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  !بيائيد از اطفال بياموزيم
 

   
 

نگاه "افغانستان آقايان  يادداشت امروزم را به نگاشتۀ دو ھمکار عزيز پورتال از : کابل- ١٣٩٧  عقرب٢٣ - چھارشنبه

اميدوارم مشاھدۀ عکس ھا، بيشتر از ھزاران . عکسھائی را که منتشر نموده اند، اختصاص می دھم و " و حضوری

  .کتاب برای ما آموزنده باشند

تجارب تاريخی در تمام جھان به اثبات رسانيده که استعمار گران و اشغالگران، وقتی به کشوری لشکر کشيده، آنجا را 

شغال نموده اند، جھت دوام حاکميت شان، بيشتر از ھمه چيز به تحليل جامعه شناسانه، درک نقاط قوت و کشف نقاط ا

وقتی متوجه شده اند که کشور مورد نظر از لحاظ ترکيب نفوسی متشکل از اقوام، . ضعف کشور مستعمره پرداخته اند

" موزائيک"و يا " رنگين کمان"، "گلستان اقوام"کشور به مذاھب و زبانھای متعدد است، به عبارت دوستان افغان ما 

شباھت ساختاری دارد، در اسرع وقت کوشيده اند، تا از طريق متخصصان و آنھائی که در جوامعی مانند افغانستان به 

دھا و ، در بين اقوام، مذاھب، نژا"گوه آنھا روزه باز می کنند"کسانی از و معروف شده، بی ادبی معاف، " شرق شناس"

  .زبانھای ھای متفاوت دشمنی و برادر کشی ايجاد نمايند

سپردۀ حسين و کربال ر پشتو معرفی بدارند، ديگری طرفدار اصالت و سابقۀ فارسی؛ يکی را سالتيکی را طرفدار اص

 مستشرق ھزاره شناس معرفی بدارند و آن معرفی بدارند، آن ديگری را مديون جھانکشائی ھای اموی ھا؛ يکی را

ديگری را مستشرق پشتون شناس، انسان ھای احمق و آنھائی که ديوانۀ کشيدن نام و نشانی اند، در کنار جواسيس و 

در حالی که مستشرقين جنگ انداز . خوران استعمار می پردازند به موضع گيری له و يا عليه اين و يا آن يکیاشمع
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 جامھای شان را به سالمتی يک ديگر بلند می کنند احمق ھای مادر زاد به تحريک جواسيس دست به شبانه و در خفاء

  .يخن و از آن ھم شديد تر دست به ماشه مقابل يک ديگر صف می بندند

 ھموطنان ھزاره اش، به نظر ادر چنين فضائی مشاھدۀ عکسھای احسان هللا پشتون در جاغوری و بازی صميمانه اش ب

 دارد بيشتر از ھزاران و صد ھا مطلب و مضمون و شعار ھای ميان تھی مگر دھن پرکن، مورد توجه قرار من جای

  . گيرد

ًدرينجا وظيفۀ خود می دانم به مثابۀ يک ھمکار تقريبا دايمی پورتال، ضمن سپاس از دو ھمشھری ام بابت نشر آن 

ً تقريبا به تنھائی در م بدارم که آگاھانه تالش می ورزندعکسھا، مراتب امتنانم را خدمت گردانندگان پورتال نيز تقدي

عدول نمی " حفظ وحدت خلقھای افغانستان"مقابل امواج طوفانی تفرقه افگنی و برادر کشی ايستاده، يک گام از سياست 

  .نمايند

  !ھموطنان گرامی

 و بيائيد به خود . ياليسم و ارتجاع برويمبيائيد به اين عکس ھا نيک نظراندازيم و از آن بياموزيم و متحدانه به جنگ امپر

به ديگران ثابت بسازيم که اندازۀ شعور ما از آن کودکان کمتر نيست و دست اتحاد به ھم دھيم و دشمنان رنگارنگ 

  .وطن را از خاک ما بيرون اندازيم

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  

  


