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 !فرزنداِن آدم استم فرزندی از من نمیدانم قومم چیست ولی میدانم که
 

اکرم)ص( می دید با یک مرد  احفاِد پیامبر را از میگویند یک سید که خود

از روی خشم فریاد زد یا جد یا محمد به دادم برس  عادی گفت وگو داشت و
به دادم برس.سید با عدم تفاهم از او  زد یا آدم یا جد ومرد عادی نیز فریاد

رد عادی گفت تو از جد خود استمداد کردی و از آدم استمداد میکنی؟ م پُرسید
فرزند زادهٔ محمد  برای تو مشکل است ثابت کنی که تو من هم از جد خود و

 . آدم استم باشی ولی من بی هیچ شک وشبههٔ فرزند زادهٔ 

 
ها یکی از مصیبت های فراوان که گریبانگیِر کشور خدا داد  این روز

مصیبت  نمیدانم در این سرزمینِ من  افغانستان گردیده است جدال قومیت است.
مجریان یک برنامهٔ  با یکی از قوم وجود دارد.دو نفر بالکشیده چند آزموده و

 یکی میگفت که ما نباید هویِت خود خاِص یک شبکهٔ تلویزیونی بحث داشتند.

به حقوق قبیله  قوم یک درجه تنزل میکند و که حقوقِ  را کوچک بسازیم زیرا
آن وقت فرد  خانواده پایان می آید و ا حِد حقوقبازحقوِق قبیله ت بدل میشود و

ادعا میکند که من در این تشکیل یا این مجموعه یا این سازمان اجتماعی 
 گراستاد نگار.      را نمیبینم خود چهرهٔ خانوادهٔ 

 

حاال شما تصورش  به عرض برسانم که بحث برسِر گزینش هیٲِت مذاکره کننده با طالبان بود. راستی تا یادم نرفته باید
 اگر قرار باشد که هر قوم در آن قیافهٔ خود پنج تا یازده نفر کفایت میکند و در یک هیٲِت مذاکره کننده ازرا بکنید که 

یک قوم تعلق  آیا کسی که به انگهی و را ببیند کم ازکم صد نفر به کار است که از اقوام به اصطالح نمایندگی کند
ی نگهبان منافع پشتون ها یا جناب محقق نگهبان منافع داشت ضرورتاً از آن قوم نمایندگی کرده میتواند؟ آیا اشرف غن

 هزاره هاست؟

 
سراسِر محیِط زیست  و به آزادی می رسد غوزه بیرون می آید، کرم پیله وقتی رشد میکند غوزهٔ پیله را می شکند از

که آیا وقت آن نرسیده است  در بنِد منشاء خود نیست. هرگز دیگران را باز می شناسد و وحق خود و را میگردد خود
بلوچ نباشیم بلکه یک هویت ملی  ترکمن، نورستانی و ،ازبک هزاره، تاجک، ماهم غوزهٔ قومیت را بشکنیم وپشتون ،

 داشته باشیم. 

 
در شناخت هویت خود یک دستاویز قانونی پیدا کنند  باید حوصله داشته باشند تا آنانکه با لفظ افغان مخالف استند

مردم پذیرفتند که مردم این  اگر اکثریت انون برای شان برگزیده است.وبرای هویت ملی خود همان را برگزینند که ق
به عنوان  نظر اکثریت خطهٔ جغرافیایی غیر از افغان هویت دیگر داشته باشند باید تصویب اکثریت را بگیرند که آن

 اب قومیتاهلیت وکفایت باید معیاِر گزینش باشد که گزینش به حس اما در کار ها و یک اصل شامل قانون میشود.

تنها یک نظام مبتنی بر دموکراسی و رای مستقیم ومخفی رای دهنده وگزینش اشخاص  جنگ را به پایان نمیرساند.
 امتیاز دهی را به پایان برساند. به اساِس کفایت واهلیت وامتحان از اشخاص داوطلب میتواند امتیاز طلبی و

 وهللا اعلم بالصواب 
 برمنگهم2021نگارگر اول جون 
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