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 13/08/2015          محمد ولی آریا
 

 الزامی است برای بقای ملیی، پا فشاری بر هویت مل
 

بیر ک خاطر کسب و یا حفظ قدرت سیاسی در افغانستان که اهداف و نیات استعمار صغیر و، بدامن زنی بر افتراق ملی

 ما  شتابان در حال گسترش است. ، اه صورت پوشیده، برا به شدت تقویت می کند نآ، نوین

،   در تحت این گریز گاه عمدی که در عنوان ،کارت های تابعیت ز، ابه مثابه یک تعلق ملی« افغان»حذف کلمۀ 

اید است؛ ز ،غان بر اتباع  افغانستانتذکار یافته است و دیگر اطالق اف« تذکره تابعیت جمهوری اسالمی افغانستان »

 یک جفای ملی است .، و ک خالی حقوقی، یباز گویندۀ یک نیت رندانه
 

 اختفای کلمۀ افغان، یک نیت رندانه است:

درب دکان های افتراق ملی ای را گشوده ،   کاران سیاسی ه مثابه کاسب، براجعی در افغانستان، مبه این مفهوم که

نابع م ،ز جانبی یا به زور و یا با آرای متعصبانۀ آنها، اشکری از ساده انگاران عامی تدارک ببینندل، یک سو اند تا از

یک طرف به ارضای تمایالت قدرت طلبانۀ خویش پاسخ  بدین وسیله از، و قدرت و حاکمیت سیاسی را اشغال کنند

شاش اغت، و شکنندگی تمامیت ارضی، و از سوی دیگر اهداف و نیات بیگانگان را در تضعیف وحدت ملی، و گویند

 کشور و ملت سراسری افغانستان تحمیل و تعمیل نمایند. ر، بتفکر سیاسی
 

یان تهی بودن آن و ، مه همان پیمانه، بدرین جهانی نواخته می شودتقدیموکراسی اعطا شدۀ مبا آنکه هر قدر بر طبل 

 .ی گرددشکار تر مآ، اهداف ضد حاکمیت واقعی ملل بر سرنوشت شان
 

و کسب آرای ملی بر  دیموکراسیجنسی و نژادی در نظام  ،   ذهبی، محلی، مبانی، زچنانچه تشدید میالن های قومی

است  که امروز در افغانستان کلیه جناحهای  دیموکراسیدر حقیقت یک عملیۀ ضد ، اساس این عالیق بستۀ اجتماعی

ا حامیان جهانی شان نیز ب، و کسب قدرت سیاسی پرداخته انده دیموکراتیک، بر اساس همین عالیق غیر ، بحاکمیت

 ین تیغ را تیز تر می گردانند.، اجوهر پول شان
 

حافظ منافع اکثریت است؛  دیموکراسیحاکمیت اکثریت جامعه بر سرنوشت آن است و  دیموکراسیدرست است که 

ر اساس پیوند های بستۀ اجتماعی چون ارتباطات خونی دیموکراسی، بمگر اکثریت و اقلیت در جامعۀ متکی بر 

 ،در ماورای این عالیق محدود عمل میکند دیموکراسیلکه ، بوقومی و لسانی و نژادی  آنها تعین و شناخته نمی شود

و پهن  های باز بر بستر دیموکراسینه عالیق غیر قابل نفوذ انسانها؛ بلکه ، آن شناخت آرا و منافع اکثریت استو 

الیم و تسعید می کند و جامعه براساس ، معلقات اجتماعی می خوابد ودر حقیقت پیوندهای بسته را در بطن خویشت

 سیاسی تفکیک می شود .  دیموکراسیمنافع اکثریت و اقلیت در یک 
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، و اسییدر کسب آرا و قدرت س،   استفاده از پیوند های بستۀ اجتماعی انسانها در داخل یک کلیت ملی وءبران س بنا

 ک توطئۀ رندانه در تداوم اهداف تفرقه افگنانه است.   ، یاغتشاش و ابهام هویت ملی دامن زنی بر

 

 :است هویت ملی، یک خالی حقوقی عدم تذکار

اد غیر تبعه چه افر،   ک کارت شناسائی نیست که صرفاً مشخصات افراد را باز گوید، یبدین مفهوم که تذکرۀ تابعیت 

ت یک مقاولۀ  ملی است که امتیازات و یعما تذکره تاب، انیز می توانند حایز چنین سند شناخت باشنددر یک کشور 

الزاماتی را برای دارندۀ آن خلق می کند که فرد واجد این امتیازات از تمام امکاناتی که تمام افراد در یک محدودۀ 

د و چنین فردی حق دارد که حمایت از خویشتن را بهره می بر ،   از آن استفاده می کنند« مملکت» ،  ارضی بنام 

ق دارد که جان و ، حآن فرد تبعه، و ز دولت خویش تقاضا کند، ادر برابر تعرضات افراد بیرون از محوطۀ ملی وی

 .کشورش سهم داشته حاکمیت سیاسیتعیین و حق دارد که در ، امال و منافع اش در محدودۀ ملی محافظه گردد

این می گرداند، و وجایبی را نیز بر وی مترتب می سازد که تعمیل آنرا بر او الزام آور ، ازاتهمچنان این امتی 

، قوقح ،یست منافعفیائی می داند که باخود را وابسته به یک کتلۀ ملی در یک محدودۀ جغرا، وجایب آنست که یک فرد

ه، و در احتمال صدمفرهنگ و ارزشها و مقدسات این کلیت ملی را احترام کند ، یثیت ملی، حتمامیت ارضی، ستقاللا

م می هز آن دفاع نماید. لذا اگر این امتیازات به افرادی سپرده می شود؛ مگر تعهد او به  الزامات ملی گنگ و مبا

 قاولۀ تابعیت یک سند غیر حقوقی و بیکاره است. ، مدر حقیقت،   باشد
 

 ،تا آنکه در متن این مقاوله ،مقاولۀ حقوقی نمی تواند مبین کلی یک قرار داد اجتماعی باشداز طرفی عنوان یک 

،   واجد چه هویتی می باشند. به خصوص اگر  هدف این قرارداد، و کی هستند،   شخص و روشن گردد که طرفینم

ا یک تاریخ ، بمشخصدر یک سرزمین ، که نشان دهندۀ یک وجه مشترک ملی،   ن هویت ملی یک فرد استیتعی

 یک فرهنگ همگون و یک سرنوشت سیاسی همسان می باشد. و، مشترک

 ،سرنوشت مشترک یک کتله هم زیست در این  سرزمین را ه مثابه یک وجدان و، بملیت افغانی تأریخی جنبه های 

 انگربی« افغان» که کلمۀاند ذبذب را به این ایقان میرس، مکه انظار،   کاویده اند، حقق آگاه و حساس آقای حامد نویدم

 .تأریخی  استلکه مبین یک مجمع ملی ، بیک کتلۀ قومی به خصوص نه
 

 :جفای ملی استتضعیف هویت ملی، یک 

ملت  نسان دوستانه و، اخواهانه تأکید بر ملیت افغانی نه تنها ارج گذاری به یک احساس و درک مشترک آزادی

همدردی و همدلی و محبت ،   همگامی ملی در مسیر ترقی و پیوند وسیع،   پرورانه  است. نه تنها مؤید وحدت طلبی

ملی است. نه تنها عامل تسعید تفاوت ها و رنگها است؛ بلکه یک التزام منطقی و سیاسی در روند کنونی اوضاع و 

 ملی جهانی می باشد  که باید بر ان تأکید ورزید و آنرا متجلی ساخت و بر آن پا کوبید.

تحت شعاع قرار میدهد و وخامت این عالیق درسطح  عالیق جهانی انسان را، صرار بر ملیت، ادر دید فلسفیبا آنکه 

حتمال بیگانه ستیزی را به بار می آورد؛ اما با بررسی اوضاع مسلط بر جامعۀ خویش و تحلیل روند حاکم ، املی
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ک اصل ملزوم و منطقی برای ادامۀ حیات ه سهولت در می یابیم که انهماک به ملیت و حفظ هویت ملی ی، بجهانی

 در اوضاع کنونی است.  ،یک تودۀ ملی

 ز طرح های تسلط، اافغانستان وحدت ملی توسط عناصری دررهم زنندۀ اگرچه تفکیک و جدا سازی نیات و اقدامات ب

که اگرچه این تضاد دیده می شود ، عمق این اغتشاش یرا با توجه در، زنیستای کار ساده ، استعماری در همین مسیر

استعمار در م اهداف دور و نزدیک واما در حقیقت تد، اداده شده اندقومی و مذهبی  حلی وم ها روپوش لسانی و

که مذبوحانه تالش ، سرسام همسایگان است ما به خصوص استعمار صغیر رژیم های ضعیف و های کشور مرزفرا

باعث آن گردیده است که یک توأمیت بین انظار ، و گرم کنند خویشتن را، تا با آتش زدن به خانۀ همسایه، دارند

، قتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ادر تمام ابعاد سیاسیی، استعماری بیرونی و عناصر قدرت طلب و استفاده جوی داخل

 .در زدایش هویت ملی ما شکل گیرد

 همسوئی در یک تفاهم و، اکمیت در کشورتر آنست که عوامل افتراق ملی که در کلیه جناح های ح همه ناگوار اما از

هیچگاه منافع و اهداف ولینعمت های بیرونی ، و همگاهی پنهان بسر می برند و همه بر اساس سناریوی توافقات جهانی

نوقت آ، میگرددو مصدوم  در افغانستان مخدوش، اما وقتی منافع، حاکمیت و وحدت ملی زنند صدمه نمی همدیگر را

ره ، طفنقاضت های ساختگینت منافع ملی در زیر بهانۀ، زرگری می پردازند تا از حفظ و صیاجنگ ها باین جناح

 . بروند
 

  تأریخیلود آاز یک آب گل این نقاره چیان دفاع از حقوق کتله های قومی و زبانی و مذهبی در حقیقت می کوشند 

ملت افغانستان قلمداد می کنند که داد فغان شان کدام خود را ناجی و نمایندۀ آرمانهای توده ای از  هر ماهی بگیرند و

با آنکه برخورداری های مالی آنان از منابع نا ن شده است، و حد بیرو به اندازۀ ثروت های ناپاک انباشتۀ آنها از

یل حاکمیت نظامی و پولی آنان در تحم، قدرت مندی های سیاسی، انک های خارجی را به چلند انداخته است، بجایز

 ،لت افغانستان را دریک هیبت مخوف فرو برده است؛ اما دیده می شود که کلیه ستمگران کهن و نویننه، ممستبدا

ر ر بیگانگان از ه، بندگنان خودی و بیگانه هم پیمانا نفاق اف، بند، همباز و هم آوازدون توجه به قوم و زبان و محلب

، هم کیسه اند؛ اما در سطح کشور، هر زبان و قوم ن درا زر اندوزا، بتعلق دارند و تملق می گویند، نژاد و لسان

بینی را  اربر و چاه کن و چوب شکن و اجوره کار و نداف و آهنگر و حتی درس خواندۀ سطحی نگر و فاقد روشنب

وعدۀ ساده و کوتاه بین را چون لشکری برای مقاصد شخصی و نفسی خود و یا اهداف عاملین ، به جان هم می اندازند

 به خدمت گرفته اند. بیرونی
 

در صدد فروریزی کلیه ارزشهای به پا دارنده و استوار نگه دارندۀ ی، موج عظیم اقتصاد فرا ملیتی، در عرصۀ جهان

سرنوشت آنرا صرف چند فروشنده هدایت کند و دیگر همۀ ه یک بازار اقتصادی جهانی که تا جهان را ب، ملل است

رو غیر مرئی ف، باشند که برای این منظور باید سرحدات ملل عقب نگه داشته شدهتولید کننده و خریدار ، ملل جهان

یست مغشوش گردد تا زمینۀ یک حاکمیت جهانی فراهم گردد. خصومت با ریختانده شود. هویت ملی مردمان جهان
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 زادیآ، یتا حس همبستگ، یست پرورده و پراگنده شودسی باقومی و جن ی،ادژی، نمذهب، دینی ،بانی، زهای محلی

 . رخت بربنددباالخره قضاوت انسانی ، روت و رحمم ، و از خود گذری یثار، اناعت نفس، معدالت شعاری، خواهی
 

رهنگ ف، و اید خاموش ساخته شود، بدر هدایت موج تکنولوژیک، مقدسات ایمانی ملل به مثابه پایگاه های ایدیولوژیک

 اید ترویج و تجلیل گردد. ، بای گل آلود ثروت اندوزی بی لجامشنا در دری، و حاشیه نشینی محقر تسلیم طلبی و
 

های حقیقی  افتخار آفرین آنان  تاریخ ملل را منهدم می گردانند تا چشم اندازهای تجربی ملل را کور کنند و جلوه گاه

حقیقی و شهیدان به بارزان و مجاهدان ، متفکران، دانشمندان، مپروران، مردم ترقی خواهانآزادگان،  را در نظارۀ

 .بشویند ز صفحۀ تاریخ، اخون خفتۀ آزادی و ایمان

چون محبت به هم وطن و تساند ملی فرا می رود و ی، از یک پیوند حسی و عاطفی، به هویت مل اءکه اتکاینجاست 

 نحیث یک اصل برای بقای ملی تبارز می کند.، معالیق ملی در تشدید هویت ملی

 

 پایان
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