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 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

  

 ۱۵/۱۲/۲۰۱۸         وطندوست   

 ؟ینژادپرست ای یگرائ یمل

 

 !کنمیم میمحترم روشان خادم  صاحب تقد یاغلسالم و احترام به تمام دوستان و به خصوص به ش

 
 .نشر شود اتینطر ۀچیشد، نخواستم که در در یطوالن یلیخ اممیپ چون

 
 دهی" در رابطه با ارزش ها و پد؟یگرائ یخادم صاحب را  تحت عنوان "افغان مل انښمحترم رو یشاغل یقیتحق ۀمقال
 .کنمیم هیافغانها به همه خوانندگاِن که به زبان پشتو مسلط اند، توص یگرائیو مل یمل تیملت، هو یها

که از کلمات مانند  کنم،یم هیتوص یبه کسان زیرا ن لیوطنم پشتو، مقاله و نقل قول ذ یدر زبان مل میها یهمه کاست با
 ایکه گو کنند،یم نیتلق نیو به نسل جوان ما چن دیآ یو عشق به وطن چندان خوش شان نم یوطندوست ،یگرائیمل
 .باشند یم دهیپد کیهردو  یو نژاد پرست یگرائیمل

 
 :خادم صاحب و نقل قول از آن یمقاله  شاغل ۀفشرد

 د چپ و راست افراط نه توب،یخوند وګټ ید مل توب،ړیلوم وګټد ملت د  ن،ی: د اسالم مقدس دییراګ یمل افغان»

 د نظام ېاو اعمالو ردول چ اتویهغه نظر ولوټدرلودل ،د  دهیعق واحد ملت وهی، په  تلښغو یووالی ید مل منل،
 کول، په یراژوند تیهو یشعور او مل یدرلودل، د مل دهیاو رشد عق ییپه تقو یموکراسید د ،یبویتخر ادونهیبن

 قومونو احترام ولوټد پاره کار کوول ،د ملت د  یکلچرد وسعت او ساتن یاو مفاخرو فخر کوول، د افغان خیتار خپل
 د ول،یاستعمار مخه ن یاو اقتصاد یکلتور ي،ګفرهن ولډاستقالل نه دفاع کوول، د هر ید افغانستان د مل کوول،

 راګ یعبارت ده او افغان مل خهڅاحترام کوولو  نویقانون او نورو نافذه قوان ید اساس ول،ګنټی ۍاو ورور ېسول
 ختم نقل قول «ړیک کارهښ یې ېاو په عمل ک یمعتقد و یاو پر یداصفات ولر دیبا تیشخص

 
در رابطه  زیخودم را ن یبرداشت شخص خواهم،یخادم صاحب  و نقل قول باال م انښمحترم رو یشاغل ۀمقال ۀبه بهان 

 :شما اظهار کنم ۀبه اجاز

 
 زمیونالیناس ۀکلم نیفرِق وجود دارد، ب یفرنگ یبپردازم، در زبان ها دهیدو پد نیا ۀشیبه فلسفه و ر نکهیا بدون

(Nationalismus) زمیوتیو پاتر (Patriotismus). 

 
کلمه   ریاخ یو به معن ،یملت دوست ،یوطن دوست ،یپرست هنیمانند م یارزش ها Patriotismus)) زمیوتیپاتر

 .کندیم میرا تفه یگرائیمل

 .دهدیم یدر خود جا زیرا ن یباال، تعصب مل میعالوه برمفاه ((Nationalismus  زمیونالیناس کهیحال در

  .کنندیسؤاستفاده م یخالء زبان نیدشمنان از هم ست،یچندان برجسته ن یتفاوت در زبان در نیا چون

 
 نیآن، ا یافراطدارد ، که در حالت  ینستیو شوو یبا نژادپرست کِ ی(  مرز باری)توهم با تعصب مل  زمیونالیناس ۀدیپد
 گانگانیبلکه مقابل ب کند،یو اکثراّ سرکوبش م تواندیها را در جامعه  تحمل نم تینتنها اقل ت،یاز نژاد اکثر ریغ دهیپد
 رانیپوست، و ا دیسف ریغ ینژاد ها گریها و د یهودیمقابل  ی. مانند آلمان نازکندیم غینفرت و خصومت را تبل زین

 . مسلمان شان گانیمهاجر و همسا یخود شان و مقابل افغان ها یقوم یها تیمقابل اقل یآخوند

  
 رایندارد، ز یهمخوان نیکمتر یکه با نژادپرست کند،یم فیعشق به  وطن و ملت را تعر یگرائیمل ای  زمیوتیپاتر ۀدیپد
 یملت از نژاد ها نیا کهیبه خاطر م،یبهتر بگو ایولو،   ورزد،یبه وطنش و تمام ملتش عشق م گرأیشخص مل کی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

 داندیدارد. او م مانیبه تنوع خلقت ا گرأیانسان مل کی رایمختلف ساخته شده است، ز یو زبان ها انیاد یمختلف و حت
  .امر همه فرزندان همان زوجِ  بنام آدم و حوا اند ریکه در اخ

 
 ینداشته اند. حت یو تعصب مل ینژاد پرست ۀافغانستان هرگز گذشت ینظر من، نه مردم افغانستان و نه حکومت ها از

 !گروه طالبان و حزب خلق/پرچم

 نیساده: هردو گروه در کشتار و سرکوب مردم افغانستان ب لیدل کیاند، اما نژاد پرست نه!  به  یهر دو گروه افراط 
نبودند/  لیقا یتفاوت گرانیزبان خود و زبان د نیو بالخره ب گرانیمذهب خود و مذهب د نیب  گران،یقوم خود و قوم د

  .ستندیو ن

 .دارند دهیتفاوت ها عق  نینژادپرستان مخصوصاّ به هم  کهیحال در

 
 یقوم بودن تیهزاره ها به خاطر اقل ایکه گو اورد،یمثاِل از سرکوب قوم هزاره توسط عبدالرحمن خان را ب یکس اگر

را  عتیپشتون ها مقابل آنها  در آن زمان سرکوب شده اند، نصف واق ۀشان و به خاطر حس نژادپرستان یو مذهن
  !هزاره بودنش خاطرقوم هزاره در آنزمان سرکوب شد، اما نه به   ،ی. بلدیگویم

 
 کیملت واحد،  کیبود، که هدف خود را جهت ساختن  نیاشتباه عبدالرحمن خان در دهد،یکه عقل من قد م یجائ تا

هدف  نیرا که خالف ا یساخت. تمام آنها یواحد به نام افغانستان به قهر و زور عمل یایجغراف کیحکومت واحد، در 
 نیداده بودند، سرکوب کرد. ا لیتشک یمواز متنوع حکو کیشان  ۀرا که در منطق یبودند، بخصوص سران اقوام

 زیحال سران )و هواداران ( تمام اقوام بزرگ آنزمان از پشتون گرفته تا هزاره ، تاجک و ازبک.... ن دیسرکوب عا
نوع سرکوب ملت  چینشود. من طرفدار ه دهی. اشتباه فهمسازندیشد. اما دشمنان تنها سرکوب هزاره ها  را برجسته م

 .هم باشد دیمف ۀدیپد کی یولو در ظاهر برا ستم،یها ن

 
 یو برادر یاحساس همدل دهد،یم یو برابر یکسانیبه تمام اقشار جامعه احساس  Patriotismus ای یگرائ یمل ۀدیپد

که در مقابل  شود،یاحساس باعث م نیو هم داندیم میخود را سه گرانید یدر غم و خوش گرایانسان مل کی. دهدیم
 ۀمسموم کنند غاتیتبل لیبه زانو درآوند. دل ها را درتو ابر ق ستندیقطار با کیدر  نیسد آهن کیدشمنان وطن مانند 

 :نکته نهفته است نیدر هم یگرائیمل یۀدشمنان عل

 
 تواندیو دشمن م زدیریدرهم م نیسد آهن نیاز افغانان گرفته شود، ا یگرائیاگر احساس مل دانند،یملت افغان م دشمنان
و مکر خود  لهیه نیهم در یدشمن ) خودفروخته ها( تا حد یبه هدف شوم خود برسد. متأسفانه نوکران داخل یبه آسان

 تیکه هو یکنند، که تمام ارزش ها یم نیما تلق ۀبه دور ماند نشده اند. به جوانان جنگزده و از فرهنگ وط ابیکام
که خارج  یجوانان ما، بخصوص آنها یباال یتیهو یب  یمنف راتیکند )تأث یسازد، درد شانرا دوا نم یآنها را م یمل

 .گنجد( ینم امیپ نیست، که پرداختن به آن در دهیچیکننده و پ بیانقدر تخر کنند،یم یاز وطن زندگ

  
نژاد   ۀدیشان پد یگرائیکه حس مل کنند،یم غیتبل زیبا مسموم ساختن اذهان جوانان ما، به روشنفکران ما ن یمواز
 گرأ،یمل دیروشنفکر نبا کی. شدیباند یو مل یائیجغراف یباال تر از مرز ها دیروشنفکر با کیو  دهدیرا مفهوم م یپرست

صاحبش  یب ۀخود است، دشمنان خان ی" هایما مصروف "جهانگرد رکه روشنفک نِ ی"جهانگرأ " باشد، تا ح دیبلکه  با
 زیشده است" را ن لیدهکده تبد کی"جهان به  ۀدیکه پد ستیگریدبحث  کیخودش  نیخود درآورند )ا ۀرا در قبض

 .(کندیاحتوأ م

 
جهت  دیکه  با نست،ینموده اند، ا یخود نگهدار یرا در قلب ها یامانت مل نینسِل که خوشبختانه هنوز ا ۀفیوظ فلهذا

 انښمحترم رو ی. چنانچه شاغلابندیشانرا دوباره در ۀاز دست رفت یمل تیاذهان جوانان کار کنند، تا هو یروشنگر
 .کار را نموده اند نیخود ا ۀخادم صاحب در مقال

 !بودن را ندارد یعلم یباال ادعا ۀنوشت 

 احترام با
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