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

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۱۷/۰۴/۱۰                                                                             دیسد دهاشمیس
 

  ملت هستند؟ کیپشتون ها  ایآ

"، که آقای سید خلیل هللا هاشمیان آن را به پورتال افغان جرمن آنالین برای نشر دیسفکجکول مو" شنهادیبه نظر من پ
 . دارد یهائ رادیا نموده است، ارسال

این  که چرا آقای هاشمیان ،لبته تعجب آور نیستشان دارم، ا، از روی نوشته های آقای هاشمیانبا شناختی که از 
 :پیشنهاد را باوجود داشتن ایراد های قابل توجه و جدی تأئید نموده اند.  به ایراد ها نگاه می کیم

قوم و بخشی  کیکه پشتون ها  یحال، درپشتون ها را "ملت" نامیده است ،که کجکول موسفید ،اولین ایراد این است( 1

هم باز ندند،یبه افغانستان بپونیز  ورندیآن طرف مرز د یپشتون ها یاگر زمان یحت ، نه یک ملت،ملت هستند یک از
 البته بخش بزرگ آن!   ؛، نه یک ملتماندخواهند باقی ملت  کیاز  یها بخش پشتون

آورده اند، که را به وجود  ملی واحدیسیاسی ـ جغرافیائی ـ افغانستان کشوری است کثیراالقوام. تمام این اقوام تشکل 

سال یاد می  15افغان نامیده می شوند. بهتر بود کجکول موسفید، وقتی از بدبختی مردم طی  ،نظر به اجماع همگانی

شمالی ترین نقطۀ  سان هائی می شود، که ازهمه ان را به کار می برد، که شامل "افغان" کند، به جای کلمۀ پشتون، کلمۀ
 محل تا شرقی ترین ناحیه زندگی می کنند.از غربی ترین  و افغانستان تا جنوبی ترین مکان،

 یم به مشامنفاق تفرقه و  یبونه بوی وحدت، که  ، حال هر قومی که باشد،ده ها قوم انیاز م ،قوم کیاستعمال نام  از
هیچ وجه به  ئید کردن، و آن ها را تأخواندن "وطن دوستانه" ای "یمل"را  دیسفکجکول مو یها شهیاند نی. بنابرادرس

 .یستنو به سود مردم ما درست 
 و مصیبت و آواراگی یکشور دچار رنج و بدبخت نیهمه اقوام ا ،پرچم کودتا کرد تا امروزـ که خلق  ی( از روز2

، که نه و قوم پرستی ، یا از روی بی خبری است یا از روی غرض ورزیخواندن دهیقوم را ستمد کیهستند. بناًء 
 ل ما مفید می باشد!سازنده است و نه به حا

بوستان هستند. تفاوت قائل  کی ی. همه اقوام افغانستان گل هاستین دهیمنصفانه و پسنداین نوع برخورد با قضایای ملی 
 را نفاق افگنانه سخنان نیچن نیفهمان ما ا زیاست که چ نیتر از آن ا عظیم. بسیار عظیم است یگناه آن ها انیشدن م

 کنند.تبلیغ و  دیتأئ با هلهله و شور
 تاریخ  داوری تصور است.  مروت و مدهش طالب، طالب را معزز و محترم خواندن دور از اتی( با همه جرائم و جنا3

که مانند  یگرانینه طالب مستحق احترام و اعزاز است و نه دکه  ،این است عزیز ما تقریباً چهل و پنج سالۀ کشور
 یو حزب اسالم یلیوحدت خلحزب و  افیساسالمی ، خواه اتحاد نظار باشد یو شورا تیطالب هستند، خواه جمع

 و...  یاسالم یو جنبش مل اریحکمت
و  داشتهقرار ها  گانهیخدمت بدرمختلف  یاهبه گونه دست به جنایات گوناگون و عدیده در کشور زده اند و که  یکسان
 یزده و م افغانستان یو بقامردم وحدت  ۀشیبر ر شهیت گانگانیمقاصد باهداف و برآورده ساختن  یدارند و براقرار 

 نند،یخود را بب ۀکارانه و خائنان تیاعمال جنا یو سزا رندیخذه قرار بگؤاانند آدمکشان خلق ـ پرچم مورد مم دیزنند، با
 .  ه به آن ها احترام بگذاریمشامل نمود یانسان ها شرافتمند و مل فیدر ردرا  اکه آن ه نینه ا
ی پشتون های افغانستان به فکر پشتون ها ل موسفید چنین معلوم می شود، که ایشان بیشتر ازاز نوشتۀ کجکو( 4

بر معنای خاص خود را دارد، که شامل تمام حواشی و حوالی کشور می دوروکلمۀ  افغانستان هستند. )!( بردورو
ز او سؤالی کنم، اما از کسانی گردد. چون از کجکول موسفید شناخت ندارم، نمی توانم در مورد او چیزی بنویسم و ا

و پشتون  ،دنبر کشور ما می شومحالتی را که شامل دوروبپرسم می خواهم  تأئید می کنند، را به طالب وی که پیشنهاد
 نشین هستند، به خوانندگان خویش معرفی کنند. 

جا هائی کشور ما، در داخل و در  دیورند است، این ها که در جنوبنام نهاد اگر منظور از پشتون های آن طرف مرز 
 !عزیز استقرار دارند، نه در دوروبر افغانستان که جزء خاک خود ما پنداشته می شوند،

طی سال های گذشته ( ذکر نام تنها یک قوم، و نه تمام اقوام کشور، وقتی از بدبختی و تحمل رنج و محرومیت و... 5

 ل الرحمان خارج شده باشد. هم از حنجرۀ موالنا فضکه این صدا  ،سخن گفته می شود، بدان می ماند
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قطع کنند و شامل حرب فضل الرحمان از طالب های پاکستانی دعوت می کند، که جنگ و کشتار را در پاکستان  موالنا
 آیا چنین دعوتی از روی عاطفه و احساس انسانی ـ !ـ تنها از طالبان پاکستانی گردیده به مبارزه سیاسی دست بزنند او

 اسالمی است؟ 
را در  و عواطف با عاطفه، انسان و مسلمان است، چرا همین احساساتخوش قلب، شخصی  فضل الرحمان موالنااگر

بیشتر از پاکستانی ها از دست طالب ها ـ  به مراتبو  دنکه افغان نامیده می شو ،مورد همکیشان و همنوعان دیگر خود
ند خود او مسلمان و مان ـ آزار و اذیت شده اند و ملک شان آسیب دیده استپاکستانی و افغانی و کشمیری و ازبک و... 

آن ها می باشد، خواهش نمی کند، که جنگ را قطع  و قومندان ، که خود خالقافغانی و از طالبان ؟اند، نشان نمی دهد
 ند؟ و تفاهم مشکل خود را با مردم و دولت افغانستان حل کن کنند و از راه سیاست

های متواتر از صدمات جنگ و ترور و زورگوئی  ،ء"یا"تا  "الف"سفید هم، درحالی که مردم کشور، از کجکول مو
متأثر شده اند و هر یک از انسان های این کشور کم از کم یک عزیزی را از مجرمان و جنایت کاران و وطن فروشان 

فکر می کند. فضل  و غیرملی در اختصاصیکه چق ،با یادآوری از بدبختی های یک قوم نشان می دهد دست داده است،
)انتقاد من به طرز تفکر خاص کجکول موسفید  الرحمن تنها به پاکستان فکر می کند، و کجکول تنها به قوم پشتون!

 قصد سؤ در برابر پشتون ها!!( به دلیل دشمنی و است؛ نه
اقوام، خواه پشتون و خواه ترکمن و هزاره و تقاضای من از هموطنان گرانمایه و عزیز این است، که با احترام به همه 

، به فکر همه انسان های خود افغانستان راجع به ستان فکر می کنند یاافغانمردم تاجیک و ازبک و...، وقتی راجع به 
و  ،از هر طریقو  ،کنندو دفاع این سرزمین باشند و از حق و حقوق، همچنان از درد و غم و بدبختی و رنج همه یاد 

 !بکوشند آحاد کشور در راستای خوشبختی و سعادت همه مکنمنوع  به هر
و یکی برای  د یکسان و عدالت محور داشته باشندردر این است، که با همه برخو یگانه راه بهروزی و قوت مردم ما

 ند!نفکر ککار و و همه برای یکی  ،همه
 فکر ترکمن و نورستانی به فکر نورستانی واگر هزاره به فکر هزاره باشد و تاجیک به فکر تاجیک و ترکمن به 

سکهـ و  به فکر سنی و هندو و و سکهـ و یهود و عیسوی شیعه به فکر شیعه و سنی و هندو و ،پشتون به فکر پشتون
و دفع مداخالت ... فکر ملت شدن و فکر قطع جنگ و استقرار صلح و آرامی و آبادی و قوت یهود و عیسوی و

  در افغانستان را باید از سر بیرون کرد.بیگانه  فرهنگی ـ سیاسی و نظامی
 می گردند! و معمور و نیرومند نه ملت ها ساخته می شوند و نه کشور ها آباد ضد ملی ــ میهنی با چنین تفکری

پس باید نه تنها ریشه های چنین تفکرات زیان آور را قطع کرد، که دست و زبان آن هائی را هم کوتاه کرد، که در 
  تفکرات مخرب و زیان آور هستند!! چنین به این دادن صدد آب
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