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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ فبروری ٠٣
  

  

  ]"نفرت زبانی" و "سرور دانش"باز ھم [
 زياده و روشنفکرانه تخيل انصافی،بی زبانی نفرت ھایبازی در دانش سرور داشتنسھم اتھام که اندمعترض دوستانی

 وابستگی از ناشی نه و است من با کينه سر از نه گويندمی آنچه و مندار شک دوستان اين نيک نيت به البته .است روی

 .دانش به

 .دانممی الزم را کوتاھی توضيح اينرو، از

 اگر که است آشکار چنان زبانی و قومی تعصب سياسی ديدگاه و تيم آن در .است سياسی ديدگاه و تيم ۀنمايند دانش اول

 ."نکن شک شانبودن متعصب به بيادر، جان" :گفت خواھند شاناکثريت ديدتربی بپرسی کابل وانکراچی نفر ده از

 کرده کوتاه را سخن و بدھند فاکت بايد روشنی امر چنين در چرا که ماند خواھند حيران آنان بخواھی فاکت اگر حتی

 ".کو پيدا ره ديگه بيکار يگان برو بيادر" :گفت خواھند

 که یئھاسياست و اعمال تعقيب و گيریپی با بلکه شود،نمی ترويج اعالميه نشر و رسمی بيان با تنھا زبانی نفرت دوم،

 ھرکس نيست الزم .است ممکن ھم خوب بسيار و است ممکن نيز شود زبانی و قومی شقاق ۀکنند تقويت و ساززمينه

 صحبت پشتو و يدبزن سر دفترش به .است متعصب او يمئبگو تا بگذارد پسند محکمه پای جای خود از "مخکش" مثل

 .دارند قرار سو کدام در ايشان که گفت خواھد شما به تفھيم و افھام ظرفيت و ھمکاری و العمل عکس بعد کنيد،

 و زبانی تعصب از بری را او شما بازھم آيا کرد،نمی صحبت فارسی جمله يک و بود پشتون دانش کنيد فرض سوم،

 برادرا" که گفتنمی شما به مستقيم و کرده زبانانفارسی شما به رو بار يک سال چھار در او اگر آيا خوانديد؟می قومی

 صلح و خواندرس واالندايکندی و ھاباميانی گفتمی کرده ھاآبادیجالل به رو ھم بار ده اگر حتی و "داريد؟ حال چه

 دانستيد؟می تعصب از بری را او شما آيا دارم، دوست را دوست
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 را جوانان آبادجالل در ولی نگفت سخن دری به باريک سال چھار در و بود جمھور رئيس معاون شودمی چطور

 .دھدنمی قد من ھوش نکنيد؟ نفرت زبانان دری از و باشيد داشته دوست را دری زبان که کرد نصيحت

  


