكمل غني بچه كاكاي اشرف غني مشاور ارشد

در این آخر در بست هاي دو و سه در اكثریت نمایندگي خارجي افراد تازه توسط اشرف غني بعنوان مستشار وزیر 
 رفي شده اند كه بدون استثنا همه شان پشتون از قوم درجه یك هستند ،مختار ، مستشار و سكرتر اول مع

بست هاي دو و سوم داخلي وزارت هم كه اكثریت در معاونیت ها و آمرین است در دست پشتون ها و قوم درجه 
 یك است !

 حاال شما قضاوت كنید !؟
 

 :نوشت  مأمونروغگویی رزاق جواب دبه  ییک هموطن از نشر این مطلب یکروز بعد
 چهارشنبه, ۲۰اردیبهشت  ۱۳۹۶

 آقای مأمون، از بیع زده گی خود را نگهدار! 
  هموطن نترسم آقای مامون،»

چند امتحان اولی، این باور را ایجاد کرده که رک و راست به همدیگر بنویسیم. من تکرارا  و از روی دلسوزی می 
دیپلوماتان وزارت خارجه را نشر کردی که همه پشتون اند! حداقل نویسم که از بیع زدگی خود را نگهدار. لست 

خود را زحمت ندادی کنترول کنی و ردیابی که لست چی قدر واقعی است. مثال در لست آغا صاحبان هم شامل اند. 
یر مگر نمی دانی که سید ها پشتون نیستند و مبدای عرب دارند؟ سفیر افغانستان در عربستان سید جالل پشتون سف

افغانستان در انگلستان سید طبیب جواد پشتون با این دو مثال اعتبار نوشته ات به هوا نمی رود؟ قصه همان قصۀ 
 «سرش است و به نظرم تنها پوسته رسانی شایستۀ تو و نامت نیست. -کاپی

گرو شورای نظار و  در که وزارت خارجه از هفده سال به اینطرف فراموش کرده اند حواریون شورای نظار
. تعدادی زیادی سنجاق کردندجمعیت است. اگر مبالغه نکرده باشم نداف و سقاو را هم در وزارت خارجه 

حتی به زبان دری هم زبان های خارجی مثل انگلیسی و فرانسوی را بگذار دیپلوماتهای این دوره ماشینی بوده، 
وزارت خارجه برای صالح الدین یک مسئولیت بسیار سنگینی  پست که . آقای مأمون باید اعتراف کندتسلط نداشتند

از هفده سال به اینطرف میبود. متأسفانه که نسنجاق میشد که بسیار مورد توجه  یبوده، آقای ربانی باید در یک پست
 بنام دموکراسی اعمال صورت گرفت که تاریخ دموکراسی نظیرش را ندارد. 

از ستون های مهم دمکراسی بوده، با وجود آنهم شبکه های اجتماعی مثل  امروز در دنیای غرب آزادی بیان یکی
در این اواخر  و جعلی را بگیرند.فیسبوک زیر فشار اند که باید جلو نوشته ها، تبصره ها و تحلیل های زهرآگین 

اجتماعی به اظهارات در شبکه های که در آن افراد نماید که  قانونی را وضعآلمان تصمیم گرفته تا وزرات عدلیه 
قانون قرار بگیرند و هر شبکه یا صفحه  ،مورد پیگردفاشیستی میپردازند و اقلیت ها را توهین و تحقیر مینمایند

در صورت تخلف برخورد  ک متن زننده از صفحه برداشته شود،انترنتی مسئولیت دارد که به مجرد ظاهر شدن ی
سرپوش است. رسانه های اجیر به دستور مربیان  کشور ما دیگ بیاما متأسفانه که  قانونی صورت خواهد گرفت.

که به  نیست یشان هر روز تبلیغات زهرآگین را ادامه میدهند و وحدت ملی ما را خدشه دار میسازند. هیچ مرجع
د. زمانیکه حکمتیار در یکی سخنرانی هایش از رسانه های شریر جلو این دسیسه ها را بگیر منافع ملی خاطر حفظ

نام میبرد، منظورشان همین رسانه های مزدور میباشد، ولی دیده میشود که به بهانه از آزادی بیان هر طرف داد و 
افع ملی و تاجک و پشتون و دیگران باید به من افغانهای ازبک وهزارهفریاد بلند گویان حلقه به گوش بلند میشود. 

هر خود فکر کنند، از پاکستانی ها یاد بگیرند که چقدر به منافع ملی شان وفادار هستند، از ایرانی ها یاد بگیرند که 
باهم ست و چه ملی گرا همه، زمانیکه منافع ملی شان در خطر قرار بگیرد، چه شاه پرایرانی چه راست چه چپ، 

بود که همه ایرانی ها در داخل و  و فشار جامعه جهانی ی ایرانمشکل هستو زنده اشمثال  دی یک صف میایستند،
خارج از موقف رژیم آخندی دفاع کردند. ما افغانها باید یاد بگیریم که جز صلح و وحدت ملی دیگر راهی نداریم. 
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از آنها فقط بخاطر منافع شخصی خودشان از احساسات ما استفاده ناجایز میکنند، باید  رهبران که بنام قوم و مذهب
فاصله بگیریم. در طول این هفده سال که از سقوط رژیم طالبان گذشت همه ای این رهبران بار ها امتحان داده اند، 

در حقیقت نه  به فکر قوم میافتند و بنام قوم و قبیله شعار میدهند. ام  و چوکی شان از دست شان میرود،زمانیکه مق
کشور می اندیشند. بیائید که همه دست به دست هم بدهیم، منافع ملی را به فکر قوم هستند و نه هم به منافع ملی 

شود، شایسته ساالری را نسبت به قوم  . بگذاریم که کار به اهلش سپردهپیشقدم بشماریمنسبت به منافع شخصی 
  اگر هم به قوم خود ما منصوب باشد.ساالری ترجیح بدهیم، جنایتکار را جنایکار بگوئیم، 

 
 افغانستان آزاد مستقل و عاری از هر نوع تعصب به امید یک

 
 پایان
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