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 وحدت و هویت ملی در صیانت
 

نون . اکنگاشتمانستان گرم دامن زنی به اغتشاش هویت ملی در افغ سال قبل در گرما مدو نیمضمون را این 
منادیان وابستۀ استعمار  در زیر خاکستر اغراض و منافعهمچنان چنان که دیده می شود این آتش هویت سوز 

 های قومی و زبانی ونها در تحریک خصومت ایف دستوری آزیرا تا هنوز وظ ،ل استعمشت صغیر و کبیر
مند و رد دانشتوصیۀ گرامی م به آن بر بنا. ابت نکرده استاصشان  ملی مورد نظر نتایج وخیم ضد محلی به

هنگی مسلط بر کشور بحران فراین  تکرار آنرا الزام ملی ای در، کم نظیر جناب ولی احمد نوری وطن خواه
 آریاولی  .م  .یم می کنموطنان تقدرا خدمت همآن  ،تحول استنتاج با اوضاعبا توجه به تغییر  تم کهدانس

 

غانستان افمردم  هویت مشترکذکار نمی شد که مناقشه بر یک موضوع مسلم و بدیهی که ت دیروز به درستی تفکیک

ما بوده است یا وطنان هممحلی عده ای از و عالیق آیا محصول احساسات غلیظ قومی در تذکره های تابعیت است 

ت لو یا آنکه مخلوق طرح های م ،بود های کشورجویان صغیر ماورای مرز نتیجۀ پالیسی های افتراق انگیز توسعه

 .نگارنگ آن دامن زده می شدراست که توسط عمال  کبیر آزمندان شکنانۀ

پروری،  هفامیل و خانواد وستی و عالیق محلی همانند محبت بهم داحساسات قودانیم که  مییقین به صراحت و  ما

ا تکامل خود را تهیچ اجتماع انسانی مراحل  ،که بدون این سلسله مراتب همبستگی ندستپیوند های واالی انسانی ه

ه ک قوم عناصر سازندۀ جامعه ای هستندفامیل و خانواده و قبیله و  تشکیل یک ملت در خانوادۀ جهانی نخواهد یافت. 

 ه همانااین پیکر مورد اعتبار و اعتنای جهان باشد. باید متراکم و متکامل گردند تا بتوانند پیکره ای را بسازند که

 . است «ملت»

ی و جمعملت بیانگر و نمایانگر هویت  .ر جهان کنونی استحاکمیت سیاسی دمعتبر در تعمیل ون ملت یگانه کان

امروز یک واحد اقتصادی است که منافع  یک کلتۀ انسانی را ملت . جهان است ها در عرصۀ حقوقی انسان تیشخص

 ریشه در ملتیهان سطح جو باالخره هر هویتی در  ،تشخیص، تأمین و تضمین می کندی ئرافیاودۀ معین جغددر مح

و  «آریائی» است آن چنان که دیروز« افغان»در مطقع کنونی تاریخ،  زمین مابرای مردمان سرهویت  این که دارد

تصمیم و تعقل این که فردا حوادث و تحوالت چه هویتی را به مردمان این سرزمین می دهد، به  بود.« خراسانی»

 . آیندگان ارتباط دارد

الی هم ؤس نآ در برابرسرزمین ما اصرار و پافشاری کرد؟ هویت مردم  ۀبه مثاب« افغان» نام و نشان بر چرا باید

 مطرح خواهد شد که چرا این نام و هویت شناخته شده و مورد اعتبار جهانی را خاموش گذاشت. 
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ه صرفاً به یک قوم و قبیل کنونی« افغان»کلمۀ   کهاست که به تحقیق دانسته شده  صرف نظر از سوابق تاریخی

های ملل  به نام گرا ،نده اخطاب می کردن را از گذشته های دور به این عنوان منسوب نبوده بلکه مردمان این ساما

یتالوی انام سیاح  از «امریکا»آمده است چنانچه قوم  یله وشخص و یا یک قب یک از نامتعداد کثیر آنها  جهان نگاه شود

مبدل ها به فرانسه  «فرانک»در زمان سلطنت  بود،« گول» که دیروز« فرانسه»و نام آمده « وسپوچی امریگو»

نیستند خود را امریکائی می گویند و مردم فرانسه که همه از  به یقین همه ایتالویکه  مریکامردم ا کلیه امروز .گشت

تازه  رمهاجقلم زنان  از عده ایحتی تعجب است که اندیشه و ی جا .دستند خود را فرانسوی می خواننیقبایل فرانک ن

بین  ردامریکائی و فرانسوی شناخته شوند مگر برآتش افتراق ملی  به سادگی حاضر اند ،در غربوارد افغانستان 

 ،گرم تر از آش چون کاسۀقلم  و با زبانهیزم می ریزند و  از دورانستان سامان افغ و کشور بی سر و منددرد ملت

نگاه نمی کنند هرگاه در این خانۀ  خویش بار به اطراف و یک  نها تهی می خواهند،ن را از هویت آمردم افغانستا

رستی پ قوم و قبیله کاذب سرنوشت این منادیانیا آ  این موج قوم پرستی مطلوب آنها اوج بگیرد، ،جدید شان در غرب

که بهتر است نخست  ؟ جنگ دوم جهانی نخواهد بودی امریکا و جاپانی ها در نازی یهودیان در آلمانشرقی بد تر از 

 صوم افغانستان فرو بردن چه ناجوانمردانهعدر بدن ملت م را تا بدانند که جوال دوزی را بدست خویش فرو کنند سوزنی

 است. 

و دشت و دمن و کوه و در آتش تجاوز ابر قدرتان جهانی می سوزد حال بر گردیم به کشوری که چهل سال است 

آتشی که به خانۀ مشترک ملیونها مرد و زن و کودک این ملت از . گلگون استآزادی و ایمان  بیابانش از توغ شهیدان

این  ،در خطه هائی که حاکمیت های سیاسی آن ، چاره ای جز هجران از سرزمین آبائی خویش نیافتند وشان افتاد

ق حقوحایز را تنها آنها  نه که ،با مشقت پناه جستند زبانی، بیگانه می پنداشتند مردمان را با وجود هم دینی و هم

ا هویت نکه آنهخاطر آه بصرفاً  می کردند و انکار پامال نیزنها را آد بلکه حقوق انسانی و بشری نتاخنسیاسی نمی ش

که تا امروز آنانیکه از شر افروخته توسط عمال ضد ملی در افغانستان نمی توانند به کاشانۀ  تندداش ملی جداگانه ای

تم ، با تحقیر و سرزنش و سو هم زبان شان در ماورای سرحدات زمین های هم دینمجبورند در سر ،شان بر گردند

نام ه ب بیرکو تسلیح جهانخواران یکی در لشکر پرداختۀ استعمار صغیر با تمویل  بسوزند و بسازند. سیاسی  کشی

ه قتل ب را جامۀ منفجره بپوشاند وزور و یا با اجبار اقتصادی مجبور ساخته می شود که فرزندش  به یاطالب و داعش 

داخته و دیگری در لشکر پر اوت تمام بفرستد،با قسبیگناه و معصوم خویش م دینان و هم زبانان و هم وطنان و کشتار ه

 تۀوابسته و پرداخترین رژیم و زشت ترین چهرۀ تاریخ  در دفاع از ستم و استبداد ستمکار فاطمیون برای دفاع از

 .به هدر دهد ، خونش راجهانخواران کبیر

ت حییآزادی و مقدسات و ازبرای دفاع  که دیروزیم که چگونه امکان دارد مردمانی آیا ما لحظه ای به اندیشه نشسته ا

، امروز افرادی و یا تمام توان مادی و معنوی جنگیدند در یک سنگر واحد سراسری در افغانستان بامشترک خویش 

ز بلندی اسر که دیروز با آنانییا به قتل برسانند و فرزندانی از آنها حاضر می شوند همان همسنگران دیروزی را 

هان آزادی خوا، خون پسر استعمار دفاع می کردند امروز در خدمت سفاک ترین و ایمان و حقوق ملی خویش آزادی 

ل غیر در تعمیبازیگر نیمه ماهر صخاطر آنکه یک ه ، صرف بمی ریزند بی محابارا ئی ریامعصوم سوو حق طلبان 

 ..االخره چسانب .بر فراز آنها افراشته استورانه بیرقی را مز ،داف جهانی استعماراه
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o بیگانگان سوخته اند ر تحت تجاوزملی درمان هویت قرن در ح مردمی که نیم.  

o  رنگ معنویت سوزان جهانی هر روز به دستور در پنجۀ دهشت افگنان  که ایمان و مقدسات شانمردمانی

 د. تر می شوباخته 

o  تردید ،توسط برادر هم دین و هم فرهنگ و هم زبان و هم تاریخش شان که فرهنگ، تاریخ و زبان مردمانی 

 تخدیش و تحقیر می گردد ،  و

o   توانا به  امروز ،ندوردبه زانو در آدر سرزمین خویش  دیروز بزرگترین متجاوزان تاریخ رامردمانی که

 ،بدون اجرت از بیگانگانو یا فرزندان آنها  ش نمی باشنددر کشور خوی پا  دفع یک کتلۀ محدود بی سرو

 حاضر و قادر به دفاع از خاک خویش نیستند. 

o  ام وجود تم با را ت و آبرو و نام و نشانشحیثیتن میداد اما  جنگو قحطی فقر و گرسنگی به ملتی که دیروز

ار خمو ، امروز فرزندانی از آن بی محابا پذیرفته اند که کشور شان در شمار فاسد ترین حفاظت می کرد

نی های انساری معنوی، خفت تعقل و سقوط معیارنگون سا همه نشانه های اینها .شدآلوده ترین کشور جهان با

اما سوال اساسی اینست که چسان می توان یک انسان باعقل و درایت و قدرت قضاوت را اینسان   است؛

 زبون ساخت. زار و

ذشته های تاریخی نتایج چون گمداخلۀ آشکار به سرزمین دیگران نمی تواند  و حربۀ تجاوز مسلحانه که دیگر امروز

 از یکخاطر هراس انگیزی جهانی ه ب ،توازن قدرت نظامی در بین ملل عدم  با آنکه به بار آورد،ثمر دایمی  آنی و

راکم ؛ اما تاز هرزمانی در تاریخ می باشد تر خیمو سیسات تولید سالح های مرگبار از کیسۀ ملت ها،تأو تمویل  طرف

اهی وطن خو امروز پردۀ ،جهان بار فرودستان ثمار بی بند وو بهره کشی و است ستان اقتصادیدوفرپنجۀ در ثروت 

از  و ،است می فرستاد، دریده یکه لشکری از فقیران کشور را به جنگ های غاصبانه و استعمار را کاذبهای 

 جر به تعویق در انباشتن ثروت جنگی سازند که من بحران و ر گیردرا  جانبی جهانخواران نمی خواهند دیگر خود

آنست  ،نتایج بهتر و دایمی تری را تدارک ببینند ،رف کمترابا مصزه ای ریخته اند تا اگردد. لذا حربه دیگر و طرح ت

لل و مردمانی م نمی توانند یافۀ متفاوت پرداخته اند تا اگره با دو قکه به تمویل و تجهیز و تحریک لشکریانی در دو جبه

و جذبه حق پرستی و معیار و استقامت معنوی که این ملل را عناصر و عواملی ور وادار به تسلیم نمایند باید زبه  را

آنرا با ذرایع  باید ،دهد تفکر و ادراک اتکاء به خویشتن می بر حق و باطل، تعقل وحدت گرائی وحک قضاوت م

روز دیگر ضرورتی  آن سازند. شهمه ارزش های ازتا این ملل را تهی  منهدم و نابود کنندمختلف توسط عمال خویش 

ً ناهداف و منافع شان زحمتی بکش تعبیۀنخواهند داشت برای  مواجه  ارزندگیرندگی و مردمان تهی از ب   با د زیرا صرفا

 بانگاهی که خواسته باشند بفرستند. رر به هر قازبی آنها را چون گوسفندان به سادگی می توانند آخواهند بود که 

د می گذرو مذهب اقدامات لشکریان به ظاهر مدافع قوم و قبیله و زبان  ۀآنچه امروز در افغانستان از نتیجاین است 

مصروف نزاع این جدال فاسد  های متضاد و متخاصمی در دو سمت حجنااگر چه ظاهراً چنین پنداشته می شود که 

که این جنگ جز یک جدال لفظی به صراحت حالی کرد افغانستان  اما باید به ملت معصوم و مؤمن و آزادۀ؛ هستند

باد و تهران مشترکاً حامل و عامل های چهار ستارۀ اسالم آ رهبران شان در هوتل کهاست هائی  دار و دسته زرگری 

 . اقتصادی نوشته اندنرا برای ایجاد یک حکومت جهانی سناریوی آ ن دستوری هستند که جهانخوران مقتدرهما
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اسب کاران توسط کهای قوم و قبیله پرستی کاذب که بعضاً بداند که فریاد با هوشیاری افغانستان باید یملت سراسر

 ، استقالل و آزادیارضی افغانستان دامن زده می شود، هیچ گاه متضمن حد انشقاق و انفکاک ملی وجیره خوار تا سر

 یزور، چه اگر خدای ناخواسته نخواهد بود ادۀ بدنام زر ساالران امتحان د این قوم و قبیله ای در تحت نفوذ اه و رف

ه ب صورت مستقله ب ، سرنوشت و مقدرات یک قوم و یا قبیله رافعت جو و خود فروخته به صد درگاهاین عناصر من

ت نیا ، از همان روزاک تکیه بزنندقدرت در چند وجب خ ۀومی بر اریکنها چون سالطین قآروزی که  .نددست بگیر

ل خواهد کرد که احتیاج و دست نگری به مغرضین گ   ،ضعیف و ناتوان هره گیری از این پارچه ارضیدر ببیگانگان 

این قبیله و قوم را به خاکدان بی  ،با همسایگانو خصومت ها و رقابت  ،الرانابا منفعت طلبی بی رحم زرس ،بیگانه

 چارگی و بی نوائی خواهد نشاند.

نیرومندی ملی و ثروتمندی و منافع ملل همه روزه به  ءممثالن آراکه همه اندیشمندان اجتماعی و  در جهان کنونی

ره قاامروز اتحادیه های منطقوی و  .ندنمی بیاد های وسیع آرمان را در اتح یگانه وسیلۀ تحقق این ،خود می اندیشند

ه در عصری ک .دنو رفاه ملل شناخته می شو منافع ،هویت انتعمده در ضموسایل ای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 

 ،د بر جهان مسلط گردندنجهان در پیکره های بزرگتر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می خواه همه ملل انکشاف یافتۀ

در چنین عرصه ایکه همه با هوشیاری و دوراندیشی علمی همبستگی و وحدت ملی خود را به مثابه یک نیروی قابل 

به  دامن زدن ،می افزایندمالت جهانی اجهان مطرح می کنند و بدان وسیله بر اعتبار خویش در معمالحظه در سطح 

 لتم شخصی نه تنها باو یا حفظ منافع  بستۀ قومی و زبانی و مذهبی برای رسیدن به قدرت سیاسی محلی عالیق

  .ای نا بخشودنی خواهد بودن خویش نیز جف؛ بلکه با قوم و قبیله و هم زبامجموع دشمنی ورزیدن است خویش در

 یبی خردانه است زیرا هر قدر واحد های انسان عقول است بلکهها ناماین دامن زنی به انزوای های محلی و قومی نه تن

 ،کمبود منابع طبیعی ت ارضی،محدودی، ، در ابعاد مختلفی چون قلت نیروی کارکوچکتر می شوند به همان اندازه

 . می مانند ترنگروغیره صدمه پذیر و دست 

کسانیکه که چنین تلقین و تحریک می کنند که پافشاری بر عالیق قومی و زبانی و محلی و مذهبی و دینی متضمن 

و  در اصرار ،قوم و قبیلهاقتصادی و آزادی های سیاسی منافع تأمین کسب امتیازات در حاکمیت سیاسی است و یا 

دامن  ار که دانسته آن و یا آنبی بهره اند ، یا از دانش تکامل اجتماعی دتأکید بر انزوا و تفکیک تجریدی امکان دار

 .  اند و یا منافق کودنیا  . لذا زنندمی 

پافشاری بر اصول  وآنها اجازه و مجال دهند که کسب قدرت سیاسی در کشور نه در اتکاء  بدین معنی که اگر

ر قومی منحص مبنای عالیق محدود و برلکه دموکراسی یعنی بر اساس آراء و منافع کتله های وسیع ملی به میان آید؛ ب

انتخابات سالم هم ممکن چه اگر احیاناً یک  ،جود کند نتیجۀ آن همین است که امروز می بینیمو زبانی وغیره عرض و

ریت ث، اما این اکثریت یک اکبسازده ای است که از لحاظ نفوس می تواند اکثریت را قوم و قبیل ،، برنده همیشهباشد

 خاطر آن ضده بو این آراء یک آرای عادالنه نخواهد بود. چنین معیار و محک  ،منطقی و دموکراتیک نیست

قوق نافع و حو ساختمان سیاسی ملی متکی بر م که از کسب حاکمیت سیاسی نهاد ها عادالنه است غیر دموکراتیک و

و  فایتجاهت ملی و نه بر اساس کبر اساس ونه  عام توده های سراسری یک ملت جلو می گیرد و قدرت سیاسی

نژاد و زبان و قوم و مذهب تکیه می کند که  اساس برمشی و مرام ترقی خواهانۀ ملی؛ بلکه اساس  نه بر لیاقت و
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اید همیشه ب ،اندقومی ، چون متعلق به اقلیت ایت سیاسی کشور باشندو مستحق هد فرزندانی از ملت هر قدر دانا و توانا

 .مناسبات قبیلوی محروم گردندذاشته شوند و از حقوق مسلم سیاسی و ملی خویش در تحت کنار گ

توده های قومی و محلی اهند برای حفظ منافع محلی خویش، حال اگر کسانی با این فورمول کهنۀ غیر عادالنه می خو

 ،ق باختهتوده های ح یو انزوا از تجریدرا بفریبند، باید مردم افغانستان به روشنی بدانند که آنها کاسبکارانی اند که 

 . نان می خورند

بر وحدت ملی و هویت مشترک خویش ، باید ه حقوق عادالنۀ سیاسی خویش برسندگاه اقوام افغانستان می خواهند ب هر

مثلین ، مو در تثبیت حاکمیت سیاسی و حقوق ملی خویش از داخل تخم های کوچک قوم و قبیله برایند رند،پا بفشا

هت جاآگاهی و زبان و محل و مذهب شان بلکه بر معیار وطن دوستی، مردم پروری، حاکمت خود را نه بر مبنای

اسی و ملی خود را از و حقوق سی. ننداری و شهامت و استواری بر گزی، با هوشیملی، ترقی خواهی و ایمان داری

  .نمایند ، پایدار و حقیقی آن کسب و تعمیلسالم ،مجرای اصولی

 پایان

 

 
   
 
 
    
 
   
 
      
    
           
  

          
 


