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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  

 ٢٠١٨/ ٨/ ٢١                                                                                                           باز قاسم

  !بباليم کی به و ، بناليم کی از

 

 ولی پوش شيک جوان يک به را پدرام لطيف ؟ اقای ؟ جناب با مصاحبه طلوع تلويزيون در اګيست ٢٠ امروز

 درفشانی چون شنيدم، ھموطنان ديګر مثل ،ګرديد نشر تلويزيون ان امواج طريق از که سياووش اقایبنام  عصبمت

 دشمنان طرف از امروز تا خلق ديموکراتيک حزب حاکميت زمان از اقای اين نبود، نو برايم پدرام لطيف ھای

 اقای اين نمايد، ايجاد اتفاقی بی حس افغانستان فشري اقوام بين در تا ګرديده دار وظيفه پول چند مقابل در افغانستان

 عھده به را ثور؟ انق<ب حقيقت اخبار رياست و کار دولتی امنيت وزارت در = نجيب داکتر حکومت زمان در که

 اصط<ح به يا نمايد ايجاد را تفرقه و اتفاقی بی افغانستان برادر و شريف اقوام بين تا ميورزد ت<ش شعوری  ،داشت

 ايجاد و تفرقه ھمين وقت ان خلق ديموکراتيک حزب مرام واقعآ که دانم نمی ګيرد،ب ماھی نموده خيت را اب اميانهع

 .صورت بھر کالی ډوډی کور شعار يا بود، افغانستان تجزيه

 مطلب که مردم عده يک حقوق از وی که ميزند داد سفيدی چشم و وقاحت چی با پدرام لطيف اقای امروز

 سال پانزده دوران در که دارد ادعا مغرض اقای اين ، انداخته راه بهرا] یحزب[ است ما تبار تاجک درانبرا از شان

 .ميګويد که داريم مشھور المثل ضرب اينجا در ګرديده، تلف شان حقه حقوق غنی اشرف و کرزی اقای حکومت

 ھم ، دندار شکايت شان حقوق غصب از پشتونھا ھم خدا، ميګويد ھم خانه صاحب و خدا ميګويد ھم دزد

 کشور اين ساکن اقوام اين حقوق که دانم نمی من. ترکمن و ازبک برادران ھم و هھزار برادران ھم ، تاجک برادران

  ؟ نموده غصب کی سال پانزده اين در را

 افغانستان وKيت و ، شورا ، کابينه در را انګليسی و روسی جرمنی، امريکای وزير يک ھيچ بحال تا من 

 نظار شورا به بخصوص جمعيت حزب به مربوط دولتی ھای پوست فيصد ٧٠ و ۶۵ فعL. مه انديد  واليھا سويهب

 اين به تا ګرفته وظيفه شانروسی و ايرانی  باداران طرف از نوکرمنش اقای اين ھم باز ولی شده، داده تخصص

  . نمايد ايجاد را بينی بد حس شريف اقوام بين در دست بزند وعوامفريبانھ تبليغات ګونه

 تاجک نجيب و شريف قوم تمام بين در معظم جناب که ، بپرسم پدرام لطيف صفت نوکرادم  اين از من اګر

 می ياداوری نيکی به سقاو بچه به مشھور کلکانی = حبيب بجای  ان از شما که نداشت وجود خوشنامآدم  ديګر

 پناه افغانستان به سوماليا کشور از وی ايا بود؟ نه شمالی وانپر از واKمقام مجاھد خان مسجدی مير ايا ،نموديد

 در را خان مسجدی مير عکس سقاو بچه به مشھور کلکانی = حبيب عکس بعوض چرا بود؟ شده سياسی ھنده

 ان در. پدرام لطيف اقای نموديد، نه نصب کشور یزعما ديګر ھای عکس پھلوی در استق<ل و ازادی تجليل مراسم

 چرا بود، ګرديده داير ملی؟ دفاع وزارت مقر در که افغانستان ازادی سال ميننودوھفت تجليل بخاطر که نظامی مراسم

 طرفدار ، نسوان حقوق طرفدار ، سواد و تعليم ، فرھنګ و علم طرفدار راستين، مبارز کلکانی عبدالمجيد عکس

 ياآ ، نموديد نصب کلکانی = حبيب بنام نام، بد سواد بی ، جاھل يک عکس عوض به را فردی ازاديھای و حقوق

   ؟ نيستتاجيک  نام خوش وطنداران حق در بزرګی جفا شما کار اين

 و ياغی يک از نه ، نموديد می اوری ياد تان نام خوش افراد از بايد ميبوديد تبار تاجک افغان واقعآ شما اګر

 هاسطور به که ضديت نآ  شما حزب و شما پس .است کاسه نيم کاسه زير که ميدانم ما پدرام لطيف اقای بلی باغی،
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 را وطنی شخصيت ان عکس تا نخواستيد تان حزب ضديت ھمين بخاطر داريد و داشتيد کلکانی عبدالمجيد مقاومت

 نمکنيد مبارزه انھا حقوق بخاطر شما که بدانند بايد من تبار تاجک برادران  پس يد،ينما نصب کابل ھایديوار باKی

 استفاده ءسو تان حزب بنام تاجک مهکل از تاجک حقوق بنام شما. داريد  راخود حزبی بخصوص اھداف شما بلکه

  ميکند،

 شش عکس سقاو، بچه عکس و نام عوض به قسم شرفم به بودم می شما بجای من اګر. پدرام لطيف اقای

 که بدانند ما جوان و يندهآ نسل تا ميکردم نصب مراسم نآ در را کلکانی عبدالمجيد از يا و خان مسجدی مير متره

 . دندار و هداشت فداکار و دوست وطن ، نخبه افراد خود داخل در افغان شريف اقوام تمام

 .داشت نخواھم و ندارم ارتباط سازمان و ګروپ ھيچ به استم افغان بنام بزرګ خانواده یازاد فرد يک من

   

    نشم کوKی ګی بنده زيږيدلی يم ازاد                                        

 وم نه وم نه که  وم وم که يم موK خپل د بنده                                

        مخکښی دی می طوفانونه سپوريم کشتی ماته په                                

 وم نه وم نه که وم وم که بيايم يی Kره دی پر                                

 )صاحب خادم (                                                                       

* * * 

 Kندی پښو تر ھاتی د شی سر می که                                      

 Kندی د راغورزوی می پاسه د که                                      

 نشم ويلی تور ته سپين او سپين ته تور                                      

 کاندی نه څوک مانه له دی تمه دغه                                      

 


