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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
 ۰۸/۰۹/۲۰۲۰                        سادات هللا میرعنایت 

                                                   

 افغانها  زندگی بر ملی هویت بازتاب
  

.  گردندیمشخص م  زین  یجمع  یها   تیهو  ۀلی، بوس  شوند یم  ییخود ، شناسا   یفرد  تیهو  ۀعیذر  کهیانسانها همانطور
ساکن در اطراف و    ی آمده اند و انسانها   انیبه انواع متفاوت و مختلف بم  یبشر  خیدر طول تار  یجمع  یها   تیهو

 ها ، پنداشته اند .  تیهو نیاز ا یکیاکناف جهان ، خودرا وابسته به 
  ت یهو  نیا  ۀ . هم  سازدیم  زیمتما   گرید  یها   تیجمع  تیسلسله مشخصات ، از هو  کی  ۀلیخودرا بوس  یجمع  ت یهرهو   
از آنها که   یپا برجا بمانند.  شمار  شیهم  یو برا  کسان ی، نتوانسته اند که بطور    خیدر طول تار   افتهیظهور    یها 

  ۀ رفتند . از زمر  انیرا نداشتند و جبرا" درتحت عوامل نوظهور ، از م  یبا روند تکامل جوامع بشر  یتوان سازگار
  ی ، مذهب  ی، نژاد  یقوم  یها   تیآنها ، هو  ۀهم  نیکه تا هنوزبطور کامل منحل نشده اند ، مطرح تر  یجمع  یها   تیهو

 .    باشدیشان م «یمل تیو سرانجام متعلق شدن انسانها به »هو
مورد    شهیجهت هم  نیبوده و از هم  یتکامل جوامع بشر  خ یدر تار  تیمؤثر و با اهم  تینها   یب  ۀدیپد  یمل  تیهو   

از جانب دانشمندان ارائه شده  دی، جمعا" دو طرز د ی مل تیهو یی. بخاطر درک و شناسا  ردیگیقرار متوجه محققان  
 یمل  ت یوراثت ، هو  یوری.  طرفداران تباشدی« میسازندگ  یوریآن » ت  یگری وراثت« بوده و د  یوری»ت  یکیاست :  

تفکر نژاد   یۀالواقع پا  یبوده و ف ینژاد متک یۀگروه بر پا نی ا دی. ددانندیو نهفته در خلقت انسانها م یازل ۀدیپد کیرا 
  ت یو، معتقد اند که ه یسازندگ یوری، هواداران ت دی طرز د نیباشد. بر خالف ا یم دهیپد نی پرست ها در رابطه به ا

 شود.  یفرهنگ انسانها ساخته م ۀنبوده ، بلکه بالواسط یازل  یمل
شان حلقه زده ،  یمل یها  تی، به دور هو یدر سطح جهان تهیو رسوخ مدرن یامروز انسانها باالثر تکامل اجتماع   

 یمل  تیهدف قرار دارند . هو  نی به ا  لین  ریهنوز هم در مس  ا یخودرا بوجود آورده اند و    یمل  یملت ها و دولت ها 
  گر»ملت«ی. به عبارت دردیگیمردم ، شکل م  انیملت ، در م   کی  خیاست که در طول تار  ییمجموع ارزش ها 

آن    یبوده و برمبنا   یمل  تیوابسته ازهو  زین  «ی»دولت مل  شیدا یپ  انی. جرابدی   یبناء م  «یمل تیمفهوم »هو  ادی بربن
 .   شودیم یگذار هیپا 

  ن یتواند بدون سرزم  ینم  یمل  یها   تیازهو  کی  چیاذعان داشت که ه   دیبا   یمل  تیهو  ۀمکمل  یدر رابطه به اجزا   
 نطوریاکمال برسد. هم یۀ، بر پا  یو منافع مشترک اقتصاد یو اجتماع یاسیمشترک ، نظام واحد س خیمشترک ، تار

، وجود    ی، مشارکت فعال و هدفمند مل  یستگفوق الذکر، همب  یاجزا  یو هماهنگ ساز  بیضروراست که بخاطر ترک
 داشته باشد.   

 میرا تنظ یدولت مل یها  تیملت و صالح  یها  تیده ، حدود مکلفش میدر جامعه تنظ نیقوان ۀلیمشارکت بوس نیچن   
انسانها   یآزاد تیاصول عادالنه و رعا   ی، بر مبنا  نی مشارکت ملت ، در پرتو قوان یچگونگ گرید ۀ. به عباردینما یم

. ساختار  آبدیقوام م  یو مردم ساالر  افتهی ملت تبارز    ۀو اراد  یمشارکت ، احساس همبستگ  نی چن  یۀشود. بر پا   یم  میتنظ
  ی ها   وهیگونه ، ش نی. به هم ابدی یارتباط داشته و با ظهورصنعت و تکامل شهر ها ، رشد م تهیمدرن شیدایملت به پ

.  شکندیرا درهم م  یو منطقو  یقوم  یها   تی، محدود  ده یها گرد   یشدن تجارت ، موجب دگرگون  ی و سراسر  دیتول  دیجد
اذعان   توانیم  نانی. لذا با اطم  دیآ یهر کشور تحقق م  یمل  یمختلف ، مطابق به داشته ها   یدر کشور ها   یملت ساز

  ی ها   نهیزم  ییبوجود آورد. بناء" بخاطر شناسا   گریکشور د  کیکردن از    یتوان با کاپ   یرا نم   دهیپد  نیداشت که ا
وطن خود ،   یخیتار  ۀو گذشت  ییا ی نفوذ بر حدود جغراف  یذ  املبه عو  یاندک  دیدر افغانستان ، هم با   دهیپد  نی ا  شیدایپ

 . میتأمل بنمائ 
مراکز تمد   نیاز کهن تر  یکیو»افغانستان« مهد    انا«»خراسان«ی »آر  یافغانستان ، مسمأ به نامها   یباستان  نیسرزم
ن شانزدهم گنجد ، در آغاز قر  یمختصر نم  ۀنوشت  ن یکه ذکر آن در   یباالثر عوامل گوناگون  یجهان بود. ول  ین ها 

 طیشرا  نی، در تحت چن  نیسرزم  نی. اما مردم ادش  هی، دچار تجز   یبانیو ش  ی ، صفو  یمغل  یبه اثر هجوم قوتها 
شان در هر سه استقامت ،    نیو استرداد سرزم  ی، وحدت سرتاسر  ی، تا اواسط  قرن هجدهم بخاطر آزاد  یلیتحم
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افغانها رانده شدند ، بلکه در تحت    نیاشغالگراز سرزم  یها   ی . در غرب افغانستان نه تنها صفودندیرزم  یقهرمانانه م
  ن یشهراصفهان ، شاه حس یطوالن ۀبرده شده و پس از محاصر ورشی زی به کشور اشغالگر ن یزعامت محمود هوتک

داد.متأسفانه   میافغان تسل  ۀسال  25خودرا به شاه    یسلطنت کرده بود ، تاج شاه  رانیسال بر کشور ا  32که    یصفو
مرکب    یعنعنو  ۀجرگ  کی  ۀصلیاد فیع بر بن1747.تا آنکه به سال    افتیتداوم ن  یروزیپ  نیها ا  یپس ازسلطنت هوتک

  ی سنگ بنا  بیترت نی . به اافتندیشان بود ، دست  نیسرزم  دی، افغانها به هدف بزرگ خود که توح  لیقبا  ندگانیاز نما
 ، گذاشته شد.   لیبر اتحاد قبا  ی، متک یقدرت مرکز کی

آن ،    یواقع  یبه معن  یمل  ت یبازتاب کامل داشت و هو  لیقبا   ت یدولت همان وقت ، هو  سیدر تأس  گریبه عبارت د   
نگرفته   یسراسر  یاردو  کیآنهارا    یو هنوز جا   ساختندیدولت را م  یها   هی، پا   یقوم  یهنوز متبارز نبود. قدرتها 

شده ، ضربات   کیبه مراکز قدرت افغانها نزد  قدمهقدمه به    سیاستعمار انگل  ی، قوااوضاع و احوال    نیبود. درچن
افغانستان    کیآوردن    انیتجاوزات ، به م  نیآمد ا  ی ما  وارد کرد. پ  یو وحدت مل  یارض  تیرا بر تمام  یبزرگ

ع  زمام امور را  1880عبدالرحمن خان بسال  ریها ، ام استیس نیبا ا یکوچک و محاط به خشکه بود. در هماهنگ
 یرا سرتاسر  ی، نفوذ دولت مرکز  لیقدرت سران قبا  فیکرده و باتضع  نیکشور را تع  کی  نیچن  دبدست گرفت تا حدو

با تحت الشعاع قرار دادن    ر،ی ام  ری افغانستان در پرتوانکشافات اوضاع و تداب  ی، دولت مرکز  بیترت  نیبسازد. به ا 
 شکل گرفت .   ، یقوم یقوتها 
وجود    یخارج   استیدر بخش س  یآزاد  رایقرار نداشت . ز  «ی»دولت مل  کیریدولت هنوزهم در مس  نیاما ا    

  ر یام نیهم ، سرنوشت مردم بر طبق فرام یداخل استیبود .دربخش س یعرصه  در انحصار هند برتانو نینداشنه وا
  ی دولت مل کیبه  دنیروشن ، بخاطر رس یو کدام  مش دهیگرد نیمع یمذهب یها  ریو تعب یلیقبا  ی، رسم و رواج ها 

دولت    کیآمدن اعلحضرت امان هللا خان اساسات    کاریو رو  تی، موجود نبود . تا آنکه با پاه گرفتن جنبش مشروط
 مدرن گذاشته شد.  

نافذ شد و در   ع چهل قانون1922سال  یشود. ط می تنظ نی قوان ۀلیاتباع کشور بوس  یشد تا زندگ یعصرسع نیدر   
 کصد یجرگه )  هیلو  ی(. اعضا 1)  افتی انفاذ    زین  گری وپنج قانون د  ستی، ب  یامان  ۀختم دور  یال  یبعد  یسالها   انی جر

. با انفاذ  نمودندیشانرا اتخاذ م یها  صلهی، ف یو سر م یقمست یرأ ۀلیبوده و بوس یانتخاب یوپنجاه نفر( مرکب از وکال
دولت    کیجهت ساختن    زدری ن  یراصالح یتداب  ریوسا  دهیمردم مطرح گرد تیمفهوم حاکم 1924بسال    یقانون اساس
 اجراء قرار گرفت.  ۀاز آن به منص یدست گرفته شد  که شمار یمدرن رو

  ت یافغانها ، موقع  یدولت قرار داشت . وطندوست  یمل   یدرخط مقدم مش  یاستعمار و حفظ استقالل مل  هیمبارزه عل   
، آنرا  سها یبود که انگل ت یدست آورد ها آنقدر بزرگ و با اهم نیباال برده بود. ا ا«یکشور شان را درسطح » قلب آس

اغتشاش در    بیترت  نی آن سازمان دادند. به ا  یمل  تی افغانستان و حاکم  هیرا عل   یگوناگون  س یتحمل نتوانسته ، دسا 
 ملت مدرن را ضربه زد.  کیه رشد روب یسراسر افغانستان ساختار ها 

  ی ، هنوز هم فرزندان واقع  گذردیسال م  96اعلحضرت امان هللا خان    ۀانی گرا  یمل  ر یافغانها و تداب  ام یامروز که از ق   
 »یو مستحکم ساز  «یمل  تی»هو  ۀساختمان »ملت« ، اشاع  یبنا   ی اول  ی ها   هیمردم افغانستان مصروف گذاردن سنگپا 

به قدرت    یاب ینداشته و آرزو ندارند که با دست    تعرضانهباشند . مردم افغانستان خواست م  یشان م  «یمل  تیحاکم
خود در    یحق دارند که از منافع مل  ی. ول  ندیهمجوار جستجو نما   یخودرا در کشور ها   یتجاوزکارانه ، منافع مل

 .  ندی منطقه دفاع نما  یکشور ها  یا انهیسلطه جو یبرابر پالنها 
خود دفاع    یتواند از منافع مل  یم  یملت دارد . کشور  کیو قدرت    یبا توانمند  میمستق  ۀ، رابط  ی منافع ملحفظ     
  ی آنها مبتن  را ی.ز  ستی، مؤجه ن   یرونی ب  یتعهدات قدرت ها   یکه ملت آن آگاه ، توانمند و باقدرت باشد . اتکأ رو  دینما 

 ندینما ینظر م  دیخود تجد  ۀشان ، به تعهدات سپرد  کی ژی استرات  اهداف  ریعمل نموده و با تغ  ا یخود با قضا  یبر منافع مل
 . 
پرسش    نیپاسخ به ا  افتیدر   ی؟  برا  میملت خودرا باال ببر  یتوانمند   دیکه ما چگونه با  شودیسوال مطرح م  نیبناء" ا  

مختصر امر    ۀنوشت  نی عوامل در  نی تمام ا  یآورادی.    میما مکث نمائ  یمل  یها   ییتوانا  ۀعوامل بازدارند  یرو  دی، با 
افغانها ، عمل   یمل  تیو حاکم  یمل  تی، هو  یمنافع مل  هی، عل  یروزکه در افغانستان ام  یاست ، اما چند عامل  لیمستح 

 شود :   یگرفته م ی" به بررسالی، ذ ندینما یم
در قدرت شرکت داشته باشند ، آنها خود   ییقوم ، مذهب و منطقه گرا  ی بر مبنا   «یاسی»س  یکه گروه ها   یــ تا وقت   

 .  شوندیم «یواحد مل  تینموده و مانع تکامل » هو تیرا تقو ییفرقه گرا التیتما  نیشان هم
قدرتها ،    نیا  رای. ز دینما یم بیافغانها را تخر یدر داخل افغانستان ، وحدت مل ی رونیب  یــ اصطکاک منافع قدرتها    

افغانها ،   نیوابسته به خود شان در داخل سرزم  یبرگروه ها    ،یمیو تنظ  یمنطقو  ،یقوم  یمن زدن به تفاوتها با دا
  اد یز یها  یزی موجب خونر ییفرقه  یها  یی، بشکل صف  آرا ها . حوادث گذشته نشان داد که رقابت آندینما یاتکاء م

 . دیگرد
خود ، در داخل افغانستان    یگذشته ا  کاتیو تحر  یابت ی ن  ی، از برخورد ها   یمنطقو  ی ــ به هر اندازه که قدرتها    

شان ، خود را متمرکز سازند ، بهمان اندازه منافع مختلف    یمهره ها و ارتباطات قبل  یو هنوز هم باال  رندیانتباه نگ
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هموطن   یافغانها   انیگرفته ، اختالفات و تضاد ها را درم  یجا   شانیوابسته به ا  یو متضاد آنها در وجود مهره ها 
 .  آندازدیافغانها را به مخاطره م یو منافع مل یتالشها ، وحدت مل نی. چندهدیشکل م

، مانند گذشته   رونی ازب  یخرابکار  یها   نهیآماده نگردد، زم  یو وحدت مل  ی حفظ منافع مل  یبرا  یداخل   طیــ اگر شرا   
 ۀ لیشده و بالوس  یسرتاسر  ی، تجارت داخل   دهیگرد  نیتأم  یسراسر  تیامن  دیوضع ، با   نیطر اصالح ا. بخا آبدیتداوم م

و     دهیمتوازن گرد ،یوابسته شوند . همچنان  رشد اقتصاد  شان گری، مردمان مناطق مختلف از همد یمبادالت تجارت 
 شود.    حیو توض غیدر سطوح مختلف جامعه تبل یمل یباالخره ارزشها 

هموطنان شان را مراعات نکرده و تنها مردمان   یآنها ، حقوق بشر  نیاز زورمندان و متعلق یکه شمار یــ تا وقت   
، جامعه را از هم جدا   یدوگانگ  نیچن  رایشود. ز  ینم   نیتأم  یقانون باشند ، وحدت مل  تیبضاعت مکلف به رعا   یب
 .  سازدیم
افغانستان    یها   تیو پاکستان، موجب شده است که ذهن  رانیبه ا  «ی»جهادیمها یبزرگ از تنظ  یبخشها   یــ وابستگ   

، در    یوابستگ  نیبر هم  ی گردد. مبتن  فی آنها ، ضع  انیدرم  یمل  تیو هو  افتهی  ج یحلقات ترو  یبرخ   انیدر م  یزیست
  ان ینظام  یوجود دارد که آنها در تحت رهبر  یمثال ها   یبراه انداخته شد .حت  ادیز  یگذشته ، آشوب ها و جنگها 

  ی شورو یرفت قوا رونی بر جالل آباد که پس از ب عیخود حمله نمودند. حمله وس یارض  تیتمام هی، بر عل  یپاکستان
از   ی کی،  دیکرد حمله کنندگان  ۀپاکستان براه افتاد و موجب شکست مفتضحان انی نظام  میمستق یسابق در تحت رهبر

  یی ، از وطن آبا  یزملی اصل افتخار آم  کی  ثیافغانستان ، منح   یجنگ ، فرزندان واقع  نیاست .در  وشنر  یمثال ها 
 شان دفاع نمودند . 

 ی، مذهب  یفرهنگ  ،ی، حقوق  یاسیس  یوجود دارد . سازمانها   یادیفرق ز  «یو »همبستگ  «ی»وابستگ  میمفاه  انیــ م   
 یالضرورت همبستگ  یمماثل شان در خارج از افغانستان روابط داشته و عند  یتوانند با سازمان ها   ی، م  کیو اکادم

وابسته   ییبه کدام گونه    یخارج   یدولت ها   ا یو    ازمانها حق ندارند که از س  چوجهیآنها را بدست آورند . اما به ه
 . آندازدی افغانها را به مخاطره م ی، وحدت مل یباشند. هرنوع وابستگ

  ی توان از وابستگ  یعمل کند. بطور مثال م  یمل  تیهو  ۀکنند  ف یتضع  ۀتواند که بمثاب  یهم م  یــ عامل اقتصاد   
مورد داد  هیدو همسا  نیاز  ی کی یواحد پول  ی مناطق حت ن یآور شد. در ادی و پاکستان  رانیمناطق همسرحد با ا  یبرخ

ها   یگذار  هیوسرما   یوضع ، معامالت بازرگان   نی. چنندینما   یوطن شان اعتماد نم  جیوستد قرار گرفته و به پول را
وبه  افته ی افغانستان فاصله  یمناطق از ساختار اقتصاد مل  ن ی، اقتصاد ا جهی. بالنتدهدیکشور ها سوق م ن یرا به سود ا
 .   دشونیآنطرف سرحد ، وابسته م یساختار ها 

 کجانبهیقدرتمند و منافع    یمداخالت کشورها   ۀنیتواند که زم  یم  «یساز  یانتباه نادرست از » جهان  نطوریــ هم   
 افغانها را به بحران بکشاند .  یمل تیو هو یکشور ما بوجود آورده ، منافع مل یآنها را در امور داخل یا

بصورت پراکنده بکار گرفته شده وملت در    اقدرتیفته و  ملت مورد استعمال قرار نگر  ۀــ  اگر قدرت به اراد   
 هیقدرتمندان عل   رشدنیمتمرکز« مصئون نباشند ، امکان استعمال آن به نفع اجانب و درگ  ی»قدرت عال  کیرچتریز

مل  گریهمد نفاق  ، موجب  حت  یشان  هو  ی و  جنگها گرددیم  تیبحران  بهار  یمیتنظ  ی.  از  در سراسر    1992پس 
 غمناک است .   ۀدیپد نیافغانستان ، بخصوص شهر کابل گواه روشن ا

مناطق   یمذاکرات صلح با طالبان ، جانب مقابل تقاضا نموده است که برخ  انیکه در جر شودیم دهیشن یا عهیــ شا    
 ردیسران دولت قرار بگ  رشیورد پذدرخواست م  نیدر جنوب و شرق افغانستان به آنها سپرده شود . اگر ا  یسرحد

 . رودیم نی افغانها از ب یلواحد م  تیشده و هو یافغانستان عمل یۀپالن تجز قتی، در حق
از افغانها    ی، هنوز هم افراد و گروهها   دیآ یرسانه ها ، بخصوص نشرات خارج از کشور برم  یاز ورا  کهیــ طور   

.  ندینما   یرا بلند نم  یعبور نتوانسته و همگام با هموطنان خود علم وحدت مل  یقوم  یوجود دارند که از مرز ها 
را در  گانگانیمزدور ب سانینو خیتار بیداده ، اکاذ راما گوش ف هنیم خیبه جعل کنندگان تار یافراد حت  نیاز یبعض

 .  ندینما یافغانها ، نشخوار م یمل تیرابطه به هو
مفهوم    نیدارد . ا  ربزرگی انسانها تأث  یبر زندگ  یمل تیل مطرح شده است ، هومقا   نیــ همانگونه که در عنوان ا   

  یی و متحد ساخته ، امکانات و توانا   کپارچهی.آنها را  داردیمشترک ، زنده نگهم  یرا به نماد ها   یاحساس تعلق و وفادار
  کوشند یشان بهره مند شوند . آنها م یتوانمند نیخواهند که افغانها از ی. اما دشمنان وطن ما نمبردیآنها را باال م یها 

نوشته ، احساس و    نیا  ۀشد که نگارند  ۀزیحالت ، انگ  نیبه سر ببرند. هم  اتی، ح   تیبحران هو  کیتا افغانها در
 هنیم  وجهاست مورد ت  دی. ام  دینما   میکرده و خدمت هموطنان خود تقد  ی، جمع بند  نهی خودرا درزم  یبرداشت ها 
 . ختم    ردیما قرار بگ زیدوستان عز
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