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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 ولی احمد نوری

 
 21/01/2018 

 افغان هویت ملی ما بوده
 و قابل مناقشه نیست!!!

 

 دوم بخش
 

( به نام افغانستان در صلح و آرامش زندگی کرده و 1747لی! ما که در یک ساحه جغرافیای تاریخی دستکم از سال )ب

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

هویت و یا پاسپورت ملیت افغان را در دست داریم و تمام دول جهان بر وفق آن مارا به رسمیت ً می شناسند. بنابر آن 

تی خود ویجای باقی نمی ماند که هر فردی زیر نام هر قوم و قبیله در تخته مشقی به نام فیسبوک و اینجا و آنجای از بی ه

داد سخن سر دهیم. البته پیش از قوم بودن و افغان شدن، ما همه انسانیم و اگر پذیرفته ایم که افغانیم چیزی از هویت و 

 شخصیت خود را از دست نداده ایم بلکه بسی افتخار را شامل حال و هویت خود نموده ایم.

 

تحت عنوان )افغان و افغانستان( از قلم  09/10/2017 امیدوارم برای روشن شدن ذهن تان مقاله ای را که به تأریخ

این کمترین در وبسایت ملی و عزیز "آریانا افغانستان آنالین" نشر شده به کمک لینک ذیل بخوانید و لطفاً به هر سطر 

 آن عمیق شوید و آنرا لطفاً به صورت مثبت به خاطر بسپارید:

 

e_neweshta_bardo_taideyhttp://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/walinouri_

mili_wa_aamozenda.pdf 

 

رق وطن پرستی اش در همین لحظه یکی از مقاالت بسیار ملی و میهنی جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیر که بی

مانند قله های کوهساران افغانستان بلند و همیش به اهتزاز است، یادم آمد که برابر سه سال قبل آنرا خوانده بودم و 

و به داشتن وی افتخار نموده بودم و می نمایم.  فکر می کنم بیجا نخواهد بود که آن نوشته و شعر بسیار لذت برده 

ابر چشمان شما قرار دهم تا باشد نیز در برکه در بارۀ افغانیت و هویت ملی ما سروده است جناب اسیر را 

 احساسات خواب بردۀ شما ها را بیدار سازد و دوباره به سوی خاک مقدس تان بکشاند.  
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 افغانیت!
 از طبع رسا و قلم توانای نسیم اسیر

 2014حوت 
 

برای من آنقدر وزین، سنگین، زرین و دلنشین است که اگر خدای  «افغان»اگر بسیار احساساتی شمرده نشود، کلمۀ 

زیبا از پهلوی نامم دور شود، خود را  ۀراه انداخته اند، این کلمه نا خواسته، با تالش های مذبوحانه ای که بدخواهان ب

 تنها، بیکس، میان تهی و بی هویت می یابم.  کامالً 

ودیعه  تا این کسانی در تالشند .در شک و تردید قرار گرفته همه چیزحقانیت  اخیراً متأسفانه در آشفته بازار وطن، 

در پنج از وطن ه دور شدجسماً وارگان آهمه آن های که غرض شوم ندارند منجمله امید است ولی را از ما بگیرند. 

ند شونو دستخوش هوی و هوس هرکس  نددارو با تعقل و تفکر قدم برند یایببه خود  وباید بیدار شده قارۀ کرۀ خاکی 

هویت ملی افغانی ما را خدشه ند در تالشهم از سر نا فهمی  انسان های عقده مند و عده ای عده ای از احتماالً زیرا 

 .   نمایند دار

خی ریاساس تأ در مسیر نادرست دور شدن از اصل وطوری که شنیده می شود بحث تذکره الکترونیکی  متأسفانه

به راه خطا این دستگاه،  آرزومندیمبه ستره محکمه محول شده است، موضوع اکنون که  و استدر جریان هویت ملی 

.  من که در پهلوی دیگر عالقه مندان، شودخدشه دار با گزند عناصر مغرض هویت ملی ما اجازه ندهد که  و نرود

سروده ام اینک از جمله، دو سروده را یکی بابت هویت رام داشته بعضاً منظومه هایی آ از این موضوع همیشه دل نا

 :ملی و دیگری وحدت ملی، تقدیم می کنم

 

 افغانیت
 

 یا ز راه  و روش  و خصلت و اندیشۀ من     همه پرسند ز اصل و نسب و ریشۀ من

 و صفا پیشۀ من دوستی و صدقخصلتم      وطن افغانستان نسب افغان،اصل افغان، 

 آب خورده است ازین چشمه رگ و ریشۀ من    م، تا بــه ابـــد پــا بـرجاــــپاک باز از ل

 از بیشۀ من لیک در جنگ، کشد شیر سر    مگر به صلحم طلبند، آیـت رحمت خوان

 سنگ خــارا شکند هـر شکـن شیشۀ من    ام، لیک به هنگام مصافرا آئینه  صلح

 دیشۀ منــنــام مـیـهــن نـرود دور، ز ان    رنــج ایــام  فــرو بـرد بـه خویشم، اما

 «اسیر»نام شیرین وطن کوه کنم ساخت 

 بیکسی کوه غم و شعر و سخن تیشۀ من
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 نیایش !!
 

 این وطن را بی وجود تاجک و پشتون مکن   را ز حـد افـزون مکن یـا الهی! درد ملت

 حقیقت را تو بی هارون مکن موسی طور   را من وسلوی رسان رهرو، سینای وحدت
 

 رون مکنـدو بـرادر را ز خط دوسـتی بی   شـیعـه و سنـی بـرادر وار بـا هـم زیستند

 مکن مقرونرا به غم پاکبازان  عشرت ما   ما با وحدت و همبستگیای ـشاد کن دل ه
 

 م دگر مظنون مکنـه ملت همبسته را بر   تاجک و پشتون زدایظن و بدبینی زقلب 

 شـاد ازین پاشیدگی بی مایگان دون مکن   مردمان را بیش ازین ازهم مپاش دالوراین 
 

 های شان پرخون مکن دشمنی دل از نفاق و   م مدهــبه چنگ غ این سعادت مند مردم را

 همنوا وهمدل شان دار و دیگرگون مکن   ازبیک و تاجک، هـزاره، همنوا و همدل اند
 

 رواز را مادون مکنـایـن عـقابان فلک پ   برهم مزنایـن سـپاه پـیـش تـاز قـرن را 

 دو سه دیوانۀ مجنون مکن شانپـیشوای    ندـبا درایت، تا قــدم در حلقـۀ وحدت نه 
 

 خون مکن، دامـن پـر ما رادیـدۀ  پرخون    قـطـره هـای خون چشمم، سیل دامنگیر شد

 ی وقار و خوار و نا میمون مکنبی ثبات و ب   سـر زمـین آریـــا، "افـغان ستان" پـاک را
 

 ا مـوزون مکنـخ  و نـمیوۀ باغ محبت، تل   ریشۀ بـی اتـفــاقــی، در ضمیر شان بسوز

 از پریشانی میهن، سخت می نالــد )اسیر(

 بیش از ینش درکف انُده مده، دلخون مکن

 
 م ، بن المان94م. نسیم )اسیر( دسمبر
 

** * ** 
 

ت را متوجه کفران نعمیک شعر عالی و ملی دیگر را نباید از یاد ببرم که می تواند شما جوانان منکر هویت ملی تان 

قوت شعر و ادب به شما  را که هویت ملی و نشانۀ شرف شماست، باو با شکوه )افغان(  مبارکنام و  سازدتان 

به دوستی و عشق افغانستان و افغان سپری نموده  این شعر از بزرگ مردی است که تمام زندگی اش رابیاموزد. 

 است و نام مبارکش "خلیل هللا ناظم باختری" است. 

 این شما و این هم آن شعر زیبا: 
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 بلبل بی آشیان

 ضعیف و ناتوان باشم به کس چه؟       اگــر  شـیِر  ژیان باشم به کس چه؟

 اگـر  تـازه  جوان باشم به کس چه؟اگر پــــیِر ز پــــا اُفـــــــتاده  باشم       

 ز قـــوِم اُزبک از  قــــــوِم هزاره       اگــر از تـــاجکان باشم به کس چه؟

 اگـــر پشتون و گــــر ایماق بــاشم       از ایـــنم یـا از آن باشم به کس چه؟

 ه؟ز بلـــخ از میـمنه یــــا از سمنگان       وگر از جـوزجان باشم به کس چ

 ز بغالن از  بــدخشان یــا  ز کندز       اگـر  از  تـــالقان باشم به کس چه؟

 ز پـــروان یـــــا  ز کاپیسا ز کابل       اگــــر  از  بامیان باشم به کس چه؟

 ز پکـــــتیا ز پکتیـــکا ز لـوگـــــر       اگــر  از   مـیدان باشم به کس چه؟

 ننگــرهاری       وگـــر از  لغــمان باشم به کس چه؟کنری یــــا که بـــاشم 

 ز قندهـار ز زابـــل یــــا زغــزنی       ز غور و غوریان باشم به کس چه؟

 فـــراهی یــا هـــراتی یـــا  زهلمند       اگـر از چغچـران باشم به کس چه؟

 شم به کس چه؟من از  بادغیس باشـــم  یا اُرزگان       چنین  و  یا  چنان با

 ستانم       همان  باشم  همان باشم به کس چه؟ من افـــغانم،  که  از افغـــان

 بلبِل  مست و الستم نـــاظـــم چو 

 اگــــر بی آشیان باشم به کس چه؟
 

 خلیل هللا ناظم باختری

 

عمیقاً عالمانه و دانشمندانۀ  و در پایان توجه جدی شما جوانان افغان را در داخل و خارج افغانستان به همه مقاالت

جناب استاد داکتر نور احمد خالدی فرزند صدیق، دانشمند و وطن پرست افغانستان در همین وبسایت آریانا 

افغانستان آنالین جلب می کنم. خاصتاً این مقاالت سه گانه که لینک های آنانرا در زیر ثبت می کنم که با کلیک بر 

 د برد و در سخنان و تصامیم تان تجدید نظر خواهید کرد.هر کدام از آنها بهره خواهی

 :بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان بخش اول 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/n_khalidi_barrasi_hoyat_moshtara
k_mili_mardom_atghanistan_1.pdf 

 
  بخش دومی و سومی در صفحۀ بعدی استدو 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/n_khalidi_barrasi_hoyat_moshtarak_mili_mardom_atghanistan_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/n_khalidi_barrasi_hoyat_moshtarak_mili_mardom_atghanistan_1.pdf
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 :بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان بخش دوم 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/n_khalidi_barrasi_hoyat_moshtarak_mili_
mardom_atghanistan_2.pdf 

 

 :بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان بخش سووم 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/n_khalidi_barrasi_hoyat_moshtarak_mili_
mardom_atghanistan_3.pdf 

 
 پایان بی پایان

 
 ادامه خواهد داشت

 
 یار زنده و صحبت باقی

 
 

 بخش اول این نوشته را لطفاً با کلیک بر لینک آتی مطالعه فرمائید:
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/walinouri_hoyatmili_maa_qaabel_monaqe
sha_nest_1.pdf 
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