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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٦/٠٦/٢٠١٠                                                ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
  

  اکثريت اقليت او
  

ي؛ بکلې د پخواني مفهوم پر خالف  يوازې د قاماقليت او اکثريت ولنيز دري د شمير پر بنس نه مطرحي    ،
کار او دندې لرل، د دولتي او نا دولتي پرثمره په سياسي واک کې برخه، د  ، د شتمن لرلاقتصادي توانمني، پوهه،

ورونه شته چې د اقليت او ېپه لوړو پوړيو کې استازولي، فرصتونو او د ودې زمينو ته السرسی او نور ډادارو  ر فک
 . ژندلو شاخصونه ديېاکثريت د پ

 
ۍ پخوا همېينې  ه کوي چې په ن ی او کوي يې؛نې په ډا اغليو اقليتونو حکومت ک همدا اوس د .  او اوس هم 

ۍ په سلو کې اتيا منابع  يارو، چاالکو يا زړورو خلکو په الس کې دين د زياتره هيوادونو د . د شل فيصده هو
اغلي اقليتونه  پخوان پادشاه او سترې شاهنشاه د .  چلوي(Gentle Minorities)دولتونو اساسي ماشينونه هم 

يارو او پياوړو ومره چې پوهه او آزادي زيا،دېې له خوا چلول ککورنيوکوچنيو هو ر خلک په واک ېي، ال ډېت خو 
يېاو ژوند کې فعال   .ي او د بشريت د عمومي پرمخت سره موازي په دې توازن کې مثبت بدلون را

 
رمو بحثونو کې مطرح روپ مسله اوس هم په  ولنيز  ه هم د اکثريت او اقليت قوم، ژبې، مذهب او  ي، خو ېکه 

ل شويېنو له مخې ډر داسې عددي اکثريتونه شته چې د پورته شاخصوېډ ير کم حقونه ورک  او ، يا يې تر السه ک
  . په عمل کې اقليتونه دي

 
ي او د دې مسلې داعيان ادعا کوي، چې ېيزو حقونو مسله راوالړيد اقليتونو له کليمې سره سم د مدني حقوقو او ډله 

روپونو مدني حقوق دې په ډله  روپونه جال حقونه ېالبېايي چې بدوی و.  يز ډول په پام کې ونيول شييد اقليت  ل 
روپ په پام کې ونيول شي و حقونه، د  :لري او بايد هر  رانو حقونه، د کون  لکه د زده کوونکو حقونه، د کار

و حقونه وريوالندې زياتره دا .  او داسې نور، د کوچنيانو حقونهمعلولينو حقونه، د  ه   روپونه هم د اقليت په ک
نژادي او يا قومي اقليتونه، د جنس پر بنس اقليتونه، مذهبي اقليتونه، د عمر پر بنس :  يېک کې راوستل )ډلو(

  .و محروم اقليتونه او نورېاقليتونه، معلول اقليتونه، د قانون او دولت له 
 

روپ او ډل او آزاد پيدا  فرد وي، هر انسان له موره مستقل ؛ بلکې  نهه ددې پر خالف نور بيا وايي چی معيار بايد 
نشل ته ي د هر بل انسان په شان خپل وروستني پو په کرامت او شرافت کې مساوي اوشوی او يو جال جهان دی، چې

ل شياو له هر ډول فرصتونو نه د روا استفادې دو ېد رس ډله د فردي حقوقو د  دا.  حق لري او بايد دغه حق يې ورک
تونکي دي او قوم او رتعميم او مساوات ، ژبه غو ولنيزن روپ او نور پکې په پام کې  او مذهب،   او اقتصادي 
ي    .نيول مهم نه 

 
ولو کې دغو برخو ېلو برخو لکه اقتصاد، مارکېالبېاوس د ژوند په ب ، تجارت، کلتور، هنر، ادب، سياست او نظام 

ه کوي، چې په هره برخه کې د خپلو وطنوالو برخه اخېته پام ک ي سيي او ملتونه ه   .  تنه يقيني ک
 

ۍ په  مطلق چې د قوم، ژبې، مذهب او کلتور له نظره دې پکې ، هيواد نه شتهداسې يوادونو کې  ه٢٠٠نژدې د ن
ي طبيعي ده او غو برخودبلکې برعکس د .  وحدت موجود وي ارن  ولري هم، ت دغسې وحدکه احيانا کوم ملک رن

که د انساډ ي،  ارن پر لور  ندی شوی،نانو تر من د راشې ـ درشې اير ژر به د رن  و پوهاوي بهير دومره 
ۍ يې يو کلیله چې  ی دی جوړن انونه د وسپنيزو پردو شاته  ک   .   نه ايساروي او نه يې شي ايسارولی او ملتونه نور 

 
و قومونو جوړ دى ينې قامونه. افغانستان د ډېرو نورو هېوادونو په شان له  ينې به دا طبيعي ده، چې   به لوى او 

ې پاملرنه هم له پامه ونه واړه وي؛ خو که د افرادو تر من حقوقي مساوات تامين شي ان روپونو ته  و  ان  او 
ول شي؛   . يکې مورده بېول  آ د اقليت او اکثريت د مسئلې مطرحغور

 
که دا د خپل ي؛   نفوس په تناسب د هېواد په ساتنه او پخوان نظريه دا وه، چې اکثريت قام بايد د هېواد مشري وک

اکېيدفاع کې تر نورو ډېره برخه اخلي، پخوانيو فيلسوفانو؛ لکه منت  ؛سکيو ال ويلي وو، چې که اقليت خپل بادار هم و
ان محروم احساسوي، ومره ډېر امتياز واخلي اودى  وله برخه به تر دې ؛ بيا هم اقليتونه که هر   فکر کوي، چې 

ه رسېدلي ديدوی ته وي، چې زيا يزن  خو په معاصر وخت کې،دا زړې فرضيې دي . ته پکې   د يوه هر تبعه يا سي
ي محروم .  هېواد يو د مساوي حقوقو او مساوي وجايبو لرونکى فرد دى او حساب په قومونو نه؛ بلکې په افرادو کې



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ينې تجريد شوې ول رانې، محرومې سيمې او  روپونه او  يولنيز   ،سي کتلې تر خاصې پاملرنې الندې نيول کې
ول اتباع د مساوي حيثيت او خ  او CITIZENچې غربيان ورته  دي؛ وطنوال واک لرونکيو له هغه پرته د يو هېواد 

   .ايرانيان ورته شهروند وايي
  

لي اسالم کې تر دغه زيات پرمخت  ولنې يو غ١۴٠٠په سپي ي  کاله مخکې راغلی و او د اسالمي  ی د بل غ
ل شو ه چې ورور يې و په هاغه وخت کې حبشي بالل له فارسي سلمان،  قريشي ابوبکر او نورو جليل . وطنوال 

ل شول  و مزو وت ين دا سمه ده چې د ورورۍ دغه اړيکي د مسلمانانو او . القدرو اشخاصو سره د ورورۍ په 
ل لپاره د بشريت په تاريخمومنانو تر من وې، خو د انساني کرامت د مساوي توب جن ي  کې اسالم  ه هم د لوم

ول بشريت  هورپوله او د يو انسان مرګ او ژوند يې د  ا   . له مرګ او ژوند سره مساوي و
 

تيا د يوه هېواد هر  ول فرصتونه په مساوي وطنوالکه په ر  ته له ډېرې وړې دندې نيولې تر ولسمشر کېدو پورې 
ل شي او د ش رولېدونکيو معيارونو له مخې هر چاته د مساوي برخې اخيستنې او ډول برابر ک فافو، معلومو او کن

ې زمينه برابره شي؛ نو کېداى شي يو داسې فرد د هېواد مشر شي، چې که د قام په اکثريت يې ، ژبې او مذهب ه
ونه؛وسنجوي ي؛ خو شرط دادى، چې دغه هېواد خپل بنس  او یوخ ک دومره پ او ملي هويت کومه فيصدي جوړه نک

و ته وفاداري دومره روزلې وي، چې هر  ید ولس په ذهن کې يې ملي  ان تر بل هر چا ډېر دغه هېواد ته و  
  .يووفادار او ژمن 

 
ي خدمتونه تر سره کول، ددې مخه نه نيسي، چې ېد زيانمن ان روپونو لپاره اضافي تدابير نيول او ورته  دونکو 
ه د مساوي فرصتونو نه بې برخې ک به او يا نوردوی ، بلکې  او يا به دوی د نورو برخه خورييې د وطنوال په تو

ل ک و په شان  ي، چې د ناروغتيا او يا ستونزو پر ېدا به د نورو مساوي وطنوالو په من کې د کورن د هغو غ
ارنه او خدمت ک ې  ان ولنيز ته د مينې عنصر هم اصولو نه پورله، چې په دې صورت کې .يېمهال يې   په 

  .يې شاملژوند کې
 

ينې کارونه داسې ک ي، چې که يو متمدن انسان ته يې ووايې، نو له حيرانتيا او افسوس پرته ېپه افغانستان کې ال هم 
ي  ه ونه ک ه . به بل  ې په تو ه د د يوه قام خلکو ت. شل شوي دي ېد ملي دفاع وزارت پوستونه په قومونو و: دبيل

ل شوي  ای شوي او مسلکي او روزل شوي کسان له دندو ش ای په  بل قام تذکرې جوړې شوي، نامسلکي کسان 
يو ېدي، چې دا کار زموږ د وروسته پاتې والی ډ نيو پي ر بد انعکاس خپروي او دا ثبوتوي چې موږ ال اوس هم د من

و وروسته روان يو ه سابقه، مهارت او صداقت او تر ه معيار بايد افغان تابعيت. وتر و غه وروسته پوهه، تجربه، 
  .   ژبه، سمت او واليت،وي، نه قام

 
ولو افرادو ته د ودې او پرمختيا  ۍ ته يو درس دى، چې د خپل ولس  په امريکا کې د بارک اوباما ولسمشر کېدل ن

    .قامونو ته ورسوي م لوړوولوتر مساوي فرصتونه برابر او د عالي ترين استعداد لرونکي د هېواد
  

ه وړي، خو  ه نظر دادی چې د افرادو تر من حقوقي برابري د اقليت او اکثريت مطرحولو ته اړتيا له من ه هم  که 
وذارې وجود لري  يلې  د دی يو علت دا دی چې په افغانستان کې سمه او کره . په عمل کې ال هم ستونزې او 

وک ي، له بلې خوا سرشميرنه نه ده تر سره شوې او هر   په دې شک کې دي، چې تر اصلي اندازې کم شميرل کي
روپونو واقعيتونه تحريفوي؛  بهرني لوبغا ولنيزو  و او بيالبيلو  و لپاره د افغانستان د و ړي د خپلو ناروا سياسي 

که خو يوې مسلکي، کره او بې پرې   . عمومي سرشميرنې ته ډيره اړتيا دهاو 
  

و چې ولنيتر  ولنې ز قراردادونه  ود فرد او   جوړ شوى، وي معيارونو پر بنس نه د شفافو  پر محور او  د 
و لپاره استعمالو ال همسياسي تجاران الی  د حقدار اکثريت ا ومحروم اقليت په نوم بېوزلي انسانان د خپلو شخصي 

  .يش
  

 !!!خو ولس بايد د دغو تجارانو تجارت ودروي
 

 پای
  

 
 
 


