
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
 ۶۱/۶۱/۱۱۶۲        بخت بیک میرزاده

 وحدت ملی ماست ما در عظمت فردای ز وبقای امرو
 

فرهنگ و تمدن بشر در ادوار مختلف تاریخ تا اکنون محصول خرد و زحمت انسان صرف 

است که امروز درعصر بیست   نظر از تعلق آن به قومیت و زبان و نژاد و جغرافیای معین

ز آن استفاده می درجه توانایی و قابلیت و دانش و پیشرفت ا  ویکم همه ای بشریت بر بنیاد

قومیکه  برد . این بدان معنی است که انسان در هر جغرافیاییکه زندگی میکند. از هر نژاد و

، به هر جنسیکه )زن/مرد( تعلق داشته باشد ، به هر دین و باشد. به هر زبانیکه صحبت کند

اند   ق یکتاخال  ، همه مخلوقو هر عقیده سیاسی را که پیروی میکند  آیین که باور مند است

که دست آورد ها ، خالقیت های تاریخی ، علمی و فرهنگی شان در ساحات فن آوری های 

مورد   تخنیکی ، صحت و بهزیستی وخالصه در همه ابعاد زندگی انسان به نحوی –علمی 

یم در از زمان های قد  دسترسی همه وبمثابه تمدن مشترک بشریت تلقی میگردد. تفکر کسموپلیتزم )جهان وطنی(

ذهن انسانها وجود داشته و با ظهور و تسلط انتر نت بمثابه بزرگترین پالتفورم گفتگو میان بشریت در عصر جدید و 

تجربه   طور روز افزون تقویت می یابد. ایجاد خانه واحد اروپا نخستین نمونه تایید  افاده ای خورد شدن سیاره ما

عمارت یا خانه ی واحد اروپا تمثیل   مانند اطاق های جداگانه در جغرافیای قبلی کشورهارا  این اندیشه است که

    مینماید.

، گروهای مختلف نژادی ، قومی ، دینی ، زبانی پیروان افکار سیاسی در جغرافیای سیاسی هر یکی از این کشورها

قالب های مختلف نظام اشکال زیست باهمی در   گوناگون در پهلوی هم کار و زندگی مینمایند و بهترین و عالیترین

های سیاسی اعم از شاهی ، جمهوری پارلمانی ، فدرالی وریاستی را موفقانه تجربه میکنند.ولی نباید فراموش کرد 

بلکه   ؛  فکری و درجه قوام و پختگی معنوی و تجربی قرار نگرفته  که اروپای امروزی به یکباره به این معیاربلند

ونین ناشی از علل برتری جویی قومی و نژادی ، پرادوکس های عقاید دینی و از جدال های خ  راه دشوار گذار

 و منزلگاه بایسته و شایسته ی انسانی رسیده اند.  تا به این نتایج عالی  عوامل مختلف دیگر را پیموده

و   مینو مردمان این سرز  تاریخ  نسل کشی و اعمال خشونتبار فاشست های هتلری ازحافظه  هرچند خاطرات تلخ 

بحیث تجربه تلخ برای طرح نیاز تقویت همدیگر پذیری   محو نگردیده ولی یاد آوری از آن فقط  بشریت در کل

نه برای تشدید نفرت و کاشتن بذر خصومت در افکار و اذهان   همگرایی ووفاق ملی مورد استفاده قرار میگرد ؛  ،

نهفته   در امر آموزش از تجارب مثبت و منفی آن  گذشته که اهمیت علم تاریخ و تجربه نسل های ا ًمسلم  مردم .

عوامل که ثبات و  ”.آخر زمان” یا به عباره دیگر  نفرت و انتقام جویی تا فاصله الیتناهی زمانی  ؛ نه درکسب  است

کشور های مختلف برهم زده و سبب جنگهای خونین در جامعه گردیده است ، در   فضای زیست با همی را در

بر   در مقابل آن  قضیه ، ریشه در استبداد ، بی عدالتی داشته و نارضایتی وعکس العمل سیاسی و نظامیضخامت 

شکل گرفته و در برخی حاالت با فرصت یابی مداخله   دینی /مذهبی و ملی/قومی  بنیاد انگیزه های طبقاتی ،

وی برای مردمان این جوامع گردیده عنصر بیرونی سالهای متمادی ادامه یافته وباعث خسارات عظیم مادی ومعن

 است.

دارای ترکیب چندین قومیدر   به خصوص در کشور ها ی  بی نیاز از اثبات است که تامین و حفظ وحدت ملی

و در عین حال یک فرایند مغلق بوده و نگاه سطحی به آن درزمینه    امر مهم  ملت سازی؛  -مراحل قبل از دولت

 مشکل آفرین است.  در جامعه  هنگیاجتماعی و فر –های اقتصادی 

که در مراحل پیشا ملت شدن قرار داشته باشند؛ برخورد های تبعیض آمیز و بی عدالتی افراد و   جوامع کثیرالقومی

)نا برابری اقوام یا شهر وندان در برابر  اعمالهسته ی مرکزی حاکمیت که مقصر اصلی   در ا ًحلقات معین خاصت
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حقارت ، بی مهری و بدبینی را میان افراد و   مظاهر منفی ( در جامعه میباشند ؛ احساس/تبعیض وسایر   قانون

و فرصت طلب   سیاست بازانحریص  جای شک نیست که ازچنین فضا  .گروهای قومی دیگر ایجاد و تقویت میکند

ت جامعه را که در دو جناح افراط و تفریط در کمین اند، استفاده اعظمی برده و جهت کسب و یا حفظ قدر

 و مانع جدی را در برابر وحدت ملی ایجاد میکنند .  بحران شدید میکشانند  به

که برای   یک راه نا مکشوف ایست  وحدت ملی در اصل نه یک معادله چند مجهوله ونه هم  ایجاد و تحکیم

 –مل اقتصادی تکا  که از نظررشد و  در تاریخ ، کشور ما آنرا تجربه میکند. بدون شک جوامع  بارنخست

، تبادالت کاالها و فراوردهای تولیدی ، سیمای معنوی   درفرایند  اجتماعی به سطح ملت شدن رسیده و افراد آن

دارای افکار و فرهنگ شهروندی بوده و در زیر   مشترک را در سرزمین شان حاصل کرده اند، افراد این جوامع

میتوانند دولت شانرا انتخاب ودر پرتو حقوق مساوی  برابری در برابر قانون  ارزشهای دموکراتیک  چتر

بخوبی وحدت ملی را تمثیل نمایند. این امردر جوامع قبل از فرماسیون سرمایداری که گروهای   شهروندی

در   و هویت افراد جامعه بیشتر از هویت ملی،  بوده  بنا بر دالیل مختلف ضعف فرهنگ و حقوق شهروندی  مردم

ونه هم با   امر تشریفاتی  نه یک  می شان تعریف و به نمایش در میآید . بنا برآن وحدت ملیهویت های کوچک قو

که هیچ یک از اقوام این سرزمین بر دیگری دارای   اصل   شعار و موعظه ؛ بل با اعتقاد و باور عمیق به این

 با رویکرد های عملی تامین میگردد.  ،  برتری و تفوق نیست

م براساس قانون و رشد و انکشاف متوازن مناطق مختلف کشور که گروهای اتنیکی مختلف در برابری تمامی اقوا

که با راهیابی و دریافت   عملی قانع کننده است  گام  اجتماعی و فرهنگی ، -آن زندگی دارند ، از نظر اقتصادی

یگردد. به یقین که چنین دررده های مختلف حاکمیت تکمیل م  موقعیت مناسب نخبهگان شان با معیار های شفاف

راهکار و روکرد برای کشور ما نیزمستلزم بینش وسیع ، احساس مسئولیت ملی و باور و امید به آینده افغانستان 

 مستقل ، مترقی و آزاد میباشد.

تحریکات موذیانه و تبلیغات سوء در مسیر تبار گرایی و اصالت قومی در برهه حساس زمان کنونی و وضعیت 

بر ضد مصلحت ملی و   در واقع  و قیافه ی حق به جانب که عنوان گردد ،   کشور ما با هر شگردشکنند در 

بسیاری از   زیرا  . ما شباهت دارد  موافق به خواست و مردم ما نبوده و بیشتر به صدای دشمنان وطن واحد ،

د ؛ برعکس به شیوه تعقلی با تامل ، مطرح و در خورد مردم داده میشون  با هیجان و عقده مندی  اینگونه مسایلی که

تشدید تنفر و بد بینی   با  نباید  و همدیگر پذیری در چوکات منافع ملی قابل حل میباشد . از آنرو   تفاهم ،بحث

 اقوام ساکن در کشور، گره عادی مسایل را به گره کور تبدیل کرد .  میان مردم

در    وبکار گیری قوت نرم    تروریزم و دحشت افگنی  سالحتمامی امکانات ؛ اعم از   ما ،  دشمنان رنگارنگ

ه ئاشکال دامن زدن به انواع اختالفات وتبعیض و تفرقه ، و ایجاد تنفر و خصومت را با دسایس و توط

و  مشکالتبه   شریف ما را  توانایی و آگاهی مردم  بکار گرفته و تا حال  گوناگون علیه وطن ما  های

 میگیرند.  آزمون

صفحه  ۶۱۳۱با تدویر انتخابات ریاست جمهوری حمل   کشور و مردم ما  اوضاع خاص کنونی که عنقریب در

توسط عده یی از افراد که از   تبلیغات گسترده ای با تقالی تب آلود ،  ند،دجدیدی از تاریخ و سرنوشت شانرا رقم ز

میرسد ، ادامه داده میشود. در حالیکه تبلیغات   سطرنوشتار شان بوی نفاق و تفرقه به مشام  واز هر  هر کلمه گفتار

باید پیش    تجربه میکند،پروسه انتخابات در کشوری مانند افغانستان که تازه دموکراسی را   و آگاهی دهی پیرامون

درسهای آموزنده برای نهادینه ساختن دموکراسی ، تشویق مردم جهت اشتراک و سهم گیری وسیع دراین   از همه

های دور از واقعیت و عفت کالم به آدرس   وپخته ساختن افکار عمومی باشد تا حرفهای غیر مسئوالنه  فرایند ملی

و غیر واقعی وبرچسب های دروغین   ظالمانه  اتهام پراگنی های  های ناروا ، نباشند . بهتان زدن  نظر  که موافق

به آدرس دیگران نه تنها باعث مغشوشیت افکار ؛ بل در واقع ترویج فرهنگ نادرست درغ گویی در جامعه شده وبا 

داشتن نیروی  نهایت زیانبار است . وطن ما با  کشور و مردم ما  به آینده وسرنوشت  از میان بردن باور ها
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از نظر منابع و   که در طی یک دهه اخیر آموزش و پرورش یافته اند ، تا هنوز هم  جوان  انسانی

داکتر اشرف غنی   ملی ما چون  شخصیت ها وداشته های  آنقدر غنی نیستکه با کفران نعمت ،  ها  ظرفیت

؛   نه تنها نا دیده گرفته میشوند  یابی می شوند،بلند ارز  علمی در جایگاه  در محافل  که فراتر از مرز ها  احمدزی

به بررسی برنامه های دیدیم که  در اکثر موارد   .  که با روحیه بخل و کینه توزیها مورد اهانت قرار داده میشوند

 راهکار ها ی مناسب   می شد؛ بلکه با کج بحثی و تعبیرات سوء ارزیابی   کاندیدان نه بر معیار های علمی سازنده

آریانا و خراسان تعویض میشوند چیزیکه اصلن   گذشته های دور چون  و افتخارات تاریخی  ، زیاده تر به مسایل

افکار جامعه را به سمت و   کار سازی ندارد و بر عکس  امر انتخابات ومسایل روز دارای اولویت  در آجندای

 دیگر توجیه میکند .  سوی

 فعلی ما افغانستان است.  وطن و خانه  سان جز افتخارات تاریخی ما اند ولیواقعیت های تاریخی که آریانا و خرا

وطن زخمی وخانه ویرانیکه بخشی از جغرافیای خراسان قدیم است. مگر توهین به اقوام وآدرس تراشی 

ی ونسبت دادن آنان به مردمان همزبان و همنژاد شان در خارج از مرزهای شمالی و شمال شرقی ، ناش  گستاخانه

که بی احترامی به وحدت ملی را بوضاحت به نمایش   از افکار بیمار عظمت طلبانه افراد و گروها یی است

حدود جغرافیایی کشور ها منجمله کشور ما در گذشته بار میگذارند . این واقعیت را نمی توان نادیده انگاشت که 

این چیزی است که برای هر هموطن ما قابل تغیر نموده ولی واقعیت امروزی سرزمین ما افغانستان است و  ها

 درک وفهم است . 

باید در   در برابر نخبه گان و افراد چیز فهم قرار دارد که در حال حاضرمسایل جدی ،حیاتی و سرنوشت سازی

پیشرفته و   کشورهایو   ، ابر قدرتهای اقتصا دی و نظامی  کاری مردم ما قرارگیرند.به گواهی تاریخ  اولویت

، بلکهعکس آن عظمت ماهوی ، احساس و اند ی هیچکدام باگذاشت و تعویض نامها ، به مدارج عالی نرسیده مترق

کشور ها را بلند   نام  انگیزه های قوی در عملکرد متحدانه ملت هاست که در کنار فکتور های مساعد دیگر ،

وادث تلخ و شیرین تاریخ ما باید کتاب ح صاحب چنین عظمت بودند .  چنانیکه آریانا و خراسان در زمانش  نموده

ما باشد نه مواد تحریکات و بی حرمتی به وقار و سالمت حال و مستقبل   مفتوح آموزنده برای نسل کنونی و آیندگان

 قرون درد میکشد.  وطن و مردم ما که از درد استخوان سوز استبداد و بی عدالتی های

بنام انقالب و جهاد و مقاومت و مبارزه با   جنگ و خونریزی بیش از سه دهه  همین جریان بی فرجام  آیا

وچه بسا   قربانی ، معلول و معییوب و از وطن آواره  ملیونها تن از هموطنان ما  که بموجب آن  وغیره  تروریزم

ودند نم  غصب مشتی از افراد استفاده جو وابسته به بیگانگان  خون شهیدان و ویرانی وطن مارا  که حاصل و بهای

 بس نیست؟! . 

و تا کنون ادامه دارد ، یک جنگ   به اشکال و عناوین مختلف آغاز  جنگ اعالم نا شده و نیابتی که علیه وطن ما

التیام   آیا الزم نیست که برای  بهای این جنگ را مردم افغانسیتن میپردازند .  تحمیلی بوده ودرحقیقت بزرگترین

نفس   برای ختم این فاجعه راه وانجامی را جستجو کرد ؟ ویا باز هم  ردمبخشی به زخم های خون چکان وطن وم

مصنوعی گرفته ، ازفرزندان زحمتکشان افغانستان مواد سوخت دیگر برای ادامه این جنگ اماده کرد؟ چنانیکه دیده 

ای مدت نیات شوم دشمنان مردم افغانستان بر انست تا ، بره های خطر ناک دیگر در راه است. ئمیشود توط

بجان همدیگر انداخته شوند تا ایشان از این فرصت ها   های قومیت و زبان  طوالنی دیگر مردم ما بنام

   سود ببرند ؟  اعظمی  بصورت

مرزهای   حکم مینماید تا مردم این سر زمین در اوضاع فعلی که در وسط  برخورد مسئوالنه در برابر منافع وطن

و تسلیم گیری کامل مسولیت  نظامخارجی از کشور ، سرنوشت و اینده   ج نظامیانخرو  ، مرحله  امید ونا امیدی

، دست و پنجه نرم میکنند ، در قدم اول   مردم  و عزت  امنیت جان و مال امنیتی از نیروهای خارجی و تا مین

ی دوازده سال به که ط  تامین صلح و ثبات و حفظ اززشهای نظام کنونی  تمام نیرو وخرد شانرا درسمت  متحدانه

بهای گران بدست آمده ، تمرکز داده و پیرامون حل و فصل مسایل با اهمیت ملی در چوکات قانون اساسی و 
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حل و فصل آن با   را در چهار چوب نهاد های موجود طرح ودر راه   مسایل عمده  ارزشهای ملی ،  قدسیت  حفظ

 خرد ورزی پا بفشارند .

و نا امنی را به قیمت جان و خون خود تجربه   فشار ودرد های جانکاه درگیری ها خالصه اینکه اکثریت مردم ما

 کرده ، همه با خستگی از جنگ به صلح و ثبات نیاز جدی را احساس میکنند.

یک تجربه را به مردم آموخت و همه   افغان در کشورهای مختلف دور و نزدیک ،  مهاجرتهای طوالنی ملیون ها

در زادگاه ووطن   که وقار و حیثیت هر انسان بطور اعم و هر افغان بصورت خاص  اندبه یک نتیجه رسیده 

 ایکه زندگی را سپری نماید.  به هر سطح و سویه ا ًاصلی اش حفظ میشود نه در جای دیگر و لو ظاهر

خطاب   افغان  بنام  در خارج  ت آن به اقوام ساکن در کشور ،اهمه مردم افغانستان عزیز بدون در نظر داشت تعلق

 .افغان بآن نگاه میشود  گردیده و به نام

، ازبک ، ، هزاره، تاجکشامل تمامی اقوام از پشتون  مردم عادی کشور  جدا از حکام مستبد و خود کامه ، 

 در نهایت . برادرهمدیگربوده و هستند  باهم مشکلی نداشته و  غیرهو ، پامیری، نورستانیبلوچ ایماق  ،ترکمن

طور   مردم افغانستان بهر قوم و نژادیکه تعلق داشته و در هر سمت و جغرافیای این سرزمین که زندگی داشته

تباری و تک محور با   حاکمیت های  تحت تسلط  محدودی ؛ در طول تاریخ  زمانی  انتروالهای   نسبی به جز از

رابر تهاجمات و تجاوزات بیگانه ، در کنار در غم و شادی همدیگر شریک بوده ودر ب  ،محرومیت از حقوق شان

وبا بافت زیبا و مختلط اقوام مختلف در هر   هم سنگر به سنگر از سرزمین و وطن واحد شان دفاع و حراست نموده

و کنار این سرزمین برادر وار در کنار هم زندگی نموده و مالک جمعی خانه مشترک شان افغانستان عزیز   گوشه

 میباشند.

     ”  هستی آفرین استند در نگاه معنایم        ای این کشور ، چون برادر و خواهرتوده ه“

 

 با هم برابر و برادر ساکن در وطن واحد مان افغانستان!  و پایدار باد اتحاد برادرانه اقوام  مستحکم
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