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ولی احمد نوری

تالش ممانعت ثبت نام "افغان" در تذکرۀ تابعیت افغانستان
تالش ممانعت ثبت نام "افغان" را در تذکرۀ تابعیت ،که هویت و سرافرازی ملت افغانستان می باشد ،میتوان به حیث
خیانت ملی قابل مواخذه دانست .از این هم مهمتر اینست که همه دست همکاری بهم داده و تالش نماییم تا ریشۀ اصلی
این جنایت را دریابیم که در کجا ،در کدام کشور و نزد کدام مردم و دشمنان افغان و افغانستان نهفته است؟
نوشتۀ عالی و مهم و وطن پرستانۀ جناب استاد گرانقدر حامد نوید ،بسیار بجا و با اهمیت ملی و مطابق ضرورت
زمان نشر شده است .من از ایشان به مناسبت تحریر این مطلب از صمیم قلب تشکر می کنم و قلم شان را در راه
وطن و مردم آن تابناکتر می خواهم و از جناب انجنیر قیس کبیر رئیس عامل و صاحب امتیاز پورتال افغان جرمن
آنالین سپاس بی پایان دارم که این نوشتۀ ملی و دارای ارزش حیاتی را در معرض توجه مردم قرار دادند.
نوشته هایی را که به قلم هموطنان دانشمند وعاشقان وطن وهویت ملی ما در بارۀ این موضوع ِ مهم کشور در این
دریچه به طبع می رسد بسیار به دقت و دلچسپی می خوانم و جریان این موضوع وحشتناک را بسیار جدیانه تعقیب
می کنم .به استثنی چند نوشته ای که موضوع را جدی نگرفته اند یا در صدد قبول و پذیرفتن آن تالش نموده اند ،با
اکثریت عظیم نوشته ها توافق نظر دارم و این تشویش و پریشانی را با همۀ این قلم بدستان شریف و وطنخواه تقسیم
می کنم.
من خود را سعادتمند حس میکنم که شما بزرگان "افغان" ،شما نخبگان "افغان" ،شما دانشمندان "افغان" در این دریچه
جمع شده اید و به بحث و مداقه روی این موضوع مهم و ملی ادامه می دهید .این به من اطمینان میدهد که تفکرات
شما ،سخن های شما و نوشته های شما رهنمای احفاد و اوالد صالح وطن خواهد بود و به کمک شما و روشنی ای که
در زمینه خواهید انداخت اوالد آینده حق را از باطل و صواب را از ناصواب و مشروع را از نامشروع تفکیک
خواهد کرد .بلی امیدوارم به کمک شما بزرگان و نخبگان افغان مردم ما بر عمق توطئه های دشمنان وطن پی ببرند
و گول دشمنان سرزمین فخیم و پر افتخار ما ،افغانستان عزیز را نخورند .امیدوارم و بلکه یقین دارم که ملت با
شهامت و پر استقامت ما ازین آزمون هم سرخروی و سرفراز بدر خواهد آید ،راه وحدت و یگانگی را رها نکرده
و توطئه افگنان و غالمان حلقه بگوش ایشان را شرمسار خواهد ساخت.
به نظر اینجانب باید طیف بزرگی از افغانانی که با شرف و عزت افغان و افغانستان عالقه دارند و خود را وجدانا ً
مسؤول حفاظت و دفاع از شرف و ناموس این کشور و هویت افغانی آن می دانند دست به دست هم داده در راه افشاء
این دسیسۀ عظیم برایند تا از بربادی وحدت ملی افغانستان و از جدایی بیشتر و نفاق خانه برانداز باشندگان این مرز
و بوم جلوگیری نموده و نگذارند دشمنان افغانستان موافق شوند زهر نفاق و شقاق و جنگ را بین اقوام و تبار های با
هم برابر و برادر افغانستان شعله ور سازند .اقوام و تبار هایی که با وجود داشتن زبان های مختلف ،مذاهب و ادیان
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مختلف ،رسوم و رواج های مختلف که همه باهم برابر و همه به اساس قانون اساسی افغانستان یعنی وثیقۀ ملی مردم
( ،)1دارای یک ملیت واحد می باشند که آن افغان است.
به نظر من ریشۀ این موضوع بسیار مهمتر ،عمیق تر و خطرناک تر از آنست که ما و شما بدان می نگریم .بلی این
یک پدیدۀ تصادفی و منحصر به فرد یا گروپ خاصی نیست .نباید فراموش کرد که علت اکثر نا آرامی ها ،تالطمات
و تشنجات در کشور ما از دهه ها بدین طرف متأسفانه در خارج و در ماورای سرحدات ما بوده است و هنوز هم
دوام دارد.
در عقب این توطئۀ عظیم هم ،کشورهای منطقه و همسایگان ما قرار دارند .مثل ایران ،روسیه و پاکستان ،در قدم
اول کشور ایران است که از دهه های طوالنی بدین طرف در پاشان ساختن ،نفاق افگنی و تفرقه اندازی بین مردم ما
دست باال دارد و از ِخت کردن آب صفا و صمیمیت مردم ما می خواهد ماهی مراد را بدست آرد.
غالبا ً آغاز این توطئه به سال های  1314هجری شمسی (1935م) بر می گردد زمان تغییر نام کشور فارس و تولد
ایران امروز ولی با داشتن روابط حسنه بین دو خانوادۀ جلیل شاهی افغانستان و ایران فعالیت های ضد افغانی بسیار
بطی و غیر محسوس بود ولی بعد از انقالب اسالمی در زمان دولت آخندی تحت رهبری امام خمینی و یارانش شکل
بسیار جدی و پالن شده را با بودجۀ خاص و فعالیت های استخباراتي وسیع و اجیر ساختن افغان های ضعیف النفس
شکل بسیار جدی و ویرانگرانه را بخود گرفت مخصوصا ً در زمان حکمرانی برهان الدین ربانی و قوماندان احمد
شاه مسعود در افغانستان.
در همین زمان حکومت تنظیمی ها خاصتا ً وابستگان جمعیت اسالمی ،شخصی به نام "چنگیز پهلوان" که آدم بسیار
زرنگ ،با دانش و قلم بدست و نطاق زبردست بود و برای ویرانگری وحدت افغانستان ،و هجوم فرهنگی ایران بر
حریم فرهنگی افغانستان به کمک عناصر شناخته شدۀ افغان که در عالم رسانه ها و مطبوعات وطن ما با تأسف نقش
فعال داشته و حتی در کرسی های بلند دولتی و نظامی قرار داشتند ،سرعت گرفت و در هر ساحه محسوس بود .اولین
بار در کتب و مقاالت و نشرات مطبوعات ایران برای "نام افغان" (نام افغانستانی) را استعمال کردند و توسط خود
افغان های مذبذب ،سست عنصر ،تجزیه طلب و پول دوست توانستند این توطئه را در روزنامه ها ،جراید و هفته
نامه ها (هفته نامۀ امید چاپ اضالع متحده) و سایت های انترنتی (خاوران و آریایی) و رادیو ها و تلویزیون ها
(تلویزیون بی .بی .سی .و تلویزیون خراسان) که طوق نوکری ایران را به گردن انداخته بودند آغاز کردند .من برای
اولین بار این کلمۀ نا زیبا و نا معمول و خائنانه «افغانستانی» را در سال 1383ش (2004م) خواندم و شنیدم که از
زبان یك مأمور عالي رتبۀ افغانستان در هفته نامۀ "امید" شماره ( )٦2٦به نقل از یک منبع ایرانی (ایرنا) به نشر
رسیده است .من در همان وقت مقالۀ مبسوطی در این مورد زیر نام (استعمال نام «افغانستانی جرم است» را نوشتم
که خوانندگان محترم می توانند با کلیک بر لینک آتی مطالعه فرمایند.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_estemal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdf

باز هم تکرار میکنم که برای جلوگیری از تشتت بیشتر جامعۀ افغانی و ویرانی بزرگتر کشور باید از همه قلم بدستان
راستین و افغان های وطن پرست و مدافع شرف و هویت افغانی دعوت نماییم که به صفت سنگر داران راستین ملت
به خون تپیدۀ افغان خامۀ خویش را چون شمشیر بران در قلب توطئه های تجاوز کاران خارجی از هر کشوری که

 -1ماده چهارم قانون اساسی افغانستان:
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود.
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باشند ،فرو برند و با نوشته های علمی ،مستدل و دقیق خویش پرده از توطئه های ضد ملی باند ها و گروه های
جنایتکار داخلی و خارجی بردارند.
موضوع حذف نام «افغان» از تذکرۀ تابعیت یک آغاز بد شگون و خراب است .اگر از همین توطئه جلوگیری نشود
به زودی مرحلۀ بعدی آنرا که خواهیم دید حمله بر نام «افغانستان» خواهد بود.
به فحواء این شعر آتی که به گمان اغلب از استاد سخن و ساالر ادب دری خلیل هللا «خلیلی افغان» است ،باید همه
اقوام شریف و تبارهای نجیب افغانستان از هر گوشه و کنار این جغرافیا که افغانستان نام دارد ،با هم یک جا شده برای
دفاع از هویت افغانی خود به پا خیزند و از عملی شدن حذف کلمۀ «افغان» از تذکرۀ الکترونیکی تابعیت ،که بر ضد
مصالح ملی و در تضاد با همه قوانین اساسی کشور و خالف اراده و خواست مردم شریف افغانستان می باشد،
جلوگیری کنند.
پشتون بود چو قلبــم تاجیک است جانـــم
از مشـرقیست خاکـم و ز قندهار جسمـــم
بازوي من شمــالیست تخار تاج فـــرقـــم
یک کیش و دین و مذهب تبعیض در زبان نیست

رنـگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشـــــد

چشمم هزاره باشـــد ازبک همه توانــــــم
روحم مزار اشـــرف از پکتیــا روانـــــم
هــم مـردم هــراتند چون خون در رگانـم
مغــرور همنوایي اســت تاریــخ باستانــم
یک ملتیم و آییـــن این فخـر در جهانــــم

یار زنده و صحبت باقی
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