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                                                                           ٢٠١۶ اگست ٢٢
  

  !از کی بناليم ، و به کی بباليم
  

ی ؟ لطيف پدرام را به يک جوان شيک پوش ولی متعصب آقايزيون طلوع مصاحبه به جناب ؟ ست در تلوگ ا٢٠امروز 

رفشانيھای لطيف پدرام ُر ھموطنان شنيدم، چون دگرديد مثل ديگن تلويزيون نشر آی سياووش که از طريق امواج آقا

نان افغانستان در مقابل چند پول  از زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق تا امروز از طرف دشمآقابرايم نو نبود، اين 

 که در زمان حکومت داکتر نجيب آقارديده تا در بين اقوام شريف افغانستان حس بی اتفاقی ايجاد نمايد، اين گوظيفه دار 

ورزد تا بين  هللا در وزارت امنيت دولتی کار و رياست اخبار حقيقت انقالب ثور؟ را به عھده داشت  شعوری تالش می

يرد، گ نموده ماھی بيت ِب را خآ و برادر افغانستان بی اتفاقی و تفرقه را ايجاد نمايد يا به اصطالح عاميانه اقوام شريف

 افغانستان بود، يا شعار کور ډوډی ۀن وقت ھمين تفرقه و ايجاد تجزيآ مرام حزب ديموکراتيک خلق ًانمی دانم که واقع

  .ھر صورته کالی ب

زند که وی از حقوق يک عده مردم که مطلب شان از  قاحت و چشم سفيدی داد می چی وای لطيف پدرام بآقاامروز 

ی کرزی و آقای مغرض ادعا دارد که در دوران پانزده سال حکومت آقا ، اين دفاع می کندبرادران تاجک تبار ما است 

  :ويدگ رديده، در اينجا ضرب المثل مشھور داريم که میگ شان تلف ۀاشرف غنی حقوق حق

دارد ، ھم برادران ويد خدا، ھم پشتونھا از غصب حقوق شان شکايت گويد خدا و صاحب خانه ھم ميگ  می ھمزدد

من نمی دانم که حقوق اين اقوام ساکن اين کشور را در اين .  و ھم برادران ازبک و ترکمنه، ھم برادران ھزارتاجک

، گليس را در کابينه ، شورا جرمنی، روسی و ان،یئحال ھيچ يک وزير امريکاه پانزده سال کی غصب نموده ؟، من تا ب

ه  فيصد پوست ھای دولتی مربوط به حزب جمعيت ب٧٠ و ۶۵ ًفعال.  واليھا را نديدمۀسويه ت افغانستان باو والي

ی نوکرمنش روسی که از طرف باداران روسی شان آقا نظار تخصص داده شده، ولی باز ھم اين یخصوص به شورا

   .، فرياد می زندونه تبليغات عوامفريبانه در بين اقوام شريف حس بد بينی را ايجاد نمايدگين رفته تا به اگوظيفه 

کدام  ، لطيف پدرام بپرسم ، که جناب معظم در بين تمام قوم شريف و نجيب تاجک من يعنیر من از اين نوکر صفتگا

وری می آ به نيکی ياد"و سقۀبچ" حبيب هللا کلکانی مشھور به  آن ازجایه  وجود نداشت که شما بیخوشنامانسان 

 ۀھند کشور سوماليا به افغانستان پنايا وی ازۀبود؟ مجاھد واالمقام از پروان شمالی ن؟، ايا مير مسجدی خان نموديد

سم  عکس مير مسجدی خان را در مرا"و سقۀبچ"عوض عکس حبيب هللا کلکانی مشھور به ه سياسی شده بود؟ چرا ب

ن مراسم نظامی آدر . ی لطيف پدرامآقانموديد،  کشور نصب نیر زعماگزادی و استقالل در پھلوی عکسھای ديآتجليل 
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رديده بود، چرا عکس گزادی افغانستان که در مقر وزارت دفاع ملی؟ داير آتمين سال فخاطر تجليل نودوھه که ب

تعليم و سواد ، طرفدار حقوق نسوان ، طرفدار حقوق و  ، گعبدالمجيد کلکانی مبارز راستين، طرفدار علم و فرھن

يا اين کار شما آنام حبيب هللا کلکانی نصب نموديد ، ه زاديھای فردی را به عوض عکس يک جاھل ، بی سواد بد نام، بآ

وش نام بوديد بايد از افراد خ  افغان تاجک تبار میًار شما واقعگی در حق وطنداران خوش نام شما نيست ؟ اگ بزریجفا

پس  .دانم که زير کاسه نيم کاسه است ی لطيف پدرام ما میآقاوری می نموديد ، نه از يک ياغی و باغی، بلی آتان ياد 

خاطر ھمين ضديت حزب تان ه  مقاومت عبدالمجيد کلکانی داشتيد و داريد بۀن ضديت که به اسطورآشما و حزب شما  

يد، پس  برادران تاجک تبار من بايد بدانند که ئھای کابل نصب نماروان شخصيت وطنی را باالی ديآنخواستيد تا عکس 

نام حقوق تاجک از ه شما ب. داريدرا خصوص حزبی خود ه کنيد بلکه شما اھداف بی نھا مبارزه نمآخاطر حقوق ه شما ب

   .ديکن  استفاده میءنام حزب تان سوه  تاجک بۀمکل

 ۀ، عکس شش متر"وبچه سق"م به شرفم قسم به عوض نام و عکس جای شما می بوده ر من بگا. ی لطيف پدرامآقا

ينده و جوان ما بدانند که تمام اقوام آکردم تا نسل  ن مراسم نصب میآمسجدی خان و يا از عبدالمجيد کلکانی را در مير

  .  و داردهشريف افغان در داخل خود افراد نخبه ، وطن دوست و فداکار داشت

  . ارتباط ندارم و نخواھم داشتیروپ و سازمانگستم به ھيچ ھ بنام افغان گزر بۀمن يک فرد ازاد خانواد

   

  يم که وم وم  که نه وم نه ومبنده د خپل موال      ی کوالی نشمگ بنده ، ازاد يم زيږيدلی

  پر دی الره يی بيايم که وم وم که نه وم نه وم        په ماته کشتی سپور يم طوفانونه می دی مخکښی

  خادم صاحب                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  که د پاسه می راغورزوی د الندی        که می سر شی د ھاتی تر پښو الندی

   دغه تمه دی له مانه څوک نه کاندی     ته سپين او سپين ته تور ويلی نشمتور
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