
 
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

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

 
 

 ۱۴/۰۳/۲۰۲۱             شفیق هللا تُرک اوغلو
 

 سیه روی شود هر که در او غش باشد!
 

اکثریت و اقلیت بر سر زبان ها بود و تیکه  از دیرباز دغدغهٔ 
داران قومی از اقوام مختلف، ادعای اکثریت و اقلیت را سر 

 پشتون ها گذاشته تمام بار مالمتی بر شانهٔ می دادند. بعضاً 
عامل  پشتون هامی شد و چنین پنداری وجود داشت که 

اصلی تبعیض سیستماتیک بوده و در تمام سرشماری ها 
دست باز داشته اند و اطالعات را در این خصوص، مورد 
دستبرد قرار می دهند؛ اما واقعیت امر این است که در تمام 

مورد  -ها پشتونبه شمول  -ملی، اکثریت اقوامپروسه های 
دستخوش قرار گرفتنه اند. پُر واضح است که در جوامع 

های  انسانی وجود اقوام مختلف و متفاوت از حقیقت
ی ملت -توانیم دولتناپذیر است. یعنی امروزه ما نمی انکار

های  فرهنگقومی و با فرهنگ و خرده گی تکرا با ویژه
 سان بیابیم.یک

 

های متفاوت و متعدد وجود دارد. فرهنگها و خرده کشور هایی ست که در بستر آن فرهنگ ستان نیز از جملهٔ افغان
 مشترک تمام افغان هاست. تمام اقوام افغانستان در ارزش های ملی و فرهنگی، با هم شریک هستند. افغانستان خانهٔ 

اق را می کوبند و در طول تاریخ به صراحت دیده شوربختانه جمعی از آقایان اقوامی که همواره دهل تعصب و نف
سازنده و مهم برای افغانستان عزیز ما نداشته اند، از یک سو شعار سر  شده این جمعی دکانداران قومی، هیچ برنامهٔ 

می دادند که نظام دیکتاتور و فاشیست است و همواره از محرومیت اقلیت ها حرف می زدند و از سویی هم مانع 
الیه های قومی خود، گروگان  د اقوام مختلف کشور بودند و با انواع مختلف، سایر اقوام کشور را در سایهٔ اصلی رش

 شتعریف کنند. در حال حاضر ارز گرفته بودند و هیچگاه فرصتی نگذاشتند تا سایر اقوام کشور، هویت خود را باز
ا این است که همدیگر پذیری و تسامح و تساهل و های اقوام در برابر هم قرار دارند، نه در کنار هم، اما باور م

تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ما، هویت فرهنگی و  احترام به حریم ارزش ها، افتخارات و اعتقادات پسندیدهٔ 
قومی اقوام متدین کشور ما، بخش اساسی و انكار نا پذیر هویت ملی ما را تشکیل می دهد و به صورت به هم پیوسته 

چه به عنوان یك ارزش گرانبها در روح و روان مردمان كشور ما حلول کرده و هر کدام ما باید برای حفظ و یك پار
 .و نگه داشت آن بکوشیم

 
فرهنگی، تاریخی و میهنی همدیگر، از مولفه های انكار ناپذیر  در واقع پذیرش متقابل ارزش ها و باور های پسندیدهٔ 

درج »ید از همین آقایان بپرسیم که شما مگر تا دیروز نمی گفتید ئشد. حاال بیاروند ملت شدن، می با و تسهیل كنندهٔ 
و از آن نمی گذریم. تمام خواسته های شما مبنی بر درج قوم، دین و ملت تحقق یافت؛ « قومیت، خط سرخ ماست!

ر پروژه گرفتند و دقانون تعدیل یافت و شورای ملی آن را تصویب کرد. با آن هم جمعی از تیکه داران قومی پول و 
 برابر این روند ملی، اعتراض کردند، اما همه برنامه های زشت آنان خنثی شد.

 
سه قوم کوچک در انحصار خود گرفته بودند و منحیث بانک رأی و  -جان حرف این جاست که ده ها قوم را دو

رگ و مهم سیاسی کشور، دست سیاهی لشکر، استفاده می کردند و برای شان قیمت می زدند و در تمام تعامالت بز
آنان را کوتاه ساخته بودند و از خود برای آنان بُت تراشیده بودند و سال های سال در این مسیر، حیات سیاسی کردند 

جمهوریت، صدای اکثریت اقوام شنیده شد و هر قوم  و رنگ فروشی کردند و دکان باز کردند و حاال که در سایهٔ 
تین باال ساا دریافت کرده، به بیداری و آگاهی دست یافته و به دنبال تعریف هویت خود، افغانستان، حق رأی و نظر ر
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زده، این آقایان بیم دارند از این که بیداری و روشنگری اقوام، سبب می شود تا روند فریب و جعل هویت را که در 
ه های اصلی آنان به مردم معلوم گذشته و به صورت سیستماتیک به راه انداخته بودند، توقف می یابد و ممکن چهر

شده و تاریخ در مورد آنان قضاوت کند و قضاوت تاریخ که هرگز پوشیده نمی ماند، از این رو این آقایان بذله سرایی 
 می کنند.

 
وحدت و همبسته گی، باهم برادروار  افغان ها به بیداری و آگاهی برسند و در سایهٔ  در اخیر به امید این که همهٔ 

 نند و کشور ما به خودکفایی و آسایش و صلح پایدار دست یابد.زندگی ک
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