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 شکست وحدت ملی جز ره آورد غالمان بیگانه نیست

 

اتحاد ملی به معنای یکپارچگی یک ملت، راز پیروزی یک ملت و عامل اصلی استحکام یک جامعه محسوب میشود.  
یک ملت، اتحاد قلبی، روحی، محبت یک جامعه، آرزوها و امیال یک ملت است که محور آنرا در قانون بنیادی  وحدت

 یک ملت خالصه و تاٌکید میتوان کرد.

اتحاد ملی زیربنای و سنگفرش بنیان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در راٌس همه پایۀ استوار نگهداشت استقالل 
 یک ملت محسوب میگردد.

این حقیقت نمیشود انکار نمود که همۀ انسانها تنها در انسان بودن مساوی اند و تفاوت ها و خصوصیا ت فردی به  از
شمول تفاوت های دینی، مذهبی، زبانی و قومی به شمول ساختار چهره ها و سطح دانش و توانمندی های دیگر آنانرا 

ند باعث گردد که سد راه ایجاد همزیسیتی و وحدت و همدلی از همدیگر تفکیک مینمایند که این همه تفاوت ها نمیتوا
میان افراد یک جامعه گردد. برخالف این تفاوت ها برای زندگی انسان سود مند میتواند محسوب گردد، زیرا که انسان 

زندگانی  دهد تا بتواند برتری خویش را بر دیگران ثابت کند و نظاممیرا به رقابت و انجام مثبت امور و پیشرفت سوق 
نرژی انسان و بروز شایستگی باعث دستیابی به دستآورد های بهتر ارا رنگ بهتری ببخشاید و روی این اساس توان و 

 نه عوامل اختالف برانگیر و فروپاشی آرامش همدیگر.  ، است

کری و ف چه زیباست آزادگی یک ملت که میتواند از وحدت ملی سخن بگوید و چه سرفراز است رهبری که بیناد
تا بتواند آزاده حکومت کند و ملت خویش را برای نیل به افقهای روشن به جنبش در  ،باشدنوحدت ملی  جز اش اندیشه
با بادار بیگانه ای تعهدی بسته باشد که سدی گردد  یا اینکه حلقۀ غالمی بیگانۀ بر گردن حمل کند وبی آنکه آورد، 

 نقل قولی بیاورم:ن وامیدارد تا از بینانیه خطاب به مردم شهید محمد داود خان . و این گفته مرا بر ایرا چنین آرمانهااین

" افغانستان کشوری است که در آن اقوام برادر مختلف زنده گی دارند ورشته های مختلفی خصوصا دین مقدس  
در راه استقالل و  اسالم ساکنین افغانستان را بهم پیوند میدهد که در تاریخ طوالنی کشور سرنوشت مشترک داشته و

 آزادی کشور متحدانه مبارزه کرده اند و در ایجاد فرهنگ مشترک ملی با هم همکاری نموده اند.

لهذا دولت جمهوری برای ایجاد یک اتحاد واقعی مادی و معنوی بین مردم افغانستان بر اساس برابری، و دولتی 
 ا ریشه کن سازد."  سعی می نماید و درپی آنست که همه انواع و اشکال تبعیض ر

این رهبر آزاده این اصل را نه تنها که در سرود ملی افغانستان جا میدهد و باالتر از آن آنرا درج قانون اساسی کشور 
 مینماید.  

 بینوا مرحوم شعر –سرود ملی افغانستان 

 څو چی دا ځمکه اّسمان وی

 څو چی دا جهـان ودان وی

 څو چی ژوند پر دی جهان وی
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 پاتی یو افغان وی څو چی

 تل به دا افغـانستان وی

 تل دی وی افغـان ملـت

 تل دی وی جمـهـوریت

 تل دی وی ملـی وحدت

 تل دی وی افغان ملت جمهوریت

 تل دی وی افغان ملت جمهوریت

 ملی وحدت ملی وحدت

 

افغانستان عزیز و ملت مظلوم با ختم این صدا و شهادت این رهبر آزاده ، وحدت ملی از خاک وطن رخت بر بست و 
 افغان را درد و الم و فریاد و خونریزی بسوی خویش خواند.

شهید محمد داود، این رهبر آگاه به ضرب تیشه های استعمار میاندیشید و از عواقب آن دایم نگران بود.  در بیانیه بر 
 افراشتن بیرق ملی میگویند که:

در برابر تجاوز و استعمار ایستاده گی کرده ایم وضمنا از دسایس و  "به شهادت تاریخ در پیکار  زند گی همیشه
حیله های آن صدمه و  آسیب بسیاری دیده ایم.   هر وقت که استعمار در صدد عقب نگهداشتن ملتی از کاروان 

اشخاص پیشرفت تکامل بر آمده است،  اولین و مهمترین وسیله ایکه به کار برده اند،  تولید بدبینی و نفاق بین 
وطبقات و  رخنه کردن در بنیان وحدت ملی آن بوده است.  درس های تلخ تاریخ نباید فراموش خاطر ما گردد.   

فکراستعمار و استعمارگری هنوز در دنیای ما وجود دارد.   اگر شکل ظاهری خودرا تغیر داده است ، اما در هدف 
لذا وظیفه هر فرد وطندوست افغان است تا برای بقا و سعادت اصلی آن باورنمی کنم تعدیل و تغیری وارد شده باشد.  

ملی خود وحفظ نظام جمهوری خود، درهر چه نگاه میگند، هرچه میبینند، و هرچه میشنوند، آنرا در روشنی حقایق 
 فوق تعلیل کنند و قضاوت شان آگاهانه وعاقالنه باشد."

با نگاهی به نقش مثمر بردگان بیگانه در کشور اینرا را به   ولی ما، درس های تاریخ را زود بباد فراموشی سپردیم. 

وضاحت میتوان دید که قدرت برده داری بیگانه در کشور ما با دیوار های ضخیم استعمار که تمایزات بین اقوام کشور 

ر نهایت را ریختۀ دست وطنفروشان از بدو پرچمی و خلقی و اخوانی و بعد ها طالبی و خمینی و حقانی و داعشی و د

امریکایی و روسی و پاکستانی و ایرانی با درنده خوییهای ایشان در اصل جز قدرت برده داری و تجاوزجوییها 

نمیتواند باشد که این همه مصایب دردناک را ببار آورده و شیرازه وحت ملی را درهم شکسته و این شکست در حدی 

و از کلمۀ زیبای افغان در گریز اند و از درج نام پاک وطن ایست که اعضای ملت دیگر از نام کشور خود ننگ دارند 

ٌ میورزند و میگوید که من تاجکستانی ام و خراسانی ام و  در تذکره ایکه توسط دولت افغانستان صادر میگردد ابا

 پاکستانی ام و حال امریکایی ام.... چه خوش گفت آقای خالدی که "خراسان بزرگ، یک دروغ بزرگ است".

شیرازه وحدت در کشور، شیرازۀ مذهب را نیز به شکل فجیعی در هم شکسته که بصوب الحاد ره مپیمایند.  شکست 

ماه فبروری یک تن از طرفداران آغای نور والی دست نشان بیگانه در مزار در خالل خطابه مطبوعاتی  8بتاریخ 

ی به آقای نور داده میشد".  چه اسلحۀ بجز میگوید که: " اگر دروازۀ نبوت بسته نمی شد بعد از مسعود وحی پیغمبر

 دالر و کلدار و روبل و دینار و تومان، میتواند باعث گردد که مسلمانی بتواند با این جرئت دست بدامن کفر زند؟

امروز رهبران بنام رهبر، ولی بردۀ بیگانه با چشم باز مینگرند که  در یونیورستی امریکایی در داخل کابل درس تفرقه 

اقوام افغان جًزی کتب درسی گردیده و جوانان را که از مساۀل تفرقه انگیز و مفاهیم درز افگن میان ملت چیزی  میان
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نمیداند و درک کافی هم از ان ندارد، به کجا خواهد کشانید؟  یکماه قبل صفحات این کتب از طریق مسنجر به جهان 

 ید.پخش گردید ولی این صدا  با صرعت ذائدالوصفی خاموش گرد

خلق و پرچم سیاه ترین روز درج شده در تاریخ وطن است که با این روز  1357حقیقت تلخ اینست که هفت ثور 

تاریک و نا میمون شیرازۀ وحدت ملی در کشور از هم گسیخت و ملت غیور با آنکه توانستند با قربانی یک و نیم 

و یتم ، تجاوزگر و هیوالی قرن را از خاک مقدس وطن میلیون شهید و پنج میلیون آواره و صدها هزار معلول و بیوه 

به بیرون افگنند ولی بیخبر از اینکه رهبران جهادی فروخته شده به بیگانه، کلمۀ مقدس جهاد ملت را بخاک برابر 

 نمودند.

این همه خائنین ملی را چگونه میتوان از خاک مقدس وطن بدور افگند تا ملت از شر ایشان ره به سالمت برند و  

 راهی بسوی روشنایی ها ی وحدت ملی را باز یابند و بتوانند به آرمان تحقق عدالت اجتماعی باز رسند؟ 

 در بیانیه لویه جرگه شهید محمد داود رجوع میکنم که میگویند:

که ، ون و غیر عادالنه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میباشندمگنقالب در هر جامعه مولود شرایط و عوامل  نا ها" 

میکشاند که بی عالقه ګی  یخطرات جبران ناپذیرچنان و ط انحطا ، دوام و بقای ان ملت را به اجبار ، ار راستم

 ". ن میتوان ګناه عظیم شمردآعناصر ملی ، وطنپرست را در برابر 

ایکاش ملت افغان امروز میتوانست به تاریخ نظر بیافنگنند و به صدای رهبر واقعی خویش با صداقت تمام گوش فرا 

خود را از  یلم غرورپیکار های تاریخ پر افتخار خود همت عالی و در سخت ترین  کهی ملت ای“دهند که میگفتند: 

 " ؟دئیو ناتوانی مینما ضغفچرا امروز به خود احساس  ید،دست نداد

" که ما امروز خاک فروختۀ روح این راد مرد تاریخ شاد باد.  ولی صدای درون من به این رهبر در جواب میگوید: 

 ."! دگر آزادگی از کشور مان رخت بست و رفتبیش نیستیم
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