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   کابل-یشيمحمد عمر قر

  ٢٠١٩ ی فبرور٢٠
  

  !دشمن تمام اقوام افغانستان است" ی احمدزیغن"
  

ک در ين ضد دموکراتيق قوانيامد تطبي پۀم که به مثابيق رسانه ھا مطلع شدي از طر: کابل-١٣٩٧ دلو ٣٠ - سه شنبه

"  زادهیعصمت هللا عل"ک تن از ھموطنان ما از قوم ھزاره به نام ي کنکور، ۀت به خصوص مسأليم و تربيامر تعل

ن مکتب درس يا در عيش که گوي ھای از ھمشھریکينکور ناکام اعالم شده عکس آن  نمره درک٣١٣با داشتن 

  .اب اعالم شده استي نمره کام١۴۵ن امتحان با اخذ ي و به قوم پشتون تعلق دارد در ع" خانیسيع"خوانده اند به نام 

ک جانب تمام ي شده است تا از ی خود بدھد، بھانه ات صحت و سقم آن را بهي زحمت  تثبین که کسآن خبر، بدون يا

 اقوام را بلندتر پف کنند و از جانب ی دشمنیقوم پشتون نگاشته، سرنا ی تنگ  نظر آن را به پایست ھايوناليناس

ن يزم خشک بر ايھ" ی احمدزیغن "یم ضد ملياز تصامحمايت ست ھا از آن استقبال نموده، با اعالم يشوونديگر 

  .نندفگيآتش تفرقه و نفاق ب

  !یھموطنان گرام

ً ین خبريھرگاه چن  شان در ین ضد مليق قوانيق تطبيموفق شده باشند از طر" باندارگ" صحت داشته باشد و واقعا

عصمت " دانم از حق ی را دامن زده باشند، ضمن آن که خود را موظف میجذب محصالن، آتش افتراق و دوگانگ

دولت دست نشانده بر شدت ن مربوط به کنکور يمن جمله قوان ید ملن ضيه تمام قوانيم و درکل عليدفاع نما" هللا

  :مي ھرچند مختصر نمایز اشاراتيگر ني دۀ دانم بر دو نکتی، الزم مميفزاي بممبارزه ا

م به يکه در تمام تصام  دھدیبه وضاحت نشان م" باندارگ"ت يو کل" ی احمدزیغن"ت ي سال حاکم۵ تجارب -١

از " سرور دانش "یعني" ی احمدزیغن"، معاون دوم ین ضد ملي تمام قوانۀ مسودۀيم و تھيب و تنظيخصوص ترت

 و ضد ی ضد ملین اوست که تمام آمال و آرزوھايداشته، ادست باال " غنی احمدزی"در دربار قوم ھزاره 

عصمت " که اتالف حق ینجا به آن عده از کساني سازد، در این بر آورده مي قوانۀيرا با تھ" ی احمدزیغن"یانقالب

 ی وحدت اقوام با ھم برادر کشور مۀشيشه به ريغ نموده، تين قوم بر آن قوم تبلي سمبول ستم اۀاببه مثرا " هللا

 ان قانون را نگاشته است، ۀ که مسودی فردیعني" سروردانش"م که از کدام زمان تا حاال يزنندالزم است گوشزد نما

ه اگر قرار باشد تا خيانت  چ. شودیانده مپشتون بوده است که اکنون تمام کاسه و کوزه ھا بر سر قوم پشتون شکست

وام ھا و افراد متعلق به ساير اق" دانش"يک فرد به دوسيۀ تمام قوم تبديل شود، چرا چنين قضاوتی به ارتباط عملکرد 

  .صورت نمی گيرد
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 سران یست بلکه محصول کار جمعيک قوم خاص نيت ي ممثل حاکمیت فعليم، حاکمي نوشته اھاکه بار یھمان طور

 یھمه را در خود جا...ک و يک، تاجيپشتون، ھزاره ، ازباقوام ن ي سران خا، تين حاکميا. ن تمام اقوام استيخا

نان و ي باشد که تمام خای برخوردیعني باشد ی و طبقاتیخورد ملد بريرد باي گی ھم که صورت میداده است برخورد

  .رديدر بر بگاز ھر قوم و تباری که باشند، تمام استثمارگران و طبقات حاکم را 

ن يا یرش برتري به جز پذیزيت امر چي، در واقعی قومۀين سھمييز نگشته ام، طرح تعي که قبالً نی ھمان طور-٢

 یگري دیمعنادر ھمان زمينه ر اقوام ين قوم نسبت به اسي ای و ناتوانی و عقبماندگیلحاظ ذھنقوم بر آن قوم از 

 - نجا قوم پشوني در ا- یا رشد دماغيد که گوري پذی در عمل می قومۀيق سھميبا طرح، قبول و تطب" باندارگ. "ندارد

  .ک پسر ھزاره استي ۀمرن ٣١٣شتر از ي آنھا بۀ نمر١۴۵ن رو ياز ھم. ر اقوام برادر، پائنتر استينسبت به سا

 ورزد، آنھا را عقبمانده، یت قوم پشتون اھانت ميو کل"  خانیسيع"شتر از ھمه کس به يصله بي فنيبا ا" باندارگ"

ن يستاد و نگذاشت ايه آن ايد علي بای که میني دارد، اھانت و توھی میمعرف" دنده پنج"جاھل و ناتوان و محتاج 

  .سازندگر دشمن بيک دينان به ملت جھت حفظ منافع خودشان مردم ما را نسبت به يخا

  !یھموطنان گرام

ن اقوام ي و افتراق بیدور ،ل مختلفي شودآنھا با وسای که به طول عمر دولت دست نشانده افزوده میھر روز

 ۀ ما در قبال مشاھدی تفاوتیخ ما را ھم به خاطر سکوت و بيم تاري خواھی سازند، اگر نمینه تر ميافغانستان را نھاد

  .ميدان آئيش به مياست ھاين دولت دست نشانده و سيه ايت عليد با قاطعيد، باي محکوم نمایانت ھائين خيچن

 !! طلبدیسرکھا ما را م


