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 وحدت در تنوعو  آزادی، مساوات
 

 قسمت اول

 باورو یا از طرف ذواتی که به شخصیت انسانی  دولت های دیموکراتیک، انجمن هاعالی در سطوح  شعار های فوق

و حرمت می گردند  صی انسان با انسان مراعاتامور دولتداری و معامالت شخاجرای همه حاالت و  داشته باشند، در

ز همه انسان ها بدون تمایمی دانند که با قبول این نوع عقیدت که در ذات شخصیت شعار ها چنین باور کنندگان زیرا 

 نهفته است، به شخصیت خود شان نیز احترام می گذارند. از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب،

عقیدت و  ،و با نوک قلمجدی وطنان به عرض می رسانم که می خواهم با زبان من مطالب ذیل را از جهتی به هم

بستگی دارد، تقبیح  ادارۀ امور( را که مستقیماً به ادارۀ جناب رئیس جمهورمامور یکی از ادارات عالی دولت )کردار 

  اعالن می نمایم. نمایم و به این صورت، عقیدت و کردار او را جرم دانسته و بر خالف منافع علیای کشور ما

چشمه سربا اعتبار قوم و زبان این نوع طرز دید، کردار و عملکرد، که از احساسات غلط نژادی، زبانی و تفوق جویی 

می گیرد و مسائل نژادی و زبانی را در کشوری که مردم آن دارای خوبی های نژادی، غناوت و زیبایی های فرهنگی 

اجتماعی و  ،نادرست به میان می آورد که از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسیمتنوع هستند، به روش تحریک آمیز و 

ردار . عملکرد و کدینی غلط بوده و با ارتباط حالت زار فعلی افغانستان عزیز، به نفع کشور و مردم وطن ما نیست

هد د افغانستان می مانند شمشیر برانی است که تیز کرده به دست آن دشمنان  مردم اشخاصی مانند کارمند ادارۀ امور،

 که در تالش جدایی مردم افغانستان و پارچه، پارچه ساختن این خاک شریف هستند.

آنچه را که من درک کرده ام این است که آن شخص، مرد کم فرهنگ و بی دانش است زیرا در جهان امروز، کشور 

یند، در سطوح عالی دولتی آن کشور صاحب تنوع فرهنگی هستند و اهمیت آنرا درک می نمامانند کشور ما هایی که 

ها از مزایای تنوع فرهنگی در کشور شان، در ارتقای دیموکراسی، وحدت، همدلی، نیک بینی و تفاهم میان مردمان 

ً باید بگویم ک ت رنگ و پوس جنس، قوم،ه تفوق جویی بر حسب نژاد، زبان، آن کشور ها استفاده می نمایند. ضمنا

ها و تباهی اکثر بازیگران چنین عقیدت منحوس را در تأریخ دور و نزدیک بشریت به اسباب جنگ ها، خون ریزی 
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به آن شخص و پیروان  ،بار آورده است. بهترین مثال و درس عبرت را در سال هایی نه چندان دور کشور خود ما

 او می دهم.

در افغانستان نیستم زیرا در  ادی، قومی، مذهبی، دینی و فرهنگی محلیژمن هیچ گاهی منکر تفاوت های زبانی، ن

ها با شرافت و عزت در  حد اقل متشکل از سه قوم هستند اما در طول قرنمحلی متولد شده ام که مردم آن والیت در 

 شرافت انسانی بهتر و یا حقوق بیشتر از دیگران ،یک از انسان های آن والیتپهلوی همدیگر زندگی نموده اند و هیچ 

 ستاندر افغانفرهنگی تنوع شناخت مزایای انواع مختلف تحقیقات علمی را به منظور اً برنامۀ ضمن  ندارد.نداشته و 

و چنین تحقیقات علمی را  و زیبایی هایی که در میان فرهنگ های محلی کشور ما موجود است پیشنهاد می نمایم

تان اسی و جغرافیایی افغانسکه ما با صداقت ضمیر در پی حفظ شخصیت سی حتمی و ضروری می دانم. مشروط بر این

ر دبزرگی تنوع فرهنگی در شناخت افغانستان و مردم امروز، حفظ هویت فرهنگی، حفظ و وحدت تمامیت ارضی 

های اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان  با صداقت و بر مبنای ارزش، باید تاً عالو  .باشیمکشور خود 

داشت تفاوت های زبانی، قومی، سمتی، جنسی، مذهبی ستان را بدون در نظراتباع افغان یک از تمامی حقوق هر

 ، و وحدت در تنوع، ما و فرزندان ما زندگی نمائیم.و در مساوات مطلق بشناسیم 

با چشم های خود می بینیم، با گوش ها می شنویم و اگر سواد داشته باشیم، می خوانیم که دشمنان افغانستان از اینطرف 

ها و اقوام  میان افغانجویی تفرقه  های سنجیده شده در پی جدایی و به صورت جدی و متداوم با پالنو آنطرف و 

اسالمی، مردم وطن خاصتاً اطفال و زنان افغان را می کشند.  شوم، غیر انسانی و غیر اعمالافغانستان هستند و با 

یار نباشیم،  یکی ما نه بلکه همۀ ما بیچاره، من می گویم که اگر ما در این مقطع زمان و دور تأریخ وطن خود هوش

 نابود و ذلیل خواهیم شد.

نام  که حفظ را در بحث می گیرم و نظریاتم را به صفت افغانی ذیلبا ارتباط مباحث فوق، من موضوعات و مسایل 

ارائه  ند،امروزی افغانستان را ضروری و الزم می دافرهنگی شخصیت حفظ افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، 

می نمایم. ضمناً حرمت و حقوق مساوی همه اتباع افغانستان را با حفظ هویت فرهنگی مردم وطن در قالب تنوع 

لح و حیات ص ، دیموکراسیکه از شایستگی های بزرگ کشور ما است، برای بقای افغانستان ما وطنفرهنگی مردم 

 دانم. این مسایل عبارت اند از: ک ضروری میآمیز برای همه از شرایط اصلی زندگی باهمی در وطن مشتر

 :مراجعه به اکثریت و اقلیت های نژادی، قومی و زبانی به منظور بهره گیری سیاسی و تفوق جویی 

 :تنوع فرهنگی مردم افغانستان 

 تفوق جویی:  به منظور بهره گیری سیاسی وو دینی زبانی  ،: مراجعه به اکثریت و اقلیت های نژادی، قومیاول 

تنوع فرهنگی مردم افغانستان نیز ذکر می نمایم اما، در اینجا توجه وطنداران  من این موضوع را در موقع بحث

 کنم. محترم  را به مطالب زیر جلب می

دانیم که بیش از نود و هشت فیصد مردم افغانستان به دین مبین اسالم عقیدت محکم دارند و ارزش  ما خوب می .1

فظ و بقای حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی الزم و ضروری می دانند. دین های اسالمی را برای ح

مبین اسالم و تعلیمات اسالمی، آن محاسن دروغین را که گروهی با ارتباط همنوع خود برای خود ساخته اند و خود 
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در  و دارای حقوق بیشتر می دانندرا با وابستگی به نژاد، جنس و یا اکثریت قومی و یا زبانی از دیگران برتر و یا 

 ،اوجنس ، و یا برتری انسان را با ارتباط نژاد، قوم، زبان دین اسالم . طل می شمارد، بااین را کوشش می نمایند

 ارد.د و شایسته در اسالم نیک خصلتی، پرهیزگاری، ایمان و عمل صالح مقام بس بزرگ کند.  ناجایز دانسته رد می

بان ، زکمال و فضیلت و تقوا می شمارد نه بر حسب جنسیت، قوم، نسب، خاندان برتری را بر اسالم مالک و معیار

ای نسان ها، خداوند )ج( می فرماید )در آیۀ سیزدهم سورۀ الحجرات که حکم الهی است مبنی بر برابری ا یا رنگ. 

نژاد ها و قبیله ها تا باهم شناسا شوید، آیینه( ما آفریدیم شما را از یک مرد و یک زن و گردانیدیم شما را  مردمان )هر

گرامی ترین شما نزد هللا پرهیزگارترین شماست(. این آیۀ مبارک که از یک طرف برتری انسان ها را  ،به تحقیق

ای داند، رهنم را بر پایۀ تقوا استوار می کند و مقام و برتری انسان برحسب نژاد، زبان، قوم و رنگ، باطل حکم می

ی است به منظور پیاده نمودن اصول و پایه های اجتماعی و دیموکراسی واقعی، در کشورها و جوامع مبارک و کامل

 .، در تنوعدو جنس زن و مرد همه مردم و هرگذاری حقوق مساوی اسالمی، برای پایه 

درت قاکثریت و اقلیت نژادی، قومی و زبانی را به منظور بهره گیری سیاسی و  حلقات و اشخاصی که شعارهای. 2

ه معتبر ب های طلبی به راه می اندازند، اکثراً مکتب رفته اند و از احکام اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق

آنها را مراعات و به آنها ملحق گردیده و اجباراً  شمول منشور ملل متحد و میثاق های مهم فرهنگی که افغانستان

قانون عالمیۀ جهانی حقوق بشر در مقدمۀ به منشور ملل متحد و ااحترام می نماید، آشنا هستند. مراعات و حرمت 

تبعیض طلبانۀ خود در مخالفت مطلق به کسانی که به کوشش های نیز ذکر است. اساسی جمهوری اسالمی افغانستان 

ر مراعات باید مغزها و کله های پوچ خود را باز نمایند که د ،قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ادامه می دهند

به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان )مادۀ بیست و دوم( " هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع 

 است".

 سال قبل از میالد، از وادی 2۵00با اعتبار و حکم تأریخ، اکثریت مطلق مردم افغانستان آریایی نژاد هستند که . 3

کردند و چون تعداد آنها زیاد شد، به صفحات جنوب  رمه داری زندگی می گری وهای شمال آمو که در حالت کوچی 

در دامنه های شمالی و جنوبی هندوکش ساکن شدند. مؤرخین به مردم آرین  آمو و سرزمین های باختر کوچ کردند و

 )نجیب و زارع ( نیز خطاب نموده اند.

یک  هستند و از م افغانستان متعلق به یک نژاد )آریایی(مراد از ذکر این مطلب کوتاه اینست که اکثریت مطلق مرد

در افغانستان امروز و بسا جاهای دور، در  ههزار سالچند محل جغرافیایی سرازیر شده اند. آریایی ها در دور تأریخ 

 در دیگر نواحی جهان امروز و در کشور ماها،  شرق و غرب کوچ نموده مسکن گزین شده اند. ضمناً در طول قرن

داشت محیط زیست اختیار ف را با نظرهای مختلف گردیده، عادات و روش زندگانی مشخص و مختل صاحب زبان

نموده اند. گاه گاهی با دیگر اقوام یکجا شده ازدواج ها صورت گرفته است و گاه گاهی مورد تهاجم دینی، سیاسی، 

و دیگر مظاهر حیات فردی، اجتماعی و فزیکی و فرهنگی قرار گرفته اند که در روش زندگانی به شمول زبان 

  صورت گرفته است.معنوی شان تآثیر قابل مالحظه 

هجه های مختلف و با ل اگر ما قبول کنیم که اتباع امروز افغانستان در اکثر مطلق از نژاد آریایی هستند که به زبان

اگانه، به اقوام تقسیم شده اند و دارای های جد های زیبا گپ می زنند و در دور تأریخ چه در داخل یک زبان و یا زبان
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داخل فرهنگ بزرگ افغانی تشکیل  فرهنگ مشخص محل خود هستند که در مجموع، زیبایی های تنوع فرهنگی را در

 قوم و فرقۀ دیگری است؟ اگر قومی نسبت به قوم دیگر نجیب تر از دهند، کدام قوم و فرقۀ این آریایی ها نجیب می

 تر نسبت به زبان دیگری است؟ آیا زبان شان نجیب به کدام زبان حرف می زند؟  تر است، کدام قوم و

من می گویم که همه مردم امروز افغانستان بدون در نظر داشت زبان، قوم، فرهنگ محلی، مذهب و جنس، نجیب 

 اد. هیچ کس بنهستند و شایستگی هرنوع حرمت را دارند و در مساوات مطلق با دیگران، بودند، هستند، و خواهند بو

ه ک بر مالحظات و تعلقات قومی، زبانی، نژادی، مذهبی و یا جنس نسبت به شخص دیگری نجابت خاص ندارد، چون

خالف حکم خداوند است و در مدنیت امروز و یا جنسی ، زبانی یدت تفوق جویی بر حسب مظاهر قومیداشتن عق

 ها بی ارزش است. انسان

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 


