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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٨ نومبر ١۶

  
 

 ! برای الھام گرفتن، کودکان ھستندعبھترين منب
  

جاويد " معنون به "نگاه"ن پشتو توسط آقای  که يکی آن به زبایدو روز قبل يعنی به تاريخ چھاردھم نومبر دو مضمون

درد ھمۀ ما يکيست، پشتون و " معنون به "حضوری"و ديگری به زبان فارسی توسط جناب " باد پيوند خون خلقھا

ھر دو عنوان به خصوص در .  شده بود، از نظرم گذشتنتشرمدر پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " ھزاره ندارد

نجار حدود چھاردھه که درد ما يکيست پشتون و ھزاره ندارد و جاويد باد پيوند خون خلقھا، کافيست تا ما ھم شرايط ناھ

الخره درک کنيم و بياموزيم تا از نوشتن مضامين و تبليغات نفاق افگنانۀ مسايل زبانی و قومی و نژادی خود داری اب

ک و يفافه و چه ھم به طور آشکار  پشتون را عليه ھزاره و تاج از اشکال چه در لیکنيم و نبايد در صدد باشيم تا به شکل

ھستند . يم ئ ديگر تحريک نماکيرا عليه  يا زبان فارسی را عليه زبان پشتو و مکالمه کنندگان آن عکس آن و هيا ب

کودکان پس بھتر است تا دنيای . کسانی که نه کور ھستند و نه ھم ناشنوا، باز ھم دامن نفاق افگنی را گسترش می دھند

  . را درک کنيم و بسيار مسايل زندگانی را از آنھا بياموزيم

استعمار گران وقتی به کشوری تجاوز می کنند، جھت دوام حاکميت شان به تفرقه افگنی می پردازند به خصوص در 

 طوری که تاريخ.  و مذاھب مختلف در آن زندگانی می کنندھااز اقوام و زبانمردمانی ی مانند افغانستان که ئکشور ھا

گواه است تا زمانی که کشور ما مورد تجاوز قرار نگرفته است، مردم در کنار ھم با صلح و صفا کار کردند و در غم و 

مگر ھمين که متجاوزان چه انگليس و شوروی متوفا بوده و چه ھم امروز امريکا و ناتو . شادی ھمديگر سھيم بوده اند

و ھم توسط نويسندگان بومی شان تا می توانند مسايل قومی و است، توسط حاميان، جاسوسان و وطنفروشان افغان 

استعمارگران که دشمنان خلق ھا ھستند، . زبانی و منطقه ئی و نفاق افگنی و برادر کشی را در ميان مردم دامن می زنند
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اين طريق به اھداف می خواھند تا اقوام به جان برابر افغانستان را تکه و پارچه نموده و از ھمديگر دور نگھدارند و از 

ما بزرگتر اند، مھربانند و کينه جو  از مگر ما بايد الاقل از کودکان که در بعضی موارد از برخی . شوم خود برسند

اگر شما خوانندگان عزيز در عکسھا نگاه . نيستند، صادق و راست و راستگو و بسيار ساده و صميمی ھستند، بياموزيم

يا ھائی بزرگ و سرشار از اميد  ؤ ھم مانند اکثر کودکان با آرزو و رشتونپ کودک کنيد متوجه خواھيد شد که احسان هللا

چنانچه از کودک . يوند برادری را قوام می بخشدپته و س در يک صنف نشزارهھبدون بغض و کينه در کنار اطفال 

ياھای خود را ؤوی ھنوز رپشتون سؤال می شود که چه شغلی را می خواھی تا در آينده داشته باشی، باوجودی که 

ًامتحان نکرده که آيا امکان پذير است و يا نه، اصال به آن فکر نمی کند مانند اکثر کودکان جواب می دھد که داکتر، 

يا برای کودکان واقعی به نظر می رسد و آنھا ھيچ گاه از شکست ؤاين آيندۀ پر از ر. انجنير، فضانورد و يا فوتبالر

يا ؤکه ما بزرگساالن از ر در حالی. ه دوباره امتحان می کنند و باالخره تجربه کسپ می نمايندمأيوس نمی شوند، بلک

ين قدم برای انجام کارھای بزرک است و ما در يای بزرگ اولؤاگر ما دقيق فکر کنيم داشتن ر. ھای بزرگ می ترسيم

يا ھای بزرگ را در سر می پرورانند و ھيچ ؤانجام آن ترس داريم و از شکست خوردن می ترسيم، ولی کودکان ر

  .  ھم ندارندیترس

با وجودی که برای کودکان پذيرفتن واقعيت ھای زندگانی کار ساده و راحتی نيست ولی آنھا خود را با واقعيت ھا 

چ و بی مفھوم د و ارزشھای واقعی زندگانی را که يکی از آنھا نداشتن کينه و عدوات، افکار پوزودتر سازگار می سازن

. ه و سنی  ھستی، با ھم بازی و در کنار ھمديگر زندگانی می کنندعيک ھستی و يا تو شيشتون و تاجکه تو ھزاره و يا پ

د، لذا ھستند پدر و مادر ھا و فاميل ھائی که با تبليغات ضد انسانی خود پس ديده می شود که کودکان دنيای خود را دارن

را ھم تحت تأثير افکار نفاق افگنانۀ خود قرار بدھند، مگر کودکان تا زمانی که کودک  می خواھند تا کودکان شان

  .می کنندخود تعيين  ًھستند، دوستان و رفقای خود را بدون در نظر گرفتن نکاتی  که قبال تذکر داده شد،

ًآنھا ولو که آببازی بلد نيستند ولی می خواھند حتما خود را به . گاه از موقعيت ھای خطرناک ھراس ندارند کودکان ھيچ

که می خواھند خود را از باال به پايان پرتاب کنند و ما بايد از شجاعت آنھا بياموزيم  آب بيندازند و تجربه کنند و يا اين

ه پايان بيندازيم بلکه نبايد از آنچه را که به آن آشنائی نداريم بترسيم يعنی زمانی که می که خود را از باال ب نه اين

شکست کودکان را . خواھيم تا اھداف خود را برآورده بسازيم نبايد بترسيم بايد شجاعانه به سمت اھداف خود حرکت کنيم

را ھم بايد از کودکان  ما اين. فق ھم می شوندوالخره منا اميد و دلسرد نمی کند بلکه آنھا به کار خود ادامه می دھند و با

انگيزۀ آموختن می بايد بياموزيم که اگر در زندگانی سياسی و اجتماعی خود شکست می خوريم بايد بدانيم که شکست 

 . و کوشش کنيم تا عوامل شکست خوردن خود را بررسی کنيم و دريابيم تا دوباره تکرار نشودرددگ

ده دارند اعالق آنھا توانائی خار. را مطرح می کنند و احساس کنجکاوی آنھا خيلی زياد استًکودکان اکثرا صد ھا سؤال 

لی ما بزرگساالن با غرور را به دست بياورند و ی را که به خاطر شان خطور می کنند، جواب آنکه سؤال کنند تا مسايل

متأسفانه . يمئدانيم سؤال کنيم و به فھم خود بيفزاو خود خواھی کاذبی که داريم  کثر شأن خود می دانيم تا آنچه را که نمی 

 تصور می کنند و اگر آنھا را متوجه افکار نادرست و يا اغالط امالئی و یھستند نويسندگانی که خود را قاموس جھان

کودکان با ھم . ًبسازی، به غرور کاذب آنھا برمی خورد و فورا شروع به توھين و اھانت کردن، می کنندشان انشائی 

   می کنند ولی رقابت آنھا مثبت است مگر بزرگساالن چه؟رقابت

پس گفته می توانيم که بھترين منبع برای الھام گرفتن، کودکان ھستند فقط کافيست زمان صرف کنيم تا بفھميم آنھا چگونه 

ای با ارزش پرداختن به کار ھاز آن سالم  استفاده ۀعمر ما سرمايۀ ماست و نحو. به واقعيت ھای زندگانی نگاه می کنند

اگر بتوانيم ريشۀ تمام بدبختی ھا وکشت و کشتار خلقھا را در جھان دريابيم و بشناسيم آنموقع است که می توانيم  . است
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را با سھولت برای خود ميسر بسازيم و عليه آن دست به مبارزه بزنيم در غير آن مانند اسپ گادی  راه حل و رفع آن

در راه خود روان ی السابق فم تا بدانيم و درک کنيم که در جھان چه می گذرد، کماکه به اطراف خود نگاه کني بدون اين

  .خواھيم بود

  


