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 …چه بسیاری از پشتون ها

چه روشنفکران و کتابخوانان و یا مردم عادی، وقتی جنایت و جنایتکاران را محکوم می کنند، در  

اول از جنایتکاران، خائنان و جاسوسان قوم خود نام می برند و ضمن محکوم کردن آن ها به  

 .دیگران نیز می پردازند 

 .مال عمر مجموعه طالبان، کرزی و غیرهاز گلبدین، زرداد، 

 .بوک این مورد بسیار تکرار می شود  حداقل در فیس 

از جنایتکاران، خائنان و جاسوسان قوم   بسیاری از روشنفکران و کتابخوانان سایر اقوام یا  اما 

د  رسوایی آنها را پنهان کنند، سکوت می کنن خود صریحا دفاع می کنند و یا در جای که نتوانند 

 یا در بهترین صورت از آنها گله می کنند که چرا مثالً سازش کرده اند؟  و  

پور در زیر تصویر بابه مزاری اش فرمان قتل عام یک  این ویدئو را ببینید که دار و دسته علی 

 .قوم را صادر می کند 

 .این که یوتیوب چرا آن را نمی بندد، خود رازی دیگری است 

قوم این آقای که هنوز ذهن   ن اعالم قتل عام از طرف روشنفکران  اما سکوت و عدم محکومیت ای

مهاجمان و ویرانگران تاریخ قدیم قرار دارد، جای شرم بزرگ ملی نه تنها برای   اش در عصر  

 .قوم شریف هزاره، بلکه برای تمام مردم افغانستان است 

 .کوتاهی و گناهی درست نیست  البته تعمیم دادن هر  

 .یید آن می تواند باشد آ کید و تأچنین اعالم قتل عام یک قوم، فقط ت ر  اما سکوت در براب

فضاحت نشوند و همچنان که  و   ءمن اما از روشنفکران قوم خود طلب می کنم که تسلیم این فضا

تا کنون با افتخار کامل اولین محکوم کنندگان و افشاگران جانیان، خائنان و جاسوسان قوم خود  

در گام   بوده اند، همچنان درفشدار عدالت و تمدن مانده، بازهم بر ضد جنایتکاران و جنایتکاری  

 .د ، همچنان مسیر عدالت را صاف تر گردانننخست در میان قوم خود 

 پیغام نماینده علی پور به هزاره های جهان 
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