
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 آگاهانه! ریآگاهانه و غ یفتنه گر
 

 
 

تعدادی مانند شفیع عیار آگاهانه با بیشرمی از میان صدها عکس و فریم گرفته شده در یک ویدیو در 
رییس جمهور غنی را، بطور مثال در هنگام نماز، در باال  جستجوی یک عکس و فریم هستند که

تانه و کردن دست یا پایین کردن دست از دیگران عقبتر پیداکنند تا بتوانند برای مقاصد شوم قومپرس
 سیاسی خود از آن داستانی شرم آور بسازند.

تعدادی هم این مطالب را کمیدی دانسته نا اگاهانه به تبلیغ آن میپردازند. نماز خواندن مانند نمایش  
گان در یک ثانیهء معین با یک قومانده  قطعات رسم و گذشت عسکری نیست که در آن اشتراک کننده

سانیکه نماز را از دل و جان میخوانند، حتی در جماعت، به عکس العمل همزمان نشان دهند. ک
سرعت طبیعی بدن و سن خود میخوانند و این لحظاتی را ایجاد میکند که در جماعت با سائرین 
همزمان نباشند و این کامآل طبیعی است. شرم به کسانیکه به همچو دسیسه های مفسدانه و مغرضانه 

ردن چنین لحظات باشند با استفاده از ویدیوی این صحنه ها میتوانند میپردازند! کسانیکه دنبال پیدا ک
 همچو صحنه ها را از هر کدام افراد صف اول نماز پیداکنند! 

 
گذشته از اینها برای کسانیکه آدمهای متحجر مذهبی نیستند و اینگونه صحنه هارا کفر نمیدانند و نه از 

از بیدانشی صرف دنبال همچو صحنه ها است، نباید به آدمهای فتنه انگیز مانند شفیع عیار هستند که 
اشاعهء این نوع کمیدی دست بزنند. بسیاری از متفکرین دنیا از دیگران متفاوت بوده اند. شاید با تمام 

و امضای عجوالنهء  50/50اعمال و سیاستهای اشرف غنی مانند توافق با تشکیل حکومت ائتالفی 
وده نباشم، اما بدون هیچ شکی اشرف غنی را یکی از متفکرین و قانون ثبت احوال نفوس موافق نب

نخبه های علم و دانش و سیاست مردم افغانستان میدانم. در مکتب من شاگرد تنبل و ناالیقی نبودم، اما 
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 2تر 2 له :میرهد پاڼو ش

 german.de-fghanmaqalat@a  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ،  غاړه ده والي د لیکوال پهزنیزې بڼې پایکدلیکنې د ل: یادونه

 

اشرف غنی در لیسهء حبیبیه صد مراتبه از من شاگرد بهتر، درس خوانتر والیق تر بود و بر همان 
پروگرام ای اف اس از صنف یازدهم به امریکا رفت. متعاقبا او لیاقت خودرا در  اساس با استفاده از

بهترین پوهنتونهای دنیا نشان داد و در کار عملی خود هم در سطح جهانی و افغانستان باالتر از تمام 
 هم قطاران خود به موفقیتهای زیادتر رسید. بهتر است اینگونه فتنه گریهارا به اشخاصی مانند شفیع

 !عیار بگذارید که تمام چرند او دشنام به پشتون ها و اسالم است
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