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 «افغان»مقدس ۀ بدون کلمۀ تذکرۀ فاجع

دادم و در شمار آن افغانانی  رأیاشرف غنی،  ردوکتوخودم به  رأیدلخواه و حسب  من در شمار کسانی استم که به

های آنان کار می کنند و باکی ندارند کسی از زعامت، ارزش کار مسؤولیتکه خودجوش و با 

گونه ننشسته است  پیامبر تأئیدما هیچگاه در مسند ُمهر  رأیایستاده ام، اما  -نه را می داند یا

دادیم، تمامی دار و ندار و هستی خویش را در گرو خواسته های او  رأیسی که وقتی به ک

ا ه سهولت یارالکترونیک، در حالی که یک نوآوری بۀ توزیع تذکرۀ پروژ قرار خواهیم داد.

 نداشت اختیاردیگری شد تا دشمنان با در موضوع گانی بود، و دریافت معلومات وسیع و هم

آجندای کاری شورا کردند و  جزءکاسبی کنند. نمی دانم چرا و چه گونه، هویت ملی را بازار آزاد،  امکانات تمام

فهمانی شد که بر ا چند تنظیمی، ستمی، کمونیست و ن رأیدارد، نیازمند در دل و جان تمام مردم ما قرار  ارزشی که

ی ست و هیچگاههمه ا تأئیدمورد  این اهمیت که گان فکری استند. چرا ارزشی بهندعقب ما جزءاثر فقر سواد، همچنان 

 ش، پارلمانی می شد. دشمنان تأئیدمواجه نشده بود، باید برای  با اعتراض عام مردم

خواهد  گان قانونمندی، اینا دید، پاسخ ما برای توجیه کنندقانونمند رۀ در مملکتی که تا سالیان بسیار باید خواب جامع

ایجاد شده است و کار می کند، اما با  م قانونیزک میکانیی جزءدر ظاهر  افغانستان، هرچند ولسی جرگۀبود که 

بزرگی را ندارد که افغانستان و افغان نامیده  گز صالحیت بحث روی چنان ارزش هایو ماهیتی که دارد، هر ءاعضا

، به شورا آمده  5000کدام با آرای کمتر و زیادتر از  ولسی جرگه، هرۀ نمایند 250مثال، بیش از ۀ می شوند. به گون

نفر، حتی یک میلیون  250بشماریم، مجموع آرای تمامی بیش از  رأی 2500اند که اگر حد اوسط را برای هر کدام 

 الکترونیک رفت، دو سومۀ هویت ملی افغان بر تذکر أئیدتنمی شود. توجه شود که از این میان، با آرایی که برای 

ی می کنند که اگر از گر قضیه، میلیون ها افغانی زنددند، اما در طرف دیگموافقان بو جزءاعضای ولسی جرگه، 

دارند و اگر  تعلق خاطر افغانۀ شعوری بدانیم که بر کلمتقریباً سی میلیون نفوس افغانستان، فقط نصف آنان را دارای 

 ،هویت مقدس افغانرفداران میلیون دیگر نیز حتی در حد یک میلیون، موافقان را بشماریم، باز هم شمار ط 15از 

دو مجلس مشرانو جرگه و ولسی جرگه، اگر تماماً مخالف نیز باشند، بیشتر می  بیشتر از کسانی خواهد بود که در هر

 شود. 

زد، دوسیه بسا برای هویت ملیکسی که خواسته است  خویش را ابراز کنم هر تأسفبا آوردن این مثال، می خواهم این 

ن ملی به شمار خواهد رفت. اگر قرار باشد، در کشوری که نیاز های اقتصادی اش، حرف اول نیازمندی ها را ئخا

 ما مریکایی برایار یا چند تنظیمی فاسد که با زور می زنند، فقط برای دلخوشی چند ناراض به اصطالح روشنفک
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غانستان ا افب ما افغان را فروخته اند، خودۀ را کنیم، در فردایی که کلمتالفی ئنشان می کشند، رعایت اداره های اخط و 

غانستان، در اف مروجتبیین این حقیقت، نیاز به شروح مفصل ندارد. تغییر نام های  و خواهند فروخت. را نیز پارلمانی

ب که اگر غیر افغانی شد، صاحست ساده ترین تعریف، تغییر قباله ایاز اصول ستمی گری است. تغییر نام ها، در 

خانه در جای مهمان یا کرایه کننده و استیجار، مجبور است تحت امر مالک خانه باشد؛ چیزی که اکنون فکر می کنند 

شدند، آشکارایی بر سیاست های غلط رقابت  . این که چرا دچار این ذهنیت فاسدبا افغانیزه شدن، از دست داده اند

 ۀه با عمق تاریخی، واقعیت ها و دستاورد های معاصر را قربانی کردیم و در نتیجه، مخروبمنفی با ایرانیان بود ک

 مول امروزی، برنامه ریزی کنیم.أبرای متا زیادی ندارد ۀ عتیقه از آبادانی ای بهتر شد که ارثی

عی هستند که می توانند گان، ده ها سد و مانخارجی و نفوذ همسایم با حضور أضعف ها، دشواری ها و نیاز ها تو 

 را حاد سازند. مشکالت ما

رونیک الکتۀ ل دیگری را وضاحت می دهد که شاید در هنگام توشیح قانونی که تذکرئله، خیلی مساأبررسی ابعاد مس

بی نام و نشان را نصیب ملتی با تاریخ و نام می کرد، کسی متوجه نشده باشد و یا هم یاران تکنوکرات ما، نخواسته 

 پیامبر نیستند که هرچه کردند، وحی منزل به شمار آید. د بفهمندنا

کسی در هر شرایطی که به کرسی ریاست  از بدبختی های ماست که پس از سقوط حکومت شهید محمد داوود، هر 

ند چه می ک این، هر بر ورد؛ بناشان پیامبری به دست می آیر تکیه داده است، احساس می کند جمهوری این کشور فق

 خواهد، به زودی از خواسته ها و تقاضا های مردمی، دور می شود.  میو 

کرده است که  جمهور غنی، نه به عنوان یک رهبر بود، بل به عنوان مردی با وقار و تحصیل رئیسحمایت مردم از 

ه ید بستام و دانش او برای رفع معضالت خویش هرچند تا چند سال اخیر نمی شناختند، اما به دارایی های مدیریتی

اند و پس از سه دهه، توقع داشتند کسی زمام امور آنان را به دست گیرد که پدیده های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

 کند.  اداره، به درستی گی را با دانش تحصیلی بسیارفرهن

نوان را به ع جمهور غنی به گوشم می آید که او رئیسگاهی انتقاد بعض منتقدان  ر را می نویسم،واکنون که این سط

قرار می دهند که شاید بسیار دقیق  مظان اتهامیمردی که اشرافی با روحیات مردم ندارد و رهبر نبوده است، در 

و  ن یک شخصیت بزرگ افغانأپیرامون تاریخ افغانستان و با ش جمهور غنی با آگاهی زیاد رئیسنباشد؛ برای آن که 

 برکنار نبود. ده است، هرگز از حوادث افغانستانردم نبوبین المللی، اگر بسیار در تماس نزدیک با م

افغان،  ۀالکترونیک بدون کلمۀ تذکر را برای توجیه توشیح قانون توزیعجمهور  رئیساین که در چه زمانی پاسخ  

از  ش، توفیق یافت پیست که اگر این مقالها، بسیار ضروری خواهم شنید، منوط به آینده است، اما یادآوری چند نکته

والن ما را متوجه ؤقرار گیرد، مسگان سترس همدافغان( منتشر شود و در ۀ بی معنی )بدون کلمتوزیع تذکره های 

جاب کرده است، در م گی در کشور های غربیهنگام زند که با بی خیالی و تیوری هایی که آنان را در خواهد کرد

 . افغانستان شرقی، به زودی سرافگنده می شوند

ر دیگر اب تاقدر سر و صدا کردند  افغان، توزیع می شود، آنۀ جدید، فقط با کلمۀ مخالفان پس از اعالم این که تذکر

 -ت ابراز چند مخالفت رسانه یی، پالستیک های شمایل پهلوانیأشود که فقط با جرفرصت ها برای کسانی میسر 

 پالستیکی خویش را کلفت تر می سازند. 
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با استناد به کالم هللا مجید، آیه های  تعدادیگرفت که تا اندازه ای باال  عدم درج ظاهری هویت قومی، مخالفت با

پایین آوردند؛ گویی خداوند با شمردن قبیله قبیله، اجازه داده است تا در یک  م،زقرآن را در حد توجیه ناسیونالیشریف 

 سال پس از نزول قرآن، در افغانستان پایین بیاید.  1400ن امت اسالمی أض آشکار با امت محوری مسلمانی، شتناق

جدید را به جایی برد که باعث حساسیت ۀ تذکرۀ جنجال های پارلمانی و باالخره سر و صدا های رسانه یی، قضی

 ئیسرالکترونیک، با همان صورتی زیر قلم ۀ بیشتر نشود؛ اما برخالف آنچه دیده و شنیده بودیم، قانون توزیع تذکر

 ۀاسناد جعلی را روان از اعضای ولسی جرگه، نزدیک بود تعدادیبر اثر نابکاری  شده بود ءرفت که افشاجمهور 

 ارگ کنند تا هویت ملی، از قلم بیافتد.

های قومی ای را بشکند که امتیاز و بدون هویت قومی، می توانست مرزافغان ۀ الکترونیکی با کلمۀ در این که تذکر

اقلیت داشتند، شکی نیست، اما اعجاب ما زمانی بیشتر می شود که طرفداران سرسخت درج هویت قومی، اکثریت و 

ویت شود که طرفداران هافغانستان در چنان شرایطی توزیع ۀ پس از آن که شنیدند قرار است بی خاصیت ترین تذکر

با  چرا باید افغان باشند، ناگهان وزی بدانندته اند تا افغانان امرفرهنگی داش - ، کمترین عملکرد تفهیمیملی و دولت

ُمهر خموشی و استقبال ناگهانی، از جمله والی بلخ مواجه می شویم که سخنان قبلی اش یادش رفته بود که برای 

 از تذکره ایاما خبرنگار تلویزیون طلوع گفت: من نمی خواهم بی هویت باشم )یعنی هویت قومی باید درج شود( 

 مردم ماست. و قومی ملیکه بدون هویت استقبال کردند 

بی معنی، در آن ۀ درجه یی مخالفان برای تذکر 200روشنگری بر ابعاد قضیه، خالی از مفاد نخواهد بود که نوسان 

جایی هراس آفرید که در اوایل، با طرح درج هویت قومی، خیال کرده بودند با عناصر فاقد تاثیر بر هویت )زبان( به 

را موقع می دهد تا هویت آن اقوامی را به نفع خودشان، ظرفیت بشری سازند  انآن ،«فارسی زبان»اصطالح مزیت 

، بنا بر این با هراس از این که در «زبان، خاصیت نمی بخشد»که دری می گویند، اما هویت قومی مشخص دارند. 

ستر شده بود تا کسانی خیال کنند که جمعیت بشری  ،«فارسی زبان»نوبت توزیع، واقعیت دیگری رونما شود که با 

آنان، چیزی بیشتر از آن است که همه می دانند، اما آنان نمی خواهند بفهمند کمتر از آن اند که در رسمیات افغانستان، 

 .همه می شناسندرا برای کرسی اول، سال هاست صاحب و مالک اش 

دیگر نیز دارد که اکنون با هراس از درج هویت ملی و ۀ لأمی، مسبی معنی و بدون درج هویت قوۀ تذکراز حمایت 

فرار  ، از واقعیتی«شما نیز بگذرید»، «ما گذشتیم»ۀ بهانبا جمود فکری خودشان،  اثر ومی، شر می آفرینند تا برق

ده زبان، خیال کر کنند که اگر هویت قومی، درج تذکره ها شود، نه فقط با اقوام زیادی آشنا خواهیم شد که با نشانی

 بافان و خیال د که پسند خیالنبودیم واقعیت طرف های مدعاست، اما حقیقت بزرگ نمایی هایی را ظاهر می ساز

  پردازان بود.

ۀ چرا در زمانی که توزیع تذکرمخالفان، می خواهم دولتمردان خویش را متوجه نمایم که  با همین توضیح کوچک

ع موض ،نفی شد، استقبال کردند؟ آیا این ردند و اما در زمانی که هویت ملیمطرح بود، فغان می ک بدون هویت قومی

کسانی نیست که از نیم قرن تا کنون برای نفی افغانستان، تالش می کنند؟ اینان چرا تذکره ای را برگزیدند که همان 

 بدون نام هویتۀ اذعان نمی کردند که تذکر بی اصل و نسب خواهند شد؛ مگر اگر سخنان خودشان را نقل قول کنیم،

 قومی، آنان را بی اصل و نسب می کند.

با رسیدن به این جا، به این نتیجه می رسیم که نخیر! قضیه طوری که فکر می کنند نیست؛ بل در عقب این رضایت، 

د کرد و اگر پیشینه اش را جمهور غنی، ابراز توقع خواه رئیسهمان طمعی نشسته است که دیر یا زود، تا مرز نفی 
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می رسیم که هیچ زمانی میل خود را برای خراسان باِزی، پارس کردن بر منافع ما و انحصار  بررسی کنیم، به نشانی هایی

 قدرت، از دست نداده اند.

اویز دیموکراسی گاه با دست دی،با کارکرد جها لوژی کمونیستی و سوسیالیستی، گاهبا ایدیا آید، گاههر زمانی که پای بیگانه به میان  

با مظلوم نمایی )ستم به اصطالح ملی( هرگز منطق پذیر نیستند که طمع شما برای چپاول، می تواند فرهنگی را به میان  و گاه

 . می سازدشما  احساساتی ترۀ که جانب مقابل شما را نسخ آورد

کشور، می دانند که اغماض بر افغانیت، ۀ ادارس أدر ر آگاه و جمهور غنی تا تمامی افغانان رئیسمن یقین دارم که از جناب 

اقل اگر هیچ قومی دنبال آن نباشد، اکثریت مردم افغانستان )پشتون ها( حاکمیتی را که مورد  چیزی نیست که فراموش شود؛ حد

ۀ ان  دارد، برای این اشتباه )تذکرگی بر حمایت آنسال آینده اش نیز بست 4اقل در  اعتماد قرار داده اند و بقای زعامت آن حد

تین کمترین کارکرد های نخسۀ ئاقل با ارا جمهور غنی( که حد رئیسبدون نام افغان( بر شخصیتی نیز قلم بطالن خواهند کشید )

ر ماه های ریاست جمهوری اش ثابت کرد، هرچند هرگز رهبر نبوده است، اما با مدیریت مبتنی بر دانش، روزی خودش را د

 محترم خواهد ساخت. ، آگاهایگاه یک رهبر ج
 

بی معنی، آغاز نیافته است، در خیلی نزدیک شما در ادارات ریاست ۀ جمهور! هنوز که خوشبختانه توزیع تذکر رئیسجناب 

قت ژست های پیش از و را برای ما افغان( در فردایی که خودۀ )یعنی بدون کلم افغانستانی می نویسندۀ اجراییه، اعالمی

به سبک غربی، بی خیال تر بسازیم، به زودی شاهدانی خواهیم شد که با قایل شدن به این بدعت، نوبت تطبیق  - دیموکراتیک

یداد ، بدترین روانت های پرچمی، ستمی و تنظیمی اشدهه یی خیسه ۀ آن خیاالتی برسد که بدترین دشمنان این ملت که کارنام

 گان تقلبی در جایگاه دیو های دیروزی خواهند بود.ر جایگاه های قرار دهند که فرشتدهای تاریخی ماست، خودشان را 

این مقاله، ادبیات ذخیره وی زیادی داشته  مطالعۀی خورند با نان م ا کسانی که از خوان ریاست جمهوریشاید طرفداران و ی

د توانن ود، میاذهان ملت ش جزءبهتر است  افغانیت( فتن)پذیرپاسخ بنویسند، اما اگر کسانی فکر می کنند که این مقوله تا باشند 

 (رشیدحقیقت خو)چیزی بیشتر از یک جلد کتاب  بگویند که برای این ذهنیت سازی که اگر از واقعیت اجتماعی اش بگذریم،

سمیت ال است ره شده است تا با یک نشانی مستقل، مردم کشوری بر فهم محتوایی افغانیتی پی ببرند که بیش از هزار سئارا

 ن کند. یندارد تا آن را به راحتی تبی دیگر مستقل دارد، اما هیچ آدرس

هایی بلند کرد که از دست رفته و  می دانم که صدای منطق را از جا کشورمآگاه شخصیت  ای امر هللا صالح را به عنوان یکآق

 الکترونیک را با قبول این که آن را باید شعوریۀ افغان در تذکرۀ نبود کلمتیم. او در نوشته ای کوشیده بود بیگانه می پنداش

مین قط در هاست، ایراد نمی گیریم، اما در کشوری که ف نیکداشته باشیم، به گونه ای مهم ندانسته بود. در این که این نیت، 

قدر در جهت نفی ارزش های افغانستان و افغان، نشرات کردند تا قشری به وجود آید که خیاالت  سیزده سال بازار آزادش آن

جسم و جان و یا شعور مردم  جزءارزش های هویتی خویش را  ت افغانی ترجیح دهند، با چه دستاویزیخراسانی را بر واقعی

 ست که از قبول اذهان عام، تجلیاسنت های نکویی  ارزش ها )افغان و افغانستان( هنوز بر اساساین  تأئیدکید ما بر أت کنیم؟ 

  و شعور مردم، احترام بگذارید! رأیاقل بر  حد می شوند.

می کند تا در جهت افغان زدایی، فرصت افغان، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، زمینه ای را مساعد ۀ بدون کلمۀ تذکر

 ی میسر شوند که آرزو های دشمنان در جهت گسست خواهند بود.ها

این کشور را سیاسی ۀ که آیند ستااز مرامی گی می کنیم. در شرایط ما، افغانیت بخشی از جغرافیای جهان سوم زند ما در 

 تضمین می کند و نفی آن، تضمین افتراق فکری ست.
 

 «با خلق بی بصیرت تا چند عرض جوهر...»

 


