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 گرایی ا جوان افغان برای مبارزه با قومهگردهمآیی صد
 گرفته شده از سایت بی بی سی

 
هم آمده افغان برای مبارزه با تبعیض گرد جوانان

 .بودند
در کابل جمع شدند ای صدها جوان افغان در گردهمایی 

ن خواستند فریب شعارهای قوم گرایانه و از سایر جوانا
 رهبران قومی و مذهبی را نخورند.

شرکت کنندگان این گردهمایی تعصب و تبعیض 
"تجارت سیاسی" توصیف در افغانستان را موجود 

کردند که از سوی رهبران قومی به خاطر 
 های سیاسی به راه انداخته شده.سودجویی
کنندگان این  مولوی زاده یکی از برگزار عبدالنافع

 کمی ۀمی گوید از تعصب و قوم گرایی عد گردهمایی
 ود می برند.از افراد س

 شود. اگر برویم به دنبال می (تاجک، پشتون، ازبک و هزاره)، اتباع آن او گفت: "سرزمین افغانستان مربوط به همه
سد، ر قوم گرایی، سودش فقط به چند نفر می تبعیض و

 ند و تالش دارنده ابه دست آورد نافع مادیبه کسانی که م
ر بیشتمادی آن را حفظ کنند و یا به دنبال اندوخته های 

 هستند."
 

از عالمان دین هم دعوت شده  تعدادیاین گردهمایی در 
مولوی  بودند تا تبعیض را از دیدگاه اسالم بررسی کنند.

 :گوید رئیس شورای اخوت اسالمی می حبیب هللا حسام
دهند فقط یک تجارت به راه  "آنهایی که شعار قومی می

 افغانستانعزیز برند، ملت  می اندازند که از آن سود می
و آنها را در چتر قومی کوچک و سازند  را ذلیل می

 سازند."خمیر می
 ست.ا افغانستانمانع بزرگ در برابر پیشرفت ملت او افزود که تبعیض و تعصب در اسالم جایگاه ندارد و یک 

 

 .اشتراک کنندگان از سایر جوانان خواستند که فریب شعارهای قوم گرایانه را نخورند
ن یا ایها الفارس، قرآن ای ،کیا ایها التاج ،نیامده که یا ایها الپشتون یآقای حسام گفت: "در ندای قرآن کریم هیچ جای

 یا ایها الناس! این یعنی ما باید برادری جهانی را قبول کنیم." جامعه را به زیباترین جمله یاد می کند
 

 اشندگانببرابر منابع در بین  عده ای از شرکت کنندگان این گردهمایی بی سوادی، نبود عدالت اجتماعی و تقسیم نا
 افغانستان را از عوامل اصلی تعصب و تبعیض در افغانستان عنوان کردند.

 گوید تبعیض در افغانستان به ساختارهای سیاسی و اجتماعی رابطه دارد. مجلس سنا می محمد علم ایزدیار معاون اول
 باشد به همان حد موجب او گفت: "تبعیض با ساختارهای سیاسی یک کشور رابطه دارد هر قدر که ساختارها ناهمگون

 زشت تبعیض می شود." ۀظهور پدید
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ی را از دیگر عوامل گسترش تبعیض در افغانستان عنوان از اشتراک کنندگان فقر و عقب ماندگی اجتماع تعدادی
 کردند.

در افغانستان، اندک بوده است. بیشتر احزاب سیاسی به رغم شعار و  گذشته  ۀاحزاب فراگیر و ملی در سه ده
 مرامنامه های ملی، در عمل بیشتر به قوم خاصی تعلق داشته است.

در بن شکل گرفت نیز، از طریق تقسیم قدرت میان م  2111سال در در افغانستان که  یساختار سیاسی قدرت کنون
 اقوام عمده افغانستان، سبب شد شماری از رهبران به نمایندگی از قوم خاصی به قدرت برسند.

صف بندی های کنونی در تیم هایی که نامزد انتخابات هستند نیز، بیشتر قوم محور بوده است. به این معنی که اکثر 
دهند  لهر چیز دیگر به قومیت نظر داشته و سعی کرده اند تیمی را تشکیضای تیم خود بیش ازنامزدان در انتخاب اع

 د.باش ردهکافغانستان نمایندگانی  ۀکه حد اکثر از سه قوم عمد
 

مین منافع و أهبران قومی، بیش از آنکه در پی تاعتراض هایی بوده است که رها گذشته بارها در رسانه  ۀدر یک ده
ی خود باشند، به نمایندگی از اقوام مشخصی، بیشتر در پی چانه زنی برای منافع شخصی خود تالش های قوم خواست

 می کنند.
است  و نژاد قومماورای می گویند احزاب و اهداف شان  اما رهبران احزاب بارها چنین اتهاماتی را رد کرده اند آنها

 و آنها سعی می کنند برای همه مردم افغانستان کار کنند.

 
 پایان
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