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 تهنیت به فرزند هزاره
در این آوانیکه فضای شرق میانه و جهان اسالم ماورای آن را در تالطم های خونین مذهبی پیچانیده اند و گردن 

دالرها، در اوهام خویش غرق گشته اند و در صولت بر بینوایان دور و پیش، فرازان نوخاسته، در مستی پطرو 

گران لرزانی، در درامۀ کارگردانان جهان نیستند، در چنین غافل از آنکه جز بازی از رحمت اسالمی گسسته اند؛

 هنگامه ای، ما از فرزندان بیدار و مایۀ افتخار و امید خویش می شنویم که :

 ستاره    قسم بر آسمان  پر 

 هزاره شیعه و سنی نداره 

 این پیامیست که ما عمری منتظر آن بودیم و سالهاست که چنین آوای دل انگیزی نشنیده ایم .

اما قبل از آنکه رمز بزرگ این جملۀ کوچک را بشگافیم،  می خواهیم مراتب  امتنان خویشتن را به نویسندۀ توانا 

. همچنان یم که در این فضای ظلمانی، شمعی را در دیدۀ ما روشن کرده اندو مبتکر، آقای "حمید انوری" ابراز کن

"مکتب معرفت" که با این سرود انسانی خویش، انسانیت را ارتقا بخشیده اند، و به مربیون به فرزندان هزاره در

 گرانمایه و گران اندیش آن، تهنیت بی پایان نثار کنیم.

 ان آگاه و عبا پوشان ریاکار ترسیم کرده است .بلی! این سرود، خط فاصلی میان خداپرست

این سرود در تردید مذهب محبوب فرزند هزاره نیست، بلکه مظهر اعتالی ایمان و ارتقای مذهب اوست، که 

 علوی طبع او را در دامان مذهبش آشکار می سازد .

باز می کند و در آن جای با این سرود، فرزند هزاره، دریچه های قلب ملت مؤمن افغانستان را بروی خویش  

 می گیرد .

کند و به وحدت  این سرود بیانگر دیدگاه انسانی فرزند هزاره است که از فراز تفاوت ها و اختالفات عبور می

 محبت ره می برد. و

 این سرود یک ایثار شجاعانه است که از چشمۀ خرد بلند، آب خورده است .

 این سرود، تعصب را چون جلوۀ کم دانی، به تمسخر می گیرد. 

این سرود مشت دهن کوبی است بر تفرقه افگنان رنگارنگ از هر مذهب و نژاد و رنگ و زبان و قوم و  

 جنس.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aria_W/wali_aria_tahniat_ba_farzand_e_hazara.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aria_W/wali_aria_tahniat_ba_farzand_e_hazara.pdf
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    این سرود، نوای سرور انگیز و نوید شادانی است، در دل یک کارزار خونین که از نفیر گلوله ها و فریاد 

 ن و زجۀ سوگواران، پر غلغله است .هابی پن

 و باالخره این سرود، آغاز یک پاسخ است به سوال ختم دستبرد بیگانگان، بر سرنوشت ملت ما.  

 پایان
 
 


