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 ۰۳/1۳/2۳1۲         یرنثاریدکتور شه
 

 کنیم آغاز خود از را شدن ملت یک و اندیشیدن ملی میتوانیم ما
 تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی

 

این روز ها وقتی به رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی سر بزنید یکبار دیگر همه 
  فراگرفته است.سمتی و زبانی  ،جا را تب و تاب مسایل قومی

 . گویی یک بار دیگر آهنگ رشدتحقیر است ،توهین ودست اندازیینی کش و گیر ب هر طرف
 .ایستاده است و ترقی

 بار دیگر گرم شده است ویک لین حکومتیو مسو   تیکه داران قومی و مذهبی  بازار کار سیاه
کال اش بوده به عوام فریبیفریب و نیرنگ دنبال بازاریابی و  ،مکاره گیبا هزار  هر یک

لیتی کامل بخاطر رسیده با بی مسو   هر یک . آنهاخاک میزنند مردم بیچاره چشم مختلف به
سیاست های سمتی و زبانی شان میسازند و هی  منافع ملی را قربانی رنگا رنگبه اهداف شان با مکاره گری های 

 ذیری در دلهای شان مرده است.پ یگرگویی حس همد تالش تثبیت قدرت و اقتدار شان استند.در 
های اساسی و حیاتی  سف در کشور ما همانطوریکه بدبختی ها و نابسامانی های چند دهه اخیر تمامی زیر بنابا تا  
ست. ا دهرا نیز در بنیاد آسیب رساناحترام به قانون  پذیری وهمدیگر  ، فرهنگشور و نظام ما رااز بین برده استک

ها است که کشور ما بدبختانه امروز در چینین وضعیت ناهنجار و  خود خواهیدر نتیجه همین بی بندوباری ها و 
 بحرانی قرار گرفته و مردم ما همه روزه قربانی سرو مال میدهند.

دامن زدن  ،شت تا این موضوع را به بحث بگیرمهمه است و مرا و دا آور تر از میان آنچه درد درین
هنر و بالخره  ،فن ،دوستان و هموطنان اهل فهم و دانشه مسایل قومی و سمتی توسط بعضی ب

ه نویسنده یی و بالخر ،آور است وقتی شاعری رنج دردناک و صاحب سخن و طرز تفکر است. بسیار
به بسیار بی انصافی و بالخره بدون در نظر داشتن  آگاهانه و سیاست مدار و کار فهمی را ببینی که

 ند.ناین مسایل دامن میز منافع ملی و حس همدیگر پذیری ناعادالنه به
باز هم  یو جهان بین با دنیایی از تجربه و کارینی دوستی به فهم و دانش بوقتی ببسیار درد آور است 

 است. قوم خود پیچیده و زبان و بالخره  در خود و سمت
 مدیگره ،شیدنهموطنان اهل سخن رو در رو میشوید که بجای ملی اندی! وقتی با چنین طرز فکر و دید بعضی از بلی
  :آدم به یاد گفتار بیدل میافتد ،زبان و سمت خود را به سینه میزندسنگ خود و قوم و  ،و کنار هم زیستنذیری پ
 

 نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی
 تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی

 که چون شمع ریها نروی ز رهس به هوای خود
 رسیده باشی   سر ناز تا ببالد ته پا

 نه ترنمی نه وجدی نه تپیدنی نه جوشی
 رسیده باشی به خم سپهر تا کی می نا

 نگه جهان نوردی قدمی ز خود برون آ
 جا رسیده باشیکه ز خویش اگر گذشتی همه 

 

 :موضوع را از یاد نبریم دو جا دارد که
 

بوده ندیده نو ظهورپیک  هیچگاه و نیست قومی و سمتی و زبانی در افغانستان یک موضوع تازه لیمسا :نکهیاول ا

 سر میخورید. لهبه این مس   و به گذشته برگردید به شکال از اشکال تاریخ افغانستان را ورق بزنید هر چهسف با تا   .است
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ریخ تا طول به افغانستان خالصه نشده بل در وست تنهاپمسایل و مشکالت سمتی و قومی و رنگ و از جانب دیگر 
به مرور زمان و بعد از آموختن و  بشریت یک بحث همه گیر در تمام کره خاکی بوده است. البته با یک تفاوت که

ل از اشکال با هم کنار آمده و به شکملل جهان  اکثر ،ی ها و برباد رفتن دار و ندار هاتجربه کردن این همه نسل کش
ا همدیگر ربرای خودشان تراشیده اند و زیر چتر آن  یاصولو  طرزالعمل ،ذاشتن بحث قوم و رنگ و سمتبا کنار گ

ا از ساعت زمان ایستاده است و م گویی عقربه   ما در افغانستان ولی برعکس بر ندرذیرفته و از زندگی شان لذت میبپ
 .و سمتی دور خود و تاریخ خود میچرخیم یبا دامن زدن به مسایل قوم جا مانده و هی ه چرخ رشد بشریت درقافل

بیرونی  وژه  رپمثل فلسطین و ده ها کشور دیگر یک  دیریم که ادامه جنگ و خشونت در افغانستانپما باید ب دوم اینکه

 طرح ریزی شده است. توسط قدرت های جهانی است که سال ها قبل

 بنام قوم و سمت نریزانیم. یک دیگر را نانه فکر کرده و بیشتر ازاین خونید واقعبیبیا  
ت آوردن صلح و آرامش در کشور ذیری و حس کنار هم زیستن برای بدسپبرماست که دست بدست هم داده با یکدیگر 

در رشد و  ،.که همانا ادامه جنگ و بدبختی در کشور است مبارزه کرده و بجای ریختن آب در آسیاب دشمن خود
  ترقی کشور خود سهیم شویم.

 پایان
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