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   کابل- هيونس نگا

  ٢٠١٨ نومبر ١٥
 

 
 !قوت ھمديگر بياموزيم و به تخريب آن نکوشيماز نقاط 

تر از اين  اين مردم روزھای بسيار سخت. شان است محصول سرگذشت تاريخی .ھا ذاتی و نژادی نيست ھمبستگی ھزاره

 .اند ستگی يافته را در ھمبءاند و راز بقا يا چھار نسل اخير از سر گذرانده را در تنھا سه

کنند، بلکه در روزھای سخت در جبھه، در پشت  صدای خود متحد عمل نمی اين مردم تنھا در تظاھرات و بلند کردن

 .کنند والنه برخورد میؤدادن آوارگان و رسيدگی به آسيب ديدگان خود نيز بسيار مس جبھه، در پناه

جات بسيار شديدتر از  سالی در ھزاره خشک. تر استديگر کشور سيل خيز مناطق مرکزی کشور، از بسياری نقاط

متحمل  رساند، جنگ و دربدری را نيز مثل ساير ھموطنان خود در مواقع مختلف به مردم آسيب می بسياری نقاط کشور

رسنه پناه و گ ھا بی ھای شھر و در خيمه حاشيه روند؟ چرا در اند، اما از خود بپرسيم که بيجا شدگان اين مردم کجا می شده

 ؟مانند نمی

 شان بسيار چرا؟ چون در ميان. مانند کنند، ولی روی سرک نمی کوچ می مثل ديگران از گرسنگی و خشکسالی و جنگ

شريک  اش قريگی آواره اند و يکی از آن دو اتاق را با برادر، ماما، کاکا يا ھم یئدو اتاق کرا ند کسانی که صاحبا

 .سازند می

 يافتند و کمتر در زير تر می ونھای مص گاه  به اين ھمبستگی پناهءمھاجرت با اتکا ر دورانسيل آوارگان اين مردم حتی د

کردند و در  گذاره می در عوض در يک حويلی سه اتاقه سه فاميل. شدند ھای عريان کباب می ھای داغ و دشت خيمه

 .ددادن بازو می  ديگر ھمديگر راۀھای خشت و کارھای شاق معدن ذغال سنگ و کوره
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وطنان خود که حاصل تجربه است، بياموزيم و به کاکا،  ملت بايد از اين مھارت ھم ۀھم. اين ھمبستگی را ساری بسازيم

 .شان کنيم سخت حمايت دردشان را احساس کنيم، در روزھای.  خود پناه دھيمۀقري خاله، عمه، ھمسايه و ھم ماما،

ليون دالری مردم وردک در کابل ي م ھای ھای مجلل و ملکيت خانه. استو عام  زد خاص ی ننگرھار زبانئسرمايه و دارا

ی ئھا قندھار خانواده در ھرات و. اند آموختگان و داراھای لغمان در سراسر کشور نمونه متخصصان، دانش .ديدنی است

وارگان ارزگان و زابل است؟ گاه آ  قندھاری پناهۀچند خان اما،.  کل جاغوری و مالستان سرمايه دارندۀھستند که به انداز

 جويان اندر در خانه و بلند بادغيس ليليه ساخته اند؟ چند خوستی در کابل برای پناه بزاعت چند ھراتی برای محصالن بی

 اند؟ منزل خود پناه داده

چی، لوگری،  ملت خوستی، لغمانی، پنجشيری، ھراتی، کابلی، غزنی. ندارد ملت انتزاعی و افغان پا در ھوا وجود

اگر به . ھای اين آبادی ھستيم ما ھر کدام خشت  .باميانی، بدخشی، قندھاری، مزاری، زابلی و فراھی است جاغوری،

 .و ديوار و در و بام خانه توجه نشود، خانه آباد نخواھد شد خشت

ھای خود را  وقتی زنده مانديم، مکتب. قوم قوم برای زنده ماندن ھمت کنيم خانه به خانه، قريه به قريه، خيل خيل،

قريه و خيل  .ھای خود را پانسمان نموديم، آنگاه ياد خواھيم گرفت که رنگ و نژاد امتياز نيست زخم حفاظت کرديم،

 .ودش واليت و ولسوالی مانع اتحاد ما نمی. معيار نيست

 

 

  


