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

 

 

          

 ۵۱/۰۳/۱۲۰۲                                                                                نگارگر

 ملت وموضوع قومیت زنجیرهای

 

 به که اقوام این که بود همین کرد هویت بحران گرفتار   را افغانستان که بسیارمهم ازعوامل یکی

 هرکتله و بودند نشده بدل ملت یک به هرگز میکردند زیست هم با سرزمین دراین تاریخ جبر   حکم

 و هزاره هزاره و تاجیک کتاجی و بود پشتون پشتون دبو مانده اسیر خود قومیت زنجیر درهمان

 شرایط شدن ملت اینکه برای اند.چرا؟ نپذیرفته را افغان هویت ها برخی که است شده معلوم اکنون

 مردم برای توانیم نمی وروانی فشارسیاسی با ایم.ما نداشته را شرایط آن بدبختانه ما و دارد کار

 های زنجیر باید خود و است شدن ملت در شان منفعت   که شوند آگاه باید افراد ببخشیم. ملی هویت

 اسناد در قومیت ثبت برای اینکه نه کنند باز خود وپای دست از را مذهب حتی و زبان و قومیت

 .کنند پافشاری دولتی

 پنج برسند ملی هویت به بتوانند جغرافیایی محیط دریک اقوام اینکه برای شناسی جامعه دانشمندان

 .اند شناخته شدن ملت عمدهٔ  های شرط را شرط

 شبرغان انحصار   در شبرغان گاز   که وقتی یعنی است. منابع همی با ساختن شریک اول شرط

 طور به میدانند. منبع آن مالک را خود همه مردم شود تقسیم همه به مناسب شیوهٔ  به بلکه نماند

 داشتند گاز خود که ها روس به ثابت قیمت   یک به متوالی های سال برای را گاز ما اگر مثال

 عادالنه آنرا میتوانست میگرفت دست به را فروش و کارتولید سهامی شرکت چند یا یک و دیمنمیدا

 .برساند همه به کشور سراپای در

 میسر امر یک را دور ازراه امروزآموزش جهان وتربیه: تعلیم سطح ارتقای و تشویق دوم شرط

 راه از را ختلفم دروس ما اگر ایم. نکرده استفاده هیچ وسایل این از ما ولی است ساخته ممکن و

 بدبختانه بدهد. درس میتوانست را مملکت تمام معلم یک صورت دراین بردیم می پیش تلویزیون

 دور راه از آموزش های شیوه از اند یافته مردم بیسوادی در را خود خیر اینکه مثل ها دولت همه
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 و یدهندم نجات خرافات زندان از را خود تربیه و تعلیم پیشرفت با اند.مردم نکرده استفاده هیچ

 .میروند شدن ملت سوی به و کنند می غلبه تعصبات انواع بر همه از تر مهم

 چهل شوند اجتماعی کارهای اگرشاغل زنان برسند. قدرت به باید زنان وبسیارمهم سوم شرط

 ناشی امراض گرفتار نسبی طور به زنان دیگر سوی از و باالترمیرود اجتماعی عاید درصد

 لویه یک ما اگرچه کرد. مشوره باید همه با عمده اتدرموضوع .نیستند وسختگیری ازتعصب

 همیشه و است رفته وقت های حکومت تأثیر زیر سخت مؤسسه این اما داریم عنعنوی جرگه

 رابطهٔ  نیست درست ملی درموضوعات رازداری است. نموده تصویب خواسته دولت را هرچه

 استراتیژیک   ضوعاتمو دولتی و سیاسی رهبران میکند. را صداقت ایجاب مردم میان باهمی

 .کنند مطرح باهمه باید را سیاسی

 نمی رنج قدر آن ازگرسنگی مردم شود. اصالح باید غذایی مواد توزیع و تولید سیستم باالخره

 هم آنان که میخورند را غذا همان شان رهبران   که بدانند مردم اگر برند. می بیعدالتی از که برند

 رهبران اگر اما میکنند ایجاد عاطفی رابطهٔ  نوعی خود رهبران   با دارند شان دسترخوان روی بر

 خود چای که ندارند بوره پیاله یک عادی مردم ولی میکنند قرارداد ترکاری و گوشت نوع بیست

 نمیتواند. هم بردیگران نکند تطبیق را عدالت برخود آنکه و است بیعدالتی این کنند شیرین را

 کنند. رهبری و بدهند هدف را مردم انبوه های هتود که میتوانند مندیال و گاندی چون رهبرانی

 و جدایی دیوارهای و کند می ایجاد صمیمانه های رابطه مردم بین غذا عادالنهٔ  توزیع سیستم

 توزیع سیستم نوع این میکنیم صحبت غذا عادالنهٔ  توزیع ازسیستم وقتی کند. می رانوی را افتراق

 هیچ است کار در حوصله و صبر خوابد. مین گرسنه درمملکت فرد هیچ که کند تضمین باید غذا

 سوی به تنها نه ما که است این مسأله اما اند نشده ملت میان در شب جهان گوشهٔ  درهیچ مردم

 هدف از قومی بزرگ و کوچک های شاخه به مردم آحاد کردن تقسیم با که رویم نمی شدن ملت

 .بنمایند فوری های منفعت تابع را شدن ملت عملیهٔ  نباید ها حکومت میرویم. دورتر

 کند. پیشی دست ما داخلی موضوعات در نمیتواند قدرت هیچ شدند وابسته وباهم متحد مردم وقتی

 شنیده ها بسیاری از من داشت. نخواهیم ضرورت وکیل و وصی و قیم به دیگر شویم ملت وقتی

 آن حفظ وبرای دارند منافع افغانستان در امریکا و چین روسیه؛ ایران؛ پاکستان؛ میگویند که ام

 »حکومت ما برای دلیل همین وبه باشند داشته ما دولت در خودرا منفعت حافظان میخواهند منافع

 در ازما کسی چرا که است نداده پاسخ من پرسش   این به کس هیچ ولی سازند می شمول« همه

 مشوره افغانها ما با وغیره ایران پاکستان؛ که است ممکن آیا پُرسد. نمی خود دولت تشکیل مورد  
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 که استیم همین ایم نشده وملت استیم ضعیف ما وقتی تا نه هرگز بسازند دولت گونه چه که ندکن

 .ببریم دوزخ به کنده دیگران برای باید که خور گردنی پس یتیم یک استیم.

 برمنگهم ۲۰۲۱ مارچ۱۵نگارگر بالصواب اعلم وهللا
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