
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٨/ ٠٣                                                      عطا حميد  
  
  

  )...قوميت ( ۀقای بنياد درمکث او بر نوشتآبا محترم 
  

ن نوشته آنمودند، از مطالعه ... )   دشنه قوميت  (ۀ بر نوشتمکثیقای محمد انور بنياد که لطف کردند و آمحترم 
  .ت خود را ابراز کردند که از ايشان تشکر مينمايم بخاطر زحمت شانيان نوشته  نظرآناراض شده و در رد 

، من متأسفم  دشنه هم  چيزهايی گفتندۀاشد بر نداشته و حتی در قسمت کلمنکه از آن سياه نامه چيزی که خوب باز اي
موضوع را با ايشان ... ، سه بخاطر رفع ابهامات يکی، دوولی . که ايشان را سبب سر گردانی و رنجش خاطر شدم

  .در ميان ميگذارم
خواستم با چند نفری که اگر عالقه بخواندن اين نامه داشتند در ) رخودم بفکر قاص(  من سه موضوع را ۀدر اين نوشت
  .ميان بگذارم

 قوميت يا هر نامی که برايش ميگذاريد در شرايط کنونی بنفع ملت نبوده سبب تفرق است تا ۀ بلند شدن قضياينکهاول 
  .است که مردم را بکدام جا ببرد تلخ اواخر قرن گذشته در افغانستان ۀاتکای من در اين نظر، تجرب. توحدسبب  

و بهره بردن خودشان لوده کردن اوضاع  در افغانستان آکومات همسايه و غير همسايه برای  عده يی از حدوم اينکه
از بدبختی مردم ما، از هر راهی ميدر آيند و راه آسانی که مردم ما با تأسف زود در گير آن ميشوند، همين موضوع 

وم و طائفه يی به اصطالح وار کشيدن افرادی بدور خود، خود را از ديگران جدا ساخته و هر ققوميت  است  که با دي
  .ن دشمن دوست نما هم از خون مردم ما به دست و پايشان حنا ميگذارندآ و !، برای خود ميدرنگاندمردم ما

تش خانمان آ با پف کردن در اين که با درد و افسوس ،ندن عده يی از هموطنان ما که خود را چيزی هم ميدااينکهسوم  
گاهانه و يا نا آگاهانه  سهم بارزی آرا هموار ساخته و بصورت  سوز، برای دشمنان و در کمين نشسته گان  راه 

گان، بخود  برنده يی نخواهد داشت مگر بيگانتشی کهآکشور بجان هم و هيزم کشی در اين دربهم انداختن مردم 
ت، اما دزد خانه را چه ف چون دزد بيرونی را ميشود  راه گر. بخيال من جانکاه استکه اين دردی است ميگيرند، و
   بايد کرد؟

  
ام؛ ذهن و دستم باهم  و يا اينکه من از خودم بيگانه شده .ن نوشته دور همين نکات ميچرخيدآتمام  ! شايدبگمان من 
  .مده باشدآهن چيزی  و در نوشته چيزی ديگری ، در ذهمکار نبوده

  
. نهم که زشتی و بدی يی نداردآ کرده اند نميشود در جنگ بود، و را تثبيت با واقعيت های که خود! قای بنيادآمحترم 

 بلکه برعکس اين قضيه برعالوه کمک باشد،ن آی است که هيچ کسی نميتواند منکر ارتباط انسان به طائفه و قوم چيز
ن نسبت داده ميشويم  آ، اما در کشوريکه من و شما به م سبب ميشوددر شناخت افراد، تنوع زيبا و غنای فرهنگی را ه

 يا در سراشيبی  که ياد کردم مردم را ميبرد وتنوع و غنا چنين به  که در صفحات انترنت گذاشته شده يا  اين قضيهآ
که توسط دشمنان نان در دامهايی آ که باقی ميمانند جز در بند شدن ن برای کسانیآ که سرانجام !بدبختی و نابودی

  . گذاشته شده است چيز ديگری نخواهد بود
من که با حسرت و درد از علم اجتماع و تاريخ چيزی در خورجين ندارم، بازهم فکر ميکنم که در تاريخ ملت های 

  .بزرگی بودند که بعد از دميدن اين هوا در ميان شان روبه نابودی و شاريده شدن رفتند
  

، چنانچه هيچ قدرتی هم داشته باشد منکر اين رنگ در ميان افراد جامعه نميتواند شود) سالم(دمی که اندک عقل آهيچ 
 ما بدون شک !نوع به چه سانی برخورد مينماييم ولی حرف روی اين است که ما با اين ت.نرا از ميان برداردآنميتواند 

ين شاخه خودش  شاخچه هايی دارد تا به نوده و برگ تقسيم مربوط به شاخه هايی از درخت کشور خود هستيم که ا
در چنين شرايطی بلند کردن اين تنوع رنگهای مردمی در ) شايد درست نباشد بگمان بعضی( اما بنظر من . ميشود

 که برای وطن و مردم  نميباشد، ديگرانیکشور  جز عاملی برای برهم زدن کل کشور و آب ريختن در آسياب ديگران
ن آد کردن قضيه اقوام و رأی دهی به  بلن. بحساب بود و نبود مردم ما يری نميخواهند جز کسب منافع خودشانما خ

 آنهم در جامعه که درد و زخم !رادر صفحه فسبوک  چه چيزی را ميتواند افاده کند جز تفکر در جدابودن از ديگران
  .خويش مشاهده ميکندهای مربوط به اين گونه تفکرات مذموم را تا هنوز در جسم 

  .شايد ظاهر خوبی داشته باشد  که برای هدف نامقدسی بکار برده ميشوداظهار ين گونه مطالب  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 از اين نام گرفتن اقوام در تذکره نفوس سرود ملی و قانون اساسی دفاع ميکنند در برابر انانيکه مربوط به اينانانيکه 
 ؟ کشيده شوند از وطن؟ بايد نابود شوندی که نام برده نشده اقوام و طوائفن آ مگر  نيستند چه ميگويند؟چندقوم يادشده 

...  و  پراچی،هـسک ، عرب،، ساداتهندو گجر،بيات،  : مثال کسانی اند که؟ چه بايد بکنند!ذوب شوند در اقوام يادشده
نها اشارتی نميرود، يا آملی به سرود  نها يادی در قانون اساسی نميشود؟ درآميشوند چه گناهی کرده اند که از ياد 

 چرا حد اقل در کشور  و به اين شکل تقسيمات قومی رااين  مثال  قوم های ساکن در افغانستان اند؟نها خارج ازآاينکه 
  يا همسايگان ما چنين چيزی را اجازه ميدهند؟آان در غرب  گرفته تا چين در شرق همسايه نميبينم؟ از ايرهای 

  .نچه انسان را بحرام ميکشاند حرام است ولوکه خودش بذات خود حرام نباشدآ: م که زمانی شنيده بود
  محروم ترين اقوام در افغانستان متعلقم که اين نه خدمت شما بعرض برسانم که من از نگاه نژادی به يکی ازً نهايتا

 م از کاری کند که کسبفخر و شر انسان !نه هم عاملی برای باجگيری  و،سبب فخر من است و نه سبب عيب من
 چون و ابستن به چنين !به حساب رنگ و قوم و زبان  افراد نه عيب داده ميشوند و نه هم امتياز. خودش ميباشد

  .افکاری  بنياد خوبی نميتواند داشته باشد
   

يد، و يا اينکه نخوانده ايی نموده و  مرورن اينکه شما مطلب راآديگر را باشما در ميان بگذارم و ميخواهم يک نکته 
، و  هردو مورد من اشتباه  کرده باشمو اميد وارم در. يد در اينجا بيرونش کنيدشما را دردی ديگريست که خواسته ِا

 ما از سوی مردم ۀ  متوجه ميشويم که هر کلمه و جمل تان بوده شد، چون در اين صورتۀقصد نيکی در ورای مقال
  .  ومحاسبه ميشود

 لذا اين قصه .شدوارد یبلند تر قدبا ،، چنانچه حاشيه شما بر متنطلب از اصل مطلب دراز تر شودميترسم  تعليق بر م
نها خود قضاوت آواندن شان را دارند ميگذاريم تا  خۀنانيکه حوصلآ نزد  را و هردو مطلبرا نقطه پايان ميگذارم 

  .کنند
  .با احترام مزيد برای شما

   حميد
  


