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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ فبروری ٢۶

  
  

  ]تحصيل سخت راه زدن ميانبر بندیسھميه[
 دھدنمی فرصت و آوردمی وجوده ب انحصار شود،می ما محدود منابع ضياع به منجر چون نيست درست بندیسھميه

 .باشيم داشته خوب اقتصاد و صحت تحصيل، سياست،

 به را ملت گروھی چگونه که ديديم و ايمکرده تجربه بخوبی اخير ۀدھ دو در را اقتصاد و سياست بندیهسھمي حاصل

 برای را ما ۀھم حق خود قوم نامه ب کيازب و پشتون ایعده تاجيک، تعدادی ھزاره، چند بندیسھميه در .گرفتند گروگان

 .کردند ضايع ماندن زنده برای را ديگر تن رھزا صدھا حق فقر، از نجات برای را ما اکثريت سھم آرامش،

 دارد؟ نقش افغانستان ويرانی در ناتو و پاکستان طالب، از کمتر محور بندیسھميه سياست اين نظرتان به

 ھاپشتون ميان در راستیب آيا .سازد فراھم را ما ھایبھترين درخشش فرصت که است درست درصورتی بندیسھميه

 پر را افغانستان ھایپوھنتون ناقص و محدود ھایچوکی تمام که نيست قدری به مستحق و واندهخ درس شاگردان تعداد

 ھرات و ننگرھار و کابل واليت مستحق محصالن تنھا جذب برای افغانستان دولتی ھایپوھنتون .شودنمی باورم کنند؟

 تاجيک،( قوم يک تنھا مستحقين حتی که نيست حدی در ما ھایپوھنتون ظرفيت که کرد شک نبايد اين در .نيست کافی

 .باشد کافی را )ھزاره يا پشتون

 و اقتصاد در را تاجيک چوکی "عطا" سياست، در را ھزاره چوکی "محقق" که شده چه را ما که پرسيد خود از بايد اما،

 سوی زا و نيست عادی پشتون خانعيسی که است اين من حدس کنند؟ پر پوھنتون در را پشتون چوکی "خان عيسی"

 پشتون  ۀخوانددرس نفر ده حداقل ارزگان ھمان در شايد .است شده معرفی چوکی آن به باصالحيت متنفذ و ندانقوم کدام

 .اندنيافته را امتحان در اشتراک فرصت شايد ولی د،نباش عصمت سطح ھم که باشند داشته وجود
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 دزديدن تحصيل، سخت راه زدن ميانبر فرصت شانزندانفر و آنان انديواالن و اقارب ھا،قوماندان برای بندیسھميه

 .کندمی مھيا را ما ۀھم اقتصاد سھم غارت سياست، سھم

 .شد نخواھد تمام قومی ھيچ سود به که ايستيمن فريبنده و غيرشفاف ھایشيوه پشت

 

  


