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  برادران اسماعیلی و بخصوص برادران شغنانی درود بر شما !

درین روز ها در سایت هاای فتمماان خ وااورانخ وراساان زماین خ سایمای شاغنان و 

بدوشی و اسماعیلیان( بنشر رسیده و  محمدطاهرتحت عنوان) یها مضمونفیسبوک 

 نظریاتی را در وود داشمه است.

 

هماه ی ماا شااهد بار فاساری سای و  ناماین ساادترد شا ادت زناده یااد محماد طاااهر 

بدوشاای در شاا ر تورنمااوی  انااادا بااودیم  ااه در جمااع مااااوت خ تحاات عنااوان فااو  

بدوشاان ویلای ورساند  سرزمین مشامرک ماان  بخوانش فرفمه شد. من بصتت اوود

شدم  ه جوانان بدوشان داشمه های وویش را درین مورد بخاوانش فرفمناد. ب ماه ی 

ما وشما مایه ورسندی میباشد  ه فرصمی برای بیان درد و رنا  هاای فذشامه ماردم 

وود را یافنمد. در مااده فو  ادذ ر در مورد ظلم و سامم و تبعایم ماذهبی از طار  

بین مااذهبی از هاار وااوم وملیماای در براباار اسااماعیلیان اشاااره شااده بااود خ امااا ممعصاا

بعضی ار دوسمان ٓان دیار خ بعوض اینکه ازبیان درد و رنا  هاای مردماان واود باا 

اسمتاده ازین فرصت ووش شده باشند؛ ناراحت شدند  ه فویا بدوشانیان در حا  ماا 

شاده اناد. مان بارای ایان دوسات  اسماعیلیان جتاا نماودهخ حمای بااوی مایاان حملاه ور

ل از بخاش وااصخ  اه ٓان اا ومحمرم میتویم  ه در ٓانسمان مردمان مسال  ییار مساو

اصآل حرمات واومخ ملیات و ماذه   اه از هار ٓایاین باشاند؛ نداشامند . دوام جنا  در 

مدت سی و ن  سال در  شاور میمواناد بااوی ایان ناابرابری هاا صاحت میتاذارد  اه 

درین سان و ساال هماان  ساان شاده اناد.  ماا و همکااری  باعث م اجرت ما وشما
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و بخاااطر  درک اساات. هااای روشاانتکران از هاار  متااوری و وااوم دریاان راسااما واباا 

روشن ساومن اذهان مردم با وبول زحمات  وشیدند تا ٓاشمی میان مردماان ) سانی و 

اند اسماعیلیان( برابری و همکاری با یکدیتر را سردوحه ای  ار وویش ورار داده 

و درین راسما مبارزات عمی  صورت فرفمه خ برادر وار تماام روشانتکران وظیتاه 

ایمانی و وجدانی بنابر عالی  همدیتر ف یمی  وشایدند تاا تضااد و تعصابات ماذهبی 

 را از بین هم بدور سازند.

 

وطنداران عسیاس! واور و ووااول اصاآل از طار  عناصاری صاورت فرفماه  اه از 

وبری نداشمه اند. ٓایا بی انصافی نیست  اه  اار  ارد هماان  تربیه اوالوی واجمماعی

انسان های  ه در فو  ذ ر فردید خ برروشنتکران ٓافاه  ه ا ثریت ٓان ا بنابر عوام  

جن  وانمان سوز و ٓادم  شان حرفه ای خ در  ناار مااو شاما حضاور ندارناد نسابت 

ر از داد؟ حاااواد  و وتاااعیت فذشااامه در شاااغنان موتاااوی وااااص اسااات و تاصااای

روشنتکران شغنان هست  ه به عناصر وود سارخ روی مخادتات هاای سیاسای شاان 

مووااع داده انااد تااا دساات ب نااین وااور ووواااول زدنااد و ا نااون تاصاایر وااود هااا را باار 

دیتاااران میتذارناااد. افااار طبااا  ادعاااای ٓان دوسااات مااااخ  اااه مردماااان ) ب اااارکخ 

ر ونین مای باود  ار وارا اریناخواهخ یتم  و ییره( با اسماعیلیان دشمنی دارند؛ اف

در ودسوادی های اسماعیلیه نشین وون اشکاشمخ زیباکخ واوانخجرم وییره وور و 

 وواول نکردند؟

 

 دوسمان محمرم شغنان!

با معذرت ودمت تان عرض میکنم  ه وتع سیاسی و نظاامی خ وصوصاآ ونبنادی 

هااای ملاای امااروز افغانساامانخ بمااا وشااما در  عباارت هساات خ داشاامه هااای فکااری 

هماادیتر را بوااذیریم و افاار  مبااودی داشاامه باشااد؛ باارادروار حاا  و فصاا  نماااییم و 

موتوی بر ح  وود را در برابر ونین افکار میان ت ی اسموار نتااه داریام و ٓارزو 

دارم  ه در صورت بروز ونین حاوت مناسبات روشنتکری ماانرا مسامحکم ساازیم 

 مساعد نسازیم.    مذهبیو بیشمر ازین میدان تاوت و تاز را بعناصر ممعص

 

همینکه درین  شور بکار های شاوه واال  رشامه و تحصای  سارفردان هسامیم بار 

هساات. نااه اینکااه باااان هماادیتر واارار فیااریمخ امیااد وارم بمشااوره هااای معلماای و 

 هموطنی ام هر دو طر  فوش فراء دهند.

 با احمرام                                                      


