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 ؟چرا کید بر ملیت افغانی،و تأ ،چیست، ملیت ملت کیست
 

برای یک بحث عمیق سیاسی و اجتماعی استفاده  ،ل کوتاهمجایک  ما از ،«پافشاری بر هویت ملی» در صحبت گذشتۀ
شاه مور آقای تی ،افغان و گرانقدر بیدار یا به گفتۀ شاعرو  ،در کشف نیات مکتوم ، و صرف به ذکر شاخص هامکردی

 و، پرداختیم جوشد وان کتمان هویت ملی میطراحان و رهر الضمیرمافی  که در« حاشیه رفتن های رسوا»تیموری 
 . وسیلۀ تحکیم بقای ملی باز گفتیم ۀرت تأکید به هویت ملی را به مثابضرو

شاخ احساس و  گاهی بر قت دیده شود،گر به داما ا ؛تبصره ای بر خوردیم که ظاهراً در تردید گفتار ماستبه اما 
در شان  سطحیموضع گیری  از که صرف نظر ولی درهیچ  جای استنادی نمی یابد ،منطق می پردطاق گاهی به 
 هک پیدائی تصور کرده اند نا عاشقانۀرا چون احساس و هویت ملی  اکنون پیوند ملی ،در گذشته وطن پرستی دفاع از
  .کنند زبان اقرار نمی ؛ مگر باشان مخفی است در قلب

 .دـاء دارنـاب ،ن ملتـام ایـر از بازگوئی نـمگ  ،هویت ملی و حقوق ملی حرف می زنند از ملت، چه
ا مات ملی راوجایب و الز؛ اما از تذکرۀ تابعیت به مثابه سندی در کسب مزایای حقوقی در داخل کشور نام می برند

 .کتمان می کنند ،اساس همان سند بر
ه این ، کد بگویندننمی خواهاما ؛  اما تذکرۀ تابعیت را یک سند تبعه بودن و معتبر در داخل کشور قلمداد می کنند 

 کیست و چه هویت و نامی دارد. ،رتبعۀ کشو
ا رو ملت خواهان دوستان ، وطنامثالهم می خواهند وو پاسپورت  تذکره در سطح باالخره، به خاطر تنزیل هویت ملی

حدت و لتی صحبت می کنیم که در آتش نیاتنکه ما از کشوری و مغافل از آ کنند؛ اغفال ،مثال تعامالت جهان غرببا 
لتی کشور و م. شعله ور است ،اهداف بیگانگان مغرض در تبانی ،ی داخلیقدرت پرست و منفعت جو اصرشکنانه عن

 و  ،تیثحی ،ها و مقدسات ارزش ،اسیسی مامیت ارضی، حاکمیتت ،هویت ملی که دست های نیرومندی برگلوی
  .ر تقالی مرگ و زندگی انداخته است، او را دوی اقتصاد 

نان چ و دفاع از هویت ملی را در چنین شرایط و درحفظ داعیۀ  خواهند، سانیکه میبه ک ایست بسیار ساده جواب این
 بازی با کلمات قلمداد کنند. ،کشوری

 و کردند تا بتوانیم این بحث را به سطح نسبتاً اصولی تر ببریم،فراهم  که این مجال رااز آنها ممنون هستیم اما بازهم 
خواهیم جواب  ، لذا از هموطنان میطق سرگردان، بریزیما بر پای یک منرزو نداریم یک صحبت جدی رنجا که آاز آ

 .در محتوای بحث ما جست و جو کنند نکات مورد نظر مبصر را
 

 :ملت کیست؟
 

ریخی، احساسات جمعی، أیت ساحوی، وجدان و تجارب مشترک تتماع انسانی است که حاکمریخی یک اجأتداوم ت ،ملت
 .تجسم می بخشد یک کتلۀ انسانی را ، منافع و روابط اقتصادی و اشتراک فرهنگی هویت مشترک

متبلور نشده  ،این عواملعمدۀ  و تا زمانیکه کلیه و یا بخش ،عینی و ذهنی استمتعدد محصول تراکم عوامل  ،ملت
 .، یک ملت تشکل نمی یابداند

 

 . را سرنوشت همگون می بخشد طول زمان است که مردمانی پیوند مشترک درتداوم یک  عبارت از :تاریخیعامل 
 

 .او را بر ساحۀ زیست وی تضمین می کندمالکیت  حسانسانی  کتلۀ به یک  :حاکمیت ساحوی

 .اعطا می کندهمگانی سوئی حیات  هم، درو مشترک معیار قضاوت جمعی یک  :وجدان مشترک

  .ای همگون و هم سان می دهدگاهی هآ ،اجتماع انسانی را  :تجارب مشترک

 .می باشد در زنجیر جهانیای حلقه  به مثابۀ ،پیکرۀ ملی یک برای شناخت توده های انسانی در عامل عمده :هویت مشترک

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aria_mw_melat_kist_meliyat_tshist_takid_bar_meliyat_afghani_tshera.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aria_mw_melat_kist_meliyat_tshist_takid_bar_meliyat_afghani_tshera.pdf


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 را استحکام وآنان  پیوند هایاست که  مجمع یکل داخ نتیجۀ عالیق مردمان درهم  هم عامل و :احساسات مشترک
   .ی بخشدمداومت م

ؤثری وسیلۀ م از یکطرف و ذات البینیتحکیم عالیق  و اساسی ای درعامل عمده  :وابط اقتصادیرمنافع مشترک و 
 .باشد می در حدود ارضی  ،عوایدتوزیع  در تسهیل خدمات و

یک  وسعت منطقی تسعید و مالیم  را در و محلیی خانوادگی و قوم هاییکسو وابستگی  که از  :فرهنگ مشترک
های  خود نگریها در ضمن آنکه  تا انسان از سوی دیگر یک ارزش فرهنگی مشترک را فراهم می نماید  ،می کند
ی را ارزش واال ترگردند،  می دیگر واجد یک وجه مشترک عت ملی رها می کنند ووسخویشتن را در یک تنگ 
 .کنندمی  ع تر را نظاریک افق وسی و گذارندمی  ارج

ت این مل و تا زمانیکه ،اما هنوز این ملت شناسائی نشده است ؛اینها همه عواملی است که پیکرۀ یک ملت را می سازد
، یک هویت مشخص می باال نیکه این ملت با تجمع عواملزما. یک هویت ملی نیافته است، یک مجمع نا شناخته است

 که تولد می یابد و حایز تمام انداموارۀ  چنانیکه یک فرد زمانیهم ،گاه یک ملت مشخص عرض وجود می کندآن ،یابد
، اعطا نشده است ،نام یک وقتی که به او یک هویت مشخص در قالب ، اما تاو دست و پا و بدن است چون سر ،خود

ین هویت ابلکه  ،یک وی از سایرین مطرح نیستفکاما تنها ت ها نیست؛ انسان ی و تفکیک از دیگراو قابل شناسائ
 رساند، ، حال و مستقبل به اثبات میاو را در ماضیموجودیت   می دهد، به او شخصیت منحصر به فرد ،مشخص

دستاوردها را این ارزیابی زمینۀ  و  ،اورا تسهیل می نماید شناخت  ،نامش، شناسائی می کنده دستاورد های او را ب
    .مساعد می گرداند

رف چند ح صرف یک کلمه است که از ،که اشتباهاً فکر می کنند که هویت ملی پای منطق کسانی در همین جاست که
 نینکه چ البته با حفظ این  .می لنگد ،ممثل و یا مکمل یک ملت باشد تواند این چند حرف نمی تشکیل شده است و

عدم و ،ملی یک ملت خاطر تضعیف هویت به اما اگر چنین تحلیلی از هدفی ؛باشدبی مهابا و اشتباه گونه  ،تصوری
بخصوص اگر کسانی همه   ،ملی استخبط  ، چنین طرحی یک، در آنصورتسر چشمه گرفته باشد به آن،وفاداری 
وع وضمخبط ملی  نصورت تنهادر آ پذیرند کهن را ای الزام و یا وجیبۀ ملیچ هیاما  ملی را قبضه کرده باشند؛امتیازات 
  ملی مطرح می شود. ضدبلکه یک خصومت  ،تبحث نیس

، از یک تاس یمفهوم ه بلک ،، صرفاً یک کلمه نیستها ، منحیث هویت ملی افغان«افغان»که کلمۀ لذا باید تفهیم کرد 
 .عالیق به خصوصوجایب وافع، حقوق، ، منریخ، فرهنگأ، در یک سرزمین معلوم، با تمشخص کتلۀ

که حتی بل ،دهد که نه تنها بازگویندۀ یک ملت در مجموع است ، ملیت افغانی مین مفهوم است که به ملت افغانستانای
 . می بخشد اءاتک ، حیثیت ود فرد این ملت، شناختبه فر

همبستگی همه اقوام و  ،و این وحدت ملی ،نستان می سازداست که بنیاد وحدت ملی را در افغا «افغان»این کلمه 
 .است «افغانیملیت » داخل در ،اقشار مردم افغانستان

انا و آریکلمات  یروزکه دسان  ، به هماناستملیت افغانی، ملت سراسری افغانستان  سنگ تهداب ،امروز افغانکلمۀ 
  ،گاه این سنگ تهدابو هر ،ن بنا شده استآلی است که دیوار ملیت افغانی بر وحدت مو این سنگ بنای  ،خراسان بود
دت ریزی بنیاد وحفرو و ال می رودؤ، زیر س، دیگر استناد و بقای این دیوارمی شود  و یا به خطا لغزاندهیا به قصد 

 . گرددمی  آغازملی 
نطق و مبا تمام  نابودی است که شعر زیبای آقای تیموری آنرامعادل  ،اال در مفاهیم فلسفی ،بی شناختی بی هویتی و

 «گرنه ای افغان بگو پس کیستی»قوت کالم بیان کرده است 
 

 لمهویند که این کاما نمی گ ؟شود چگونه باعث تخریب بقای ملی می «افغان» یک کلمه می گویند عدم تذکار

  ؟،بازگویندۀ چیست
، چون اه یکی از کلمات حیاتی انسان باما ، بلکه نیستیمۀ دیگر مواجه ران کلماچون هز ،معمولی ۀیک کلم اینجا ما با

از ا ر، اگر این کلمات ند، که اینها صرف کلمات بی مقدار نیستهویت وغیره رو برو هستیمزادی، عدالت، حق، آ
را با  یدیگر فرد ،که شخصیچنین استداللی بدان می ماند  باقی نمی ماند. ت، انسانیقاموس انسان بیرون بکشید

با یک خریطۀ تکه  او راصرفاً ضارب ادعا کرد که   ،کمهمحدر ، زخم عمیقی برداشت آن شخص، و خریطه ای زد
 . او را بازگو نمی کندوخیم قصد  وو این کارهیچ نیت  ،ای زده است

 چه چیزی ،، اما نگفتی که در درون خریطهت که مرا با خریطۀ تکه ای زده ایدرست اس :مضروب در جواب گفت
 .ودیپنهان کرده ب را

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جاجت و ل ،درون آن کلمه چه نهفته است، ولی باید پرسید که در ملتی مصدوم نمی شود ،بلی با عدم تذکار یک کلمه
  .بر کتمان آن برای چیست

 و تا زمانیکهداند  جز یک ملت میرا  نست که یک فرد تا کدام اندازه ای خودیکی از عوامل پیوند ملی آ» :میگویند
می توان در چهارچوب احساسات یک ملت واحد را نه منسوبیت ب ،این احساس در قلب و دماغ هر فرد قوام نیابد

 . «در جوف یک کلمه خالصه کرد ، آنهمخشک
و هر انسان با وجدان و آگاه و   ،باالتر از تذکرۀ تابعیت است ،قبول می کنیم که احساسات و پیوند و محبت ملی ما
وند یبلکه یک پ« احساسات خشک» آن منسوبیت ملی نه یک در غیریست قلباً به آن منهمک باشد؛ ، بادم دوستمر

نست که  این احساس قلبی چگونه و در نزد چه کسانی باید پرورده ال اساسی آؤاما س .خواهد بودو ریائی خشک 
 ؟شود

ک دانند که در ی که از یک وجدان و قضاوت انسانی برخوردار اند و می در نزد کسانی پروده می شوداین احساس 
ردمان همان سرزمین مات همان سر زمین پرورش یافته اند، با مو نع ، از آب  هواسرزمین معلوم به دنیا آمده اند

همان ملت مقدسات ، در رشد کرده انددر ارزشهای همان ملت  ،، با زبان همان ملت حرف می زنندسازش داشته اند
به قیمت آبلۀ  آن،، از نعمات معنوی نکرده اند ه احساس بیگانگی و غربتملت هیچگا ، در میان همانپناه جسته اند

سرزمین های در  ،،  از برکت خون های ریختۀ آن ملتدست و عرق جبین ملت فقیر افغانستان برخوردار شده اند
خره باید در درد های آن ملت باال هکسرفراز بوده اند  ،فریده استخاراتی که آن ملت آافتاز  ، ومرفه جا داده شده اند
  .ندگیربجلو  ،ندگی و اغتشاش ملیاز پراگ و ،های ملی محزون و چاره گر باشند ، در ناگواریخود را شریک بدانند

 

  ند؛سپاس گذار قلباً  ، به ملت خویش وفادار و از ملت خویشی بدین اوصافیها بلی انسان
 

ده اکمیت سیاسی را اشغال کرح ،از همه تمتع می برندبیشتر  ،برکات ملی فوق تمام که نه تنها از کسانی از اما دریغ
شور را در اقتصاد ک ،ای ملی و منابع طبیعی را متصرف شده اندثروت ه، نموده انداراضی ملی را غصب اند، 

 در سیک اما بیشتر از هر، های خویش ساخته اندچه قدرت طلبی مرجع تمثیل ملت را بازی انحصار خویش گرفته اند،
 . پی تخریب بنیاد این ملت هستند

تا هیزمی برای گرم کردن خویش و آتشی برای خوشنودی  پای آن تیشه می زنند اما بر درخت این ملت می خورند؛ از
جفا های ملی را به قلم که این اعمال را خاک می پوشانند و این  و یا کسانیآیا اینها  .بیگانگان بر این خانه بزنند

  ؟نرا برای ملت خویش بسپارندآکه   ،لبی و احساسی دارندق ،یا چنین عناصریآ ،زنند ش خط میخوی
 

 ؟هویت ملی کدام است و  ملیت چیست
 

« یهویت مل»حایز یک  «ملت» که تا زمانیکه اینبه ایجاز گفتیم و صرفاً اشاره کردیم  ،ملت ما از عناصر سازندۀ
نام »واجد یک هویت ملی در زیر یک  ،و زمانیکه این ملت را معرفی کند،« ملیت»، نمی تواند یک ه استنشد

 .لی می کند، تج، آنگاه عنصر ملیتگشت« مشترک
وشت نهم سر هم بوم و ریخ وأوند او به انسان هم فرهنگ و هم تاز عالیق طبیعی انسان به محیط زیست وی و پی، ملیت

 . طن و ملت مسجل می گردددو مضمون و  بدین معنی که ملیت از اختالط .قوام می یابد ،در حیطۀ ملت ،او
ثابه یک ه مملیت افغانی ب .شگوفان می گردد« ملیت افغانی» پیکره این هویت ملی در ،برای مردم سراسر افغانستان

به یک معرفت حیاتی در زمان حال آنرا ای را با خود می آورد، ریخی أتها و تجارب  زنده و جنبنده، ارزشپدیدۀ 
 .تکامل اجتماعی درآینده می بردی سوه ب و ،بدل می کند

تأمین و  را حامل وظایفی است که تداوم و بقای یک کتلۀ انسانیبه خصوص  «ملیت افغانی»ملیت در مجموع و 
 .مین می کندتض

 .خشدب تقویت می ی راـدت ملـوحکه ست ایثر و اساسی وسیلۀ مؤ ،تبارز می نماید ،به هویت ملی اءدر اتکملیت که 

  .کندج میبسی ملت را ،اجانب و بیگنگانو نا مرئی  طرد تسلط مرئی گوناگون استعمار وملیت در مبارزه با اشکال 
 . پا می فشارد ،در دفاع از قلمرو ملی و حراست از منافع و ارزشهای ملیملیت 

 های با ملل و کتله ،ون یک وجدان بیدارچ ،خویش بر مبنای حس حریت پسندی اش در فرا مرز هایافغانی  ملیت 
 .می کندو همنوائی و یاری  همدردیعمیقاً  ،استعمار و تجاوز انسانی تحت ستم و
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ر ب ت را در کشور، اصرار می ورزد و مراجع قدرملیت در مجادله با استبداد داخلی، بر کسب حقوق و حاکمیت ملی
و مراکز تمثیل ملت را  ،شود ملی را مانع می ، اقدامات ضد حیثیت و پرستیژنافع ملت وادار می سازدیانت از مص

 . هدایت می نماید، دالنۀ ملیاطرح و تسوید و تصویب قوانین عبر مسیر 
وطن، حس اعتماد به وطندار، حس همدردی با افراد ا همملیت در حیطۀ ملی، حس محبت به ملت، حس همبستگی ب

 این ،و در خارج از حدود ملی  ،کند وطن را ترغیب و تحریک میو حس مدافعه از همحس احترام متقابل، وطن، 
ح حفظ صلدر ، ن دوستی و ملت پروری خویشبنای وطدهد و بر م انتقال میخصایل را چون میراث گرانقدر، با خود 

 .می کوشد ،متقابل بین المللی و تعاون بشریجهانی و دوستی و همکاری 
طرف  کی نرا ازو آدلبسته و عالقمند است  ،گ ملیسنن گرانقدر ملی و رشد و شگوفائی فرهنریخ و أظ تحف ملیت بر

  .می شناسد ،وسیله تشخص خویش در خانوادۀ  جهانیداند و از سوی دیگر  ملی می وسیلۀ شناخت و تبارز هویت
، موزدآن  نشیب ها بیا یست ازکه بااز ها دارد از نشیب و فربهائی  ریخی گرانأب خویش تجارب تعق ، درملیت افغانی

نها را ی، گرامی بدارد و آیرریخ خویش را چون افق های دلپذأت، و فراز ناگوار آزموده را، باز نیازماید تا تجارب
 سوی فردای روشن و مطلوب به خدمت گیرد. ه در حرکت بچون عوامل تحرک و جنبش ملی 

ی ، نگاه مکامل حیات ملتت خاطر تأمین رفاه ملی وه ف اساسی ب، به افق وحدت ملی، به مثابه یک هدملیت
 کند.

 نرا گرامی داشت وکرد و آ نظارهبه آن زوایا این از یست با و مترقی ملیت افغانی هستند کهاینها، افق های انسانی 
 ،این تهداب را برداشت ی ازینکه سنگ ها؛ نه آارج گذاشت و آنراملی و ارتقای ملیت افغانی کوشید در اعتالی هویت 

 ، نخواهد غلتید.سنگ ریزهچند با جابجائی این  این دیوار که ادعا کرد  رندانه باز و
 

  :برای بقای ملی، ضرورتی است تأکید بر ملیت افغانی
 تمام مراحل تکوین« ملت» که یک وجودیمطلب پرداختیم که با این ما به تفهیم ، ملت ۀبا توضیح عناصر سازند

 که گردد «هویت ملی»حایز یک  مشخص شناخته شود و «ملیت» ک، نمی تواند منحیث یه باشدخویش را پیمود
می  «افغان»کلمۀ  ،افغانستان کنونیسراسری  ، که این نام برای ملتاست، نام و عنوان یک ملت شاخص هویت ملی

  .باشد

 ؟می سازدرا مصدوم  ت ملی، بقای یک ملتاشت نام و یا اغتشاش در هویه فرو گذچگونجاست که  سوال این
 .صحنۀ ملی و پهنۀ جهانی می بینیم در ،و عملی هر دو بعد نظری در  ،به اختصار را ماال ؤپاسخ بدین س

 

اکم ام اجزای یک ملت مترکه بدون آن عنوان اگر تم کتلۀ انسانی استملی آن  ، هویتیک ملتو عنوان  ما گفتیم که نام
این  ،اسم و یا عنوان که با یافتن یکهویت آن پنهان است  ،نام نشده استواجد یک  ،، تا زمانیکه آن کتلهشده باشد

نی عی دارای یک محتوی که ذهنی است اما این کل منطقی با وجودی کل منطقی تبدیل می شود.عدد، به یک مت یاجزا
 .و ملموس می باشد

یک این واحد ملی از سایر ملل تفک عامل شناخت وسو  از یک ه در قالب یک عنوان تجسم می یابد،این کل منطقی ک
همین دلیل است که  ه.  ببرای این کتلۀ ملی استزات و وجایب الزاماتی ، از سوی دیگر حامل حقوق و امتیااست

 ،جتماعی استا بلکه یک مقاولۀ ،، صرفا یک وسیلۀ شناسائی چون کارت شناسائی و یا پاسپورت نیستتذکرۀ تابعیت
قی را به آنها اعطا می امتیازات و حقوی می سازد و هم چنان یلیت هاومتعهد به قبول وظایف و مسؤنرا که دارندگان آ

 که آیا ما؛ اما آنچه مورد بحث ماست، آنست مبشماری را و وجایب ملییم این حقوق به سادگی می توان که ما همه ،ندک
ت داشت هوی و گرامی ولی از تعهد خویش در حفظ دی و معنوی یک ملت استفاده کنیم،می توانیم از تمام امتیازات ما

م ریم و باز ادعا کنیدر مجموع نفع بب از تمام برخورداری های ملی .کنیم فرار ،ماست ۀکه بخشی از وجیب ،این ملت
هویت ملی و  که ما صرف به وجایب محلی و هویت منطقوی خود وفادار هستیم و پروائی از برای تمامیت ارضی و

 ؟حفظ وحدت ملی نداریم
 

 شناساننده و متحد کننده یک به مثابه عنصر سازنده و ،یا چنین موضع گیری خصمانه در برابر هویت ملیآ 
 ؟ نده کنندۀ ملی نیستمغشوش سازنده و پراگ ، خرابکارانه،یقت  یک نیت و اقدامقدر ح، ملت

 ،؟بقای آن ملت به خطر نمی افتد و آیا با چنین جفائی بر یک ملت 
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انستان معصوم افغ ی و ضد انسانحد عصیان ضد ملتا سر را نیت و خیره سری منافی منافع ملت افغانستاناما آنچه این 
روفنده  موجداخلی و  ، اوضاع ملی و شرایط ناگوارآنرا از حدود یک تحلیل نظری، فراتر می برد د وده وخامت می

ابه یک الزام  نی را نه به مثملیت افغاد کام و استناحبر استکه پافشاری  بی بند و بار اقتصاد مسلط جهانی استکشندۀ  و
 .زندگی اهمیت می بخشدضرورت مرگ  بلکه منیحث یک، ملی

 

تجاوز  از ریخی بعدأسرسام فرهنگی و انهدام ت، خسارات مالی ،تمام تلفات انسانی غانستان که اگراوضاع کنونی اف
 و هنستان را چنان لرزندملت افغا و بر کشوربازهم اوضاع حاکم  ،به یک سو بگذاریمرا تا همین اکنون  شوروی

 به خصوص سالمت و خسارات عظیم مادی و معنوی پدید آورد، ،کوچکترین ضربتی می تواندشکننده می یابیم که 
ساخته شده است که اگر کوچکترین سنگی از این تهداب کنده می شود سرنگونی  زلمتزل چنان مجروح و ،ثبات ملی

 .ا را به دنبال خواهد آوردکلی این بن
 زیرا 

 ن محصول ان سیاسی آ، و کلیه ساختمن دستخوش بیگانگان استشوری که سرنوشت سیاسی و ملی آک
 ت،از سرحدات آنسمراجع بیرون ای حاکمیت ملی در پیوند و توسط کلیه کرسی ه و ،توافقات بیرونی است

 .ن می شودیت و تعییبتث

 را پوره نمی کند چه رسد به طرح  ملکیمورین أو م حتی معاشات اراکین دولتی ن،کشوری که عواید ملی آ
نشسته است اما کار گذاران  ییبر روی خزانه ها نکه این ملت آبا  و ،ای انکشافی برای رشد اقتصاد ملیه

 .می کوبند را ، دروازه های بیرونیسیاسی، کجکول به گردن

 خود در پارلمان های خارجی هستند که تصویب بودجۀ ن منتظرملی آدفاع  کشوری که نیرو های امنیتی و 
 .حد پاشیدگی امنیتی می رودکشور و ملت افغانستان تا سر ،نهر آ ،با انسداد آن

  توازن یافتهد ملی آن زهر است، و بازار اسعار و اقتصادش با این منبع ناپاککشوری که تولی ، 
 .است

 می گرددتر نا مأنوس   و تر زبان و فرهنگش روز بروز بیگانه که کشوری. 

 ام ملت خود را حفظ و حراست کندـن د وـویت ملی بزنـدم از ه ،دـوانـنمی تآن  مرجع تمثیل ملی که کشوری.  
 

 ه ریخته آویزان استـمـیـن وارــبر یک  دیر یک تابلوی خیره رنگ نامش د که یا در چنین کشوریآ،  
 هوم و مف  ؟خرین میخ بر تابوت این ملت نیستحقیقت کوبیدن آ ، دراین تابلو و دور اندازی این نام آیا تخریب

 .تکمیل نمی کند انهدام ملی را
 

تکاپوی نفرت انگیزی انداخته  به ، کلیه جهانخواران و همسایه خوران رام نوینزکه موج امپریالی در پهنای جهان
دور است بچاپند و ارزش ـی که مقیجا ملت غیر از خود را تا ،کدام زرمی در جریان است تا هر، تالش بی آاست

یک کتلۀ مشتت نند ، تا بتواندنخره هویت او را نابود کمقدسات او را و باال، را ریخ اوأت ا،، فرهنگ او رای او راـه
ر جهت منافع و انظار و یک مردم بی سر و پا را چون گله های گوسفندان دیک تودۀ بی نام و نشان  پراگنده و و

 .خویش برانند
 

 و استمرار یک ملت،  یک  آیا در چنین اوضاعی داشتن یک استناد ملی و یک پایگاه انسانی بخاطر اسقرار
 ضرورت حیاتی نیست؟ . 

 در چنین اوضاع  ،وحدت یک ملت انفجار و آیا تالش های دانسته و یا ندانسته در انحالل هویت یک ملت
 و افغان ،  یک جفای نا بخشودنی در برابر انسانسلط  بر حیات ملی و سرنوشت جهانینفرت انگیر م

 نیست؟ در مجموع انسانیت
 
 پایان
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