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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۹/۰۵/۲۰۲۱              دریافرهاد 
 جمال جالل یارسال

 !وز فرهنگ هزارگی، مبارکر
 !شومامروز من با شوق، هزاره می

 

 
 .بینیدمعرفت را می در این تصویر، عضوی از تیم ورزشی لیسهٔ    

 

تر مردمی را در افغانستان سراغ های افغانستان استند. کم ملیت ترینفرهنگمردم هزاره از جمع متمدن ترین و با
عاشق علم و  خاصینشاط و پر از شور حیات باشند. اینان به طور زنده، باها سرزنده، دل داریم که چون هزاره

تر در کار غرض" در کار دیگران و سرشان بیش"بیدانش، هواخواه ورزش و موسیقی، و به قول عام، مردمی 
 .خودشان است
های جرمی و تروریستی  مهری و ستم حلقات قدرت و شبکهها مورد بی گون تاریخ، هزارههای گونه در طول فصل

دن و ش اند، اما نگذاشتند پرچم زندگی و اختیار شان در بام دیگران در اهتزاز باشد! پس از هربار کشته قرار گرفته
 !اند تر برخاستهافتادن، با قدرتی بیش

نشین فعالیت  های فرهنگی و مراکز تعلیمی در مناطق هزاره ها، کافه خانهترین کتابتحسین برانگیز است که بیش
لک "های سر به فها و "بلدنگاین فرهنگ بلند، ما دیدیم پدری که نه در دوبی و نه در ترکیه بزنس دارند. در نتیجهٔ 

عمومی کانکور را به افغانستان تحفه داد؛ خاصه که او نیز  نمرهٔ  ، تنها با یک "کراچی" فقیرانه، چگونه اولداشت
 !یک دختر بود
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کند و  صلح و صفا و خلوص، دماغ آدم را معطر می کنند، در آنجا بوی ناِن خاصهٔ  ها زندگی می هرجا که هزاره
مهری اند و با وجود بی یک دم نیز تسلیم وحشت تروریزم نشده یها حت افزاید. هزارهاشتهای آدم را برای زندگی می

اند. در کشوری که زمین و آسمان آن  های مرکزی در حق شان، بازهم حامی صلح و پشتیبان نظام بوده حکومت
 .اشدهای خوبی از یک افغانستان آرام و آزاد ب تواند نمونهنشین میسوزد، مناطق هزارهنحوی در آتش جنگ میبه

تر علمی رساند، اینان به نام او مراکز بیش هر بار که لشکر جهل و بربریت یک رهرو علم و دانش را به شهادت می
دزدند و آن را از آن های کورذهن و "ُغولَدنگ" میکنند و بدین شیوه، آینده را از چنگال شیطانو فرهنگی بنا می

 !کنندخود می
 مردم واوایی هزاره،

 !کنمار میبه شما افتخ
 خالصانه

 فرهاد دریا
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