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 هندوباوران و مسلمان باوران 
در این مختصر بصورت بسیار گذرا پرسشی را مطرحه میکنم که پاسخ آن برای خودم هم معلوم  

 نیست. 

کند، حال از هر نوع آن که باشد، پس  اگر در کشور خدا داد و برباد داده شدۀ ما تبعیض بیداد نمی  

چرا اکثراً هموطنان ما از اصطالحات تفرقه جویانه و تبعیض طلبانۀ "اقلیت های قومی"، "زبان  

 " و...، استفاده میکنند؟! هندوباوران"نر پشتون"،"ستر بابا"، "اکثریت"، 

استفاده میکنیم،    اگر ما در مورد هموطنان هندوی خود از اصطالح"هندوباوران"، بصورت گسترده

پس در مقابل الزم می افتد تا در مورد هموطنان مسلمان خود، حال از نظر این کمترین فرقی نمی  

 کند که اکثریت اند یا اقلیت، از اصطالح"مسلمان باوران" استفاده کنیم. 

من اما نمی دانم که چه ضرورت است و کدام مکلفیت که با نام گرفتن از یک شخص یا شخصیت،  

 اً باید تذکر دهیم که به کدام باور است و یا کدام دین و مذهب. حتم

 این کمترین سِر آن ندارم که یک بحث بیهوده و غیر ضروری را اندرین مورد گویا دامن بزنم. 

به عقیده و باور من زمانی که مینویسیم"داکتر انار کلی هنریار"، همه مردم افغانستان می دانند که  

ایشان کدام است، پس چه ضرورت احساس می شود که حتماً در پیشوند یا پسوند نام  دین و مذهب  

حال بیائید و این کمترین را به چهار کتاب کافر    مبارک شان تذکر دهیم که "اقلیت" و یا "هندوباور". 

بکشید و حکم تکفیر را صادر کنید و ریختن خونم را حالل اعالن کنید که چرا در مورد اسم زیبای  

 ی، مبارک نوشته ام. لارکان

مینویسد" ستر بابا" و "نر    زمانیکه یک هموطن دیگر ما از یک کنج این جهان پهناور با طمطراق

پشتون"، از دو حالت خارج نیست، یا تا گلو غرق در لجن قوم پرستی فرو رفته است و یا هم از  

 روی نادانی، به تبعیض و تفرقه دامن میزند. 
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چگونه می خواهد ثابت کند که اشخاص مورد نظر او"ستر بابا" بوده و    از جانب دیگر این هموطن 

 یا"نر پشتون" تشریف داشته است؟! 

آیا این هموطن می تواند ثابت بسازد که شخص مورد نظر شان"نر" بوده است؟ آیا در مورد تجربۀ  

 عملی دارد؟! 

می آید و نه هم بندۀ خدا را و  پس بیائید از این پیشوند و پسوند بازی ها بگذریم که نه خدا را خوش  

نه هم مفادی به حال زار کنونی مملکت و مردم ما دارد. بیائید اصالح را از خود شروع کنیم و همین  

 امروز که فردا دیر خواهد بود. 

خداوند هم میفرماید که به تحقیق بهترین شما نزد من، با تقواترین شما است. بیائید تقوا پیشه کنیم و  

   ی و تفرقه اندازی خودداری کنیم.از تبعیض طلب


