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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ جنوری ٢٦

  
  یقوم نفرت بازيگران از يکی دانش سرور

 مبارزه زبانی و قومی نفرت با و حفظ را ملی وحدت که ورزند تالش بايد دانشگاه در دانشجويان« :است گفته دانش

 ».کنند

 آبادجالل از که ايمنديده روزی ولی است، جمھور رئيس معاون او .است قومی نفرت بازيگران از يکی دانش سرور اما

 ۀماي يا شودمی ملی وحدت ايجاد باعث کار اين .رودمی دايکندی به چندبار سال که درحالی باشد، گرفته خبر بدخشان يا

 قومی؟ نفرت

 جبھات از يکی در آن از پس و زمان آن در او و جنگيدنمی کابل در قومی نفرت ۀمرحل داغترين در وحدت حزب اگر

 داد؟می راه ارگ به را او کسی آيا زدنمی قلم قومی جنگ

 .است کرده ادا قومی نفرت داشتن نگه داغ در که است سھمی و یئگراقوم مديون نيز قدرت در را حضورش دوام دانش

 پيدا آخند اين از "تربادانش"کسی ھاھزاره ميان در آيا نباشد، معيار متعصب ھایجريان به وابستگی و قومی نفرت راگ

 شود؟نمی

 است؛ کرده کار کشور ھایدانشگاه و افغانستان ادارات در دھه نيم و يک او .است زبانی نفرت بازيگران از يکی دانش

 پشتو ايد؟شنيده پشتو به سخنی او از روزی آيا اما است، بوده جمھور رئيس ونمعا عالی، تحصيالت وزير عدليه، وزير

 او آيا بياموزد؟ را کشورش ملی زبان که داندنمی ولؤمس را خود چرا جمھور رئيس معاون ھست، اگر نيست؟ ملی زبان

 و امريکا سفيران ۀازاند به نتوانسته حکومت در حضور دھه نيم و يک در که است ذھن کور و استعدادبی قدر آن

 بياموزد؟ پشتو کابل در انگليس
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 قواعد و تاريخ حتی باشد، آگاه یئوسطا قرون حقوقی قواعد از و بداند بسيار عربی و قمی ھایکتاب از شايد دانش

 نفرت مذمت و ملی وحدت درمورد او نصيحت .است جاھل ملی سياست در اما باشد کرده بر از نيز را غرب حقوق

 .است بيھوده استمنا زشتی درمورد زناکار مالی سخنرانی مثل بانیز و قومی

  


