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 20/01/2018 

 افغان هویت ملی ما بوده
 

 و قابل مناقشه نیست!!!
 

 بخش اول
 

 ( به نام افغانستان در صلح و آرامش زندگی1747لی! ما که در یک ساحه جغرافیای تاریخی دستکم از سال )ب

کرده و اکنون هم بر اساس توافق نمایندگان همه اقوام باشنده این سر زمین دارای یک قانون اساسی و دولت واحد 

 را به رسمیت   ان بر وفق آن ماهستیم و تذکره هویت و یا پاسپورت ملیت افغان را در دست داریم و تمام دول جه

نام هر قوم و قبیله در تخته مشقی به نام فیسبوک و  می شناسند. بنابر آن جای باقی نمی ماند که هر فردی زیر

افغان شدن، ما همه انسانیم و اگر  قوم بودن و دهیم. البته پیش از بی هویتی خود داد سخن سر اینجا و آنجای از

ویت ه را شامل حال و دست نداده ایم بلکه بسی افتخار هویت و شخصیت خود را از پذیرفته ایم که افغانیم چیزی از

 خود نموده ایم.

دیشب دقایقی چند را به بازار سر چوک )فیس بوک( رفتم و چیزهای خوب و بدی را مرور کردم. از چیز های خوب 

حظ بردم و آموختم و از نوشته های بد و بیراه مخصوصا  در بارۀ وطن، زبان و هویت ملی افغانستان که افغان هستیم 

یس را در پیام های فولی متأسفانه کسانی از بی هویتی سخن گفته اند رنجیدم و شرمیدم. زیرا بسی چیز های نا روا 

وحدت ملی، آگاه و مخالف [[ دیدم که از طرف یک فرزند نابوک زیر عنوان ]]اعتراض در برابر هویت جعلی افغان

و ملت افغانستان رقم شده بود، و از طرف تعدادی از افغان های همین جنس که در باال معرفی کردم یعنی افغان های 

 ح، به اصطالح فیس بوکی ها بیشرمانه )الیک( هم شده بود و برای این نوشته به اصطالیا از جنس دیگربی هویت و 

 .ببرمنام از آنها چک چک هم کرده بودند که نمی خواهم 

لویحا تافغانستان هنوز درد این تصادف تازه بود که با خواندن خبری در بخش دری سایت بی. بی. سی. زیر عنوان )

 در بخشیو آن این بود!  وجودم را شعله ور ساختتمام  یآتش دیگر.( از ایران خواست لشکر فاطمیون را منحل کند

شوند  گفته آقای مجاهد، سربازان افغان مقیم ایران در حالی برای جنگ به سوریه اعزام می بهاز این خبر چنین می خوانیم: ]]

"[[  متن مکمل این خبر بی. بی. سی. جنگند رژیم اسد یا ایران می"زنند که چرا برای  ها به آنها "طعنه" می که خود افغانستانی

 بر این لینک خود مطالعه فرمائید: را می توانید با کلیک 
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 6از 2

42595426-http://www.bbc.com/persian/afghanistan 

 )افغان( را به امرنام افتخار آمیز مالحظه می کنید که بی. بی. سی. با وجود یک کندک افغان هایی که در خدمت خود دارد، 

آمرین ایرانی بی. بی. سی. )افغانستانی( می نویسد که استعمال آن جرم است و بی حرمتی به هویت ملی افغانستان. مثل اینکه 

 ما در این جمله به عوض ایرانی )ایرانستانی( بنویسیم.

 وزنامه نگار تلویزیوندرست شش سال قبل این اسم جعلی افغانستانی را که ایرانی ها برای توهین ما ساخته اند از دهن یک ر

استعمال لفظ افغانستانی از لوسپیکر تلویزیون آریانا( نوشتم که می توانید مونی زیر عنوان )ضیانای جناب بیات شنیدم و فورا  مآر

 آنرا به کمک لینک آتی بخوانید:

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_estemal_afghanestani_az_lautspiker_tv_ariana_2.pdf 

 

ن  اسم نامأنوس اینتیجۀ این نوشته بسیار مؤثر واقع شد زیرا آن ژورنالیست افغان از تلویزیون آریانا کنار رفت و از آن روز ببعد 

 و فتنه انگیز )افغانستانی( را دیگر در آن تلویزیون نشنیدم.

به شمول "مجیب الرحمن رحیمی "سخنگوی رئیس ناخلف این خطه فریب خورده افغان ولی من از شما فرزندان 

ه، جرگ اجرائیۀ حکومت وحدت ملی و "لطیف پدرام" و حفیظ منصور" وکیالن ضد افغانیت و افغانستان در ولسی

 ؟نیداستفاده می کافغانستان چرا از امتیازات سؤالی دارم که اگر )افغان( نیستید، فهیم ادا ]پرچمی های شناخته شده[ 

عالقمند هستید نمی روید! دروازه ها به روی تان باز چرا به کشور هایی که و  چه می خواهید؟؟ بیشتر از آنچه دارید 

هید.  معلوم است که آن کشور ها شما را قبول ندارند و الی میدانم که لحظۀ است، ما را درس هویت و هویت ملی ند

ازبکستان و جا های دیگر اصال  برای چند روی هم به شما ویزه رفت  وایران و یا تاجکستان درنگ نمی کنید شاید 

خالصه تبلیغ زهر آگین نکنید و با این کلمات مستهجن و دور از شرافت باشندگان افغانستان گوش ندهند. هم و برگشت 

 ها و قلوب مردم شریف و اصیل افغانستان را تخریش نکنید.

 باالخره باید بیدار شوید و از خود سؤال کنید که شما کی هستید و چی هستید؟ که از هویت افغان بودن  ننگ دارید.

من این شعر عالی، ملی و میهنی را که از طبع رسای یکی از عاشقان افغان و افغانستان رقم شده است، جهت بیداری 

شما که راه ایران و ترکستان را در پیش گرفته اید، به شما اهداء می کنم تا به سؤال های این شاعر درد ها و نواها، 

شاعر فصل ها و دوستی و نزدیکی اقوام عزیز افغانستان جواب بدهید!! که شما وقتی ادعا دارید که افغان نیستید پس 

ق میهن و وطن پرستی را بیاموزید و از حرف ها و گفته های متعفن کی هستید؟؟؟ و از مطالعۀ این شعر آموزنده، عش

 تان بس کنید:

 

 

 گرنه ای "افغان" بگو پس کیستی
 

وکت و شـان زیستیـش ام  ـــا تمب  ای که در ادوار و اقـران زیستی   

 در تخـار و بلـخ و بامیان زیستی  هم چو لعـلـی در بدخشان زیستی 

کیستیگر نه ای "افغان" بگو پس   
 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42595426
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 6از 3

 نام "افغان" جمله سر تا پای تست  ملک "افغان" مسکـن بابای تست 

 در حـواشی رفتنت رسـوای تست  اوزبک و تاجیک همه همتای تست 

 گرنه ای "افغان" بگو پس کیستی
 

 در مکارم اسـتــــوار و پای بند  بـوده مـردانت همـیشه سر بلـند 

قـبـال دشمنی هـا  زورمـنـددر   در رشادت پیش تــاز و بهره مند   

 گرنه ای "افغان" بگو پس کیستی

 باعث عـز و وقـارت بــوده است  نام "افغان" افتخارت بوده است 

 این همه دار و نـدارت بوده است  سرفــرازی در دیارت بوده است 

 گرنه ای "افغان" بگو پس کیستی

 

درد ها و آالم، شاعر دوستی و محبت، شاعر دختر آزادۀ افغان "لینا روزبه حیدری" شاعر این از 

 که چه فریاد می زند: دپیوند ها و نزدیکی ها بیاموزی

 افـغـانـــم مــن 
 

 ستـرگم ایـمـاق ز نـی بلـوچـم، نه ازبک، ز نه       ترکم ز نه هزاره، نه پشتون، نه تاجیکم نه من

 شریکم نه فسادم، نه دروغـم، نه  رنگم،نه دو        مسیک ز نه شیعه، نه ز سنی، ز نه مذهب به من

 فـرقـم تشویـق پـی نه پیشان، فتنه کـوی ز نـی       شرقم ز نه غربم، ز جنوبی، نه  نه نه شمالی،

 

 سر بر فـتنه کاله نـه نوکـر، نه انـدوزم، زر نه       شر و تهمت به فکر نه لفـظم، جنگ نه به فکر

 بـرابـر هـم با سر بر سر افغان و افغان همه ما     سراسر من از آن خاک ستانست، افغان ام خطه

 کمالـند با مـردمانت و نظیـر بـی هـایـت فصل       جاللـند با کوهسارت خروشان، دریایت و رود

 

 بغارت را میهن صلح بُردست هرکه بادا مرده       شــرارت و شــر کـف از مـن ۀخطـ بـادا پاک

 پریدن هم با متحد، زنجیر، چو را مایان دست       دیــدن تاب نـدارد کـو چشمی دو بر بادا خاک

 بــم و راکـت هـای تکه وجـودت از بـادا دور       ماتم درد بی زی شاد همیشه، خصمت بر مرگ

 جانــم و جسم بر تو نام بـادا، سبز بادا، سـبز

 "افغانستانـم" کشورم، بـادا، زنـده بـادا، زنـده



  
 

 

 6از 4

 

گم کرده ها خواهش می کنم مضامین و مطالب نشر شده در وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین را که از شما راه 

همه در همین مورد از قلم به دستان دانشمند، عالم به امور افغانستان و افغان و هویت ملی، نشر شده است، بخوانید 

 .دان نیافتیو به لحاظ خدا و وطن بیدار شوید و در دام فتنۀ دشمنان افغانست

جنت  مرحومن استاد قلم، ادیب و شاعر نامدار افغانستااز این شعر عالی مرتبت جناب معتصم باهلل "خلیلی" فرزند 

 میهن را باید آموخت: ومکان حضرت استاد خلیل هللا )خلیلی افغان( وطن پرستی و عشق به خاک 

 

 وحــدت مــلــی
 

 

 پشتون بود چو قلبم تاجیک هست جانم
 

 زاره باشــد ازبک همه توانمـم هـچشم
 

 از مشرقیست خاکم و ز قندهار جسمم
 

 روحم مزار اشـــرف از پکتیــا روانم
 

 بازوي من شمــالیست تخار تاج فرقـم
 

 هم مـردم هراتند چون خون در رگانم
 

 در زبان نیستیک کیش و دین و مذهب تبعیض 
 

 رور همنوایي است تاریخ باستــانمـمغ
 

 ه در بین ما نباشدـنژاد و فرقرنـگ و 
 

 ر در جهانمــتیم و آییـن این فخـیک مل
 

و از این هم پیشتر بروید و عشق خاک آبائی و وطن پرستی را از قبلۀ امجد معتصم باهلل خلیلی، خداوندگار شعر و 

جنت مکان استاد  استادان خلیل هللا خلیلی بیاموزید که چه با  ،ادب و علم و دانش قرن بیست در افغانستان و منطقه

 احساس و با درد می سراید:

 

 وطن! می پرستمت
 

 رس، چرا می پرستمتـهان ای وطن مپ ـدا، می پرستمتـه بعـد خـــدانــد خــدا ک

 می پرستمت همه جا زجان،چون برتری  و بگـرفته است جان  ـذرات هستی ام ز ت



  
 

 

 6از 5

 زار دست  دعـا می پرستمتـبـا صـد هـ از کـنـد آسمان درش  ـکه به شب ـدر نیم

 ـدا می پرستمتـنک ز آشــیـانـه، جـــای چون پر شکسته مرغ که از آشیان جداست  

 زاری کــنــان به قـٌد دوتـا می پرستمت ار درد َخــم  ـپـیـــری نمــود قامـتـم از ب

ل آلـود تنگ  توـاز شوق کـوچه ه  می پرستمت (1) ر شهر  شاخ زن به سماد  ای گ 

 می پرستمت دیوانـه ام، به شور و صدا  از یــاد  ُرود های کـف آلــود  نعره زن

 ضا می پرستمتـه فـتـن گرفـدر زیر ای  از یـاد  آن فـضای فــروزان   نـور بـار

 پرستمتوا می ــبـا مـرغ آرزو،  بـه ه  ای فـلک تـاز در هــواـرغ هـمِ  از یـاد

 دا می پرستمتـرگ  جـرگ بـدر پیش  ب  سبز پوش (2) کهن سال   چنار   از یاد  آن

 م  صبــا می پرستمتـبـا لــــرزش  نسیـ  یاد  تو ام می برد به باغبه چون بوی گل 

 پرستمت وا میـدر پرده پردۀ  ساز و ن  از شوق نغمه سر هرجا که مطربی کند

 ور و جفا می پرستمتـبا گونه گونه ج  دیده امدان که ـو زن با آن همه مصیبت

 دا می پرستمتــاز بهــر  آن  یـتـیــم گـ  نیست ثروت مدار  شهر سـزاوار ذکـر

 اد  قــــوم  برهـنـه پـا می پرستمتـاز یـ  اب  جـاه  در خـور تعـظیــم نیستندـارب

 پرستمت کرده شنا می در خون و اشک  ق گشته اترخون غ هاز یاد  کشتگان ب

 ا می پرستمتــروز  وف صد بوسه داده،  دارـاز یـاد  آن کـه بـر لـب شمشیـر آبـ

نا می پرستمت  ردمانـاز یاد  سنگری که سر افراز م  با خون  خویش کرده  بـ 

 ی پرستمتـا مــالــم   فـنـا و بـقــدر عـ ر  ـبـگاه  قـدر تنگــنای زنــدگی و خواب

 هـم آشکار ، هـم به خـفـا می پرستمت  هم با زبان دلهـم بـا صریر  خامه و 

 

** * ** 
 

ای جوانان گم راه که هویت افغان تان را جعلی می دانید از این خواب سیاه بیدار شوید و باز هم به لحاظ خدا و وطن 

ت و طنان تشیع ماسبیایید این شعاری را كه هشتاد سال پیش شاعر نابینای كشور ما مرحوم "باقی قایلزاده" كه از همو

 با چه احساس سروده است، بخوانید و با دل و جان به آن عمل كنیم:

 

  و قزل و ازبك و مغل پشتون و تاجك

 دفتر ملی روان كشید این اسم ها ز

  فـقط به نام ملت افغان ستان، همه  

 شادمان كشید آئید جمع و مطلب خود
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 تانم""افغانس   کشورم، ،بادا زنـده بادا، زنـده  ** ** *   جانم و جسم بر تو نام بادا، سبز بادا، سـبز

ت پروری و حرمت خاک یرستی و ملپبسیار می آموزید و وطن  ،با شنیدن این کلیپ زیبا هم -*

. )دختر های نازنین گفتم چون من پیر یاد بگیرید نیاکان تان را از این دختر های نازنین هزارۀ ما

ساله( مثل پدر و پدر کالن شان هستم ولی برای شما جوانان میگویم از خواهران  85سالخورده )

 نازنین هزارۀ تان بیاموزید. 

 کنید! کلیک نه تاجیکم نه پشتون، نه هزاره، نه ز ترکممن برای شنیدن دکمۀ کنترول را گرفته باالی لینک آبی: 

 

همچنین باید اضافه کنم و از شما جوانان افغان التجا نمایم که از رفتن به سایت های جاسوسی ایران 

این دو همسایه،  دشمن افغانستان هستند که به این نوع  اجتناب نمائید زیرادر انترنت و پاکستان 

الطائالت دامن می زنند و به نام پشتون به تاجک توهین می کنند و به نام تاجک و هزاره و ازبک 

 1500و غیره به پشتون.  تعداد این نوع صفحات قرار معلومات به دست آمده تنها توسط پاکستان از 

ج گران تأریخ یا همسایۀ غربی از این هم بیشتر دارد،  که هر دو بر شما تجاوز می کند که یقینا  تارا

جوانان معصوم زهر پاشی می کنند و شما را به این بیراهه ها و ویرانه ها می برند که حتی از هویت 

 .تان منکر شوید

 ای ناخـدا بـرای خــدا هـوشــیار باش

 کاین کشتی قـضاء زده در اخـتـیار توست

 وفــادار مملکت که نیستهـر خائـنی 

 باب دار توست وطن بدان که سرششیرین 

 "حیدر داور"

 ادامه دارد

 

 

 

 
          

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_ZWxcPUr2U

