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 افغانستان –وطن من 
 )تفوق جویی قومی(

 

 مکن که روز ها را فرداست"ای دوست 
 "نیکی و بـدی چون روز روشن پیداست

 
 )موالنای بلخی(

 

افغانستان و تفوق جویی قومی"، به خواهران و برادران هموطن با حرمت -قبل از ارایۀ مطالب بر موضوع "وطن من

عقائدی که امروز در می نویسم که بنده به تصورات و عقاید قومیت یا شایستگی یک قوم بر قوم دیگری، تصورات و 

میان تعدادی از وکالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه و تعدادی فرهنگیان در افغانستان و بیرون از افغانستان به منظور 

استفاده جویی های سیاسی و یا فرهنگی، موضوع خیلی تخریب کننده و داغ است و اسباب جدایی، دوری و تشویش 

آورده و در تخریب وحدت ملی نقش مهمی دارد، قطعاً وابستگی و عقیدت ندارم،  جدی را میان مردم افغانستان به وجود

 :با دالیل ذیل

من افغان مسلمان هستم. بر اساس ارزشهای اسالمی که حکم قران، کتاب مسلمانها است، هیچ مسلمانی بر مسلمان   -1

ندارد. ارزش مسلمان بر مبنای دیگر بر حسب نژاد، نصب و رابطۀ قومی ارزش و شخصیت باالتر و شایسته تر 

 .دیانت، صداقت و پاک نفسی او، قضاوت و تشخیص می گردد

با عقیدت محکم به ارزشهای انسانی و دیموکراسی، من بیشتر به ارزش های انسانی اهمیت قایل هستم نسبت به   -2

 .عقائد قومی، سمتی و یا زبانی

نژاد وابسته اند، پس دی،ان، ای، –یت مردم افغانستان به همین تبار من خود را از نژاد آریایی میدانم و چونکه اکثر -۳

 .مشترک دارند، اگر پشتون هستند و یا غیر پشتون و همه از یک منبع جغرافیایی سرچشمه گرفته اند

 پس هیچ چیزی، نه قوم، نه زبان و نه حالت فزیکی، یک انسان را از انسان دیگر برتر، شایسته تر و شرافتمندانه تر

ساخته نمی تواند، بجز دیانت نیک، صداقت، پاک نفسی و شرافت انسان خوب بودن او. اصل های فوق در مورد زن و 

 .مرد یکسان حکم می نماید

باید بگویم که به اصطالح وطنی، من از بیخ بته پیدا نشده ام. من زادۀ محل قشنگ افغانستان که مردمش مانند دیگر 

عالی محلی و انسانی هستند، هستم. کافۀ مردم این محل صاحب فرهنگ افغانستان، از  مردمان کشور ما دارای فرهنگ

اقوام هزاره، پشتون و تاجک متشکل گردیده اند که در مدت بیش از هزار سال با شرافت، عزت و در پهلوی همدیگر 



اند. در مواقع ضرورت و تجاوز زیسته اند، با همدیگر ازدواج ها نموده اند و جامعۀ امروز این والیت را تشکیل داده 

های خارجی ها با صداقت و جوانمردی از عزت و خاک خود دفاع نموده اند. اخیراً استقبال گرم از کاروان صلح که 

فرزندان شریف و صلحخواه والیت هلمند به راه انداخته اند، از طرف دختران قشنگ و جوانان پسر، مو سفیدان و 

  .من، نشانۀ از مقام و بزرگی فرهنگی هرسه قوم این والیت را نشان می دهد اطفال همه اقوام محل زادگاه

با تأسف یاد آور می شوم که در این روزها تعدادی از وکالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه که خود در فساد، درغگویی 

تاریکی مغزی و و دزدی از جیب غریب ترین مردم روی زمین شریک اند به منظور استفاده جویی های سیاسی، در 

فرهنگی، تعداد کثیر اقوام افغانستان را اتباع این کشور شریف نمی دانند و حکم می نمایند که از افغانستان خارج شوند. 

این نوع گفتار و حرکات نا شایسته و تخریب کنندۀ افکار جوانان شریف این کشور و احکام بی معنی را که از درجۀ 

سرچشمه می گیرند، من این نوع تصورات واهی، ناشایسته و احکام بی ارزش را به  پائین سواد سیاسی و کم فرهنگی

درجۀ خیانت ملی میدانم و تقبیح می نمایم. همه اقوام شریف این کشور با داشتن حق زندگی با شرافت حق زندگی دایم 

خود داشتند، آنرا حفظ کرده اند را در کشور شان دارند چنانجه اجداد شان از پنج هزار سال تا امروز این کشور را از 

  .و فرزندان شان در آینده های نزدیک و خیلی دور در همین خاک پاک زندگی خواهند نمود

ضمناً هستند کسانی از اعضای  ولسی جرگه و بیرون از ولسی جرگه که با افکار و حرکات نا معقول و نا شایسته و 

ری را دیده اند و با اظهارات و خواسته های غیر ملی که تمامیت دور از صداقت ملی مردم افغانستان خواب امپراطو

ارضی کشور ما افغانستان را به خطر انداخته اند، کشور دیگری با نام های واهی درخواست می نمایند. این نوع گفتار 

ر و درخواستها و خواستها بی ارزش، بی معنی و غیر قابل قبول برای کافۀ مردم افغانستان است. عالوه این نوع گفتا

در تخریب وحدت ملی نقش بزرگ دارند و چونکه تمامیت ارضی کشور ما را به خطر متوجه می نمایند، گفتار و 

خواست های شان قابل تقبیح و بی ارزش اند. تعداد شان کسانی هستند که عضویت ولسی جرگۀ جمهوری اسالمی 

جرگه استفاده می نمایند، اما در تخریب وحدت ملی دست افغانستان را نیز دارند و از همه حقوق عضویت در ولسی 

دارند. این نوع درخواستها نیز با درجۀ پائین سواد سیاسی و فرهنگی برنامه ریزی میگردند و من این نوع توقعات را 

 .به درجۀ خیانت ملی میدانم

بی معنی و دروغین و با وابستگی عالوه، تعداد نویسندگان صاحب قلم با احساسات تفوق جویی قومی و زبانی نادرست، 

قومی به یکی از اقوام شریف افغانستان با ارایۀ مطالب غلط که هیچ گاهی حقیقت ندارند، با نوشتن این مطلب که مردم 

قوم ایشان هفتاد فیصد مردم افغانستان را تشکیل میدهند، در تحریک و جدایی احساسات قومی و فرهنگی که در تأریخ 

ور های شرق میانه، کشنده ترین آلۀ جنگ و تباهی آن کشور ها را بار آورده و هنوز هم ادامه دارد، نه چندان دور کش

در میان مردم شریف افغانستان به تحریکات قومی، فرهنگی و جنگ و دعوا باروت آتش زا را خلق می نمایند. چنین 

گیری درست )نفوس شماری( صورت نگرفته گفتار نا معقول، چونکه هیچ زمانی در تأریخ معاصر افغانستان احصایه 

است، در تحریکات قومی و زبانی، از نظر بنده بهترین وسیله و بهانۀ جنگ و تباهی میان مردم بی گناه و شریف 

افغانستان خواهند شد. به نظر چنین نویسندگان نژاد پرست و تبعیض طلب، دیگر اقوام افغانستان )تاجک، هزاره، 

شه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی( و سایر اقوام افغانستان ازبک، ترکمن، بلوچ، پ



محض سی فیصد مردم کشور ما را تشکیل می دهند و یا اینکه تعداد کثیر شان در این روز ها گم شده اند.  گفته های 

می دهد که گفته است) من چهار  نادرست این نویسندگان یکی از طنز های اسماعیل حیدری، طنز گوی ترکی را بیاد

خواهر دارم و یک برادر. من و برادرم از خواهران خوردتر هستیم. روزی در منزل شخصی که با ما آشنایی زیاد 

داشت مهمان بودیم. در ضمن صحبت، مرد ریش سفیدی از خواهر بزرگم پرسید که چند ساله است؟ خواهرم که زیادتر 

که چهل سال عمر دارد. خواهر دیگر گفت که او سی ساله است. به همین ترتیب سال عمر داشت جواب داد  ۵0از 

هریک از خواهران و برادرم عمر های خود را حد اقل ده، ده سال کمتر محاسبه کردند. تا وقتی نوبت من رسید، من 

 (.دیگر در دنیا نبودم و پس رفته بودم

  .تعداد وکال و فرهنگیان کشور اندسه مثال فوق نمونه ای از طرز تفکر و عقیدۀ نادرست 

با تأسف عمیق که چنین اشخاص، عالوه از دستگاه فاسد دولتی، مردم شریف وطن را به بازی و مسخره گرفته اند و یا 

این که مردم با وجدان افغانستان را در قید گفتار تحریک آمیز و بازی های سیاسی، محبوس کرده اند. اینها از خدا نمی 

مردم با وقار این کشور که مدت چهل سال در فقر، گرسنگی کامل، خون ریزی، نا امنی و گریز زندگی می  ترسند و به

 .نمایند، رحم نمی نمایند

من از نویسنگان صاحب قلم می پرسم که چرا متوجه اصلی درد های مردم افغانستان نمی شوند، درد های فقر و 

فرهنگی و یا کم فرهنگی ، فساد اداری، مالی و سیاسی و همچنان گرسنگی، امراض، نا امنی سراسری در کشور، بی 

بیسوادی بزرگ بیش از هفتاد فیصد نفوس در کشور. آیا میدانند که بیش از هشتاد و پنج فیصد مجموع زنان کشور 

را در بیسواد هستند و چهار میلیون طفل افغان خاصتاً در والیات شرقی، جنوبی و در حوالی کابل مکتب نمی روند؟ چ

موارد فقر فرهنگی و احساسات تبعیض جنسی و زور گویی مردان کم فرهنگ در برابر زنان نمی نویسند. چرا مردان 

در بعضی از محالت و شهر های افغانستان که وسیلۀ دسترسی به تعلیم و تربیت میسر است، به دختران و زنان شان 

ق نمی نویسند و راه های بیرون رفت از مشکالت و درد های اجازۀ کسب تعلیم و تربیت نمی دهند؟ چرا در موارد فو

  اصلی همه اقوام افغانستان را با قلم و زبان ساده پیشنهاد نمی نمایند؟

آیا فرهنگیان متوجه هستند که مردم کشور در هر گوشۀ افغانستان، در میان هر قوم و هر قبیله از دست دزدان و  

داد رسیده اند اما صدای شان از گلوی شان بیرون نمی شود زیرا گلو های  فاسدان حکومتی و زور گویان محلی به

 .شانرا خفک نموده اند و یا از بی نانی و ضعف جسمی بی صدا شده اند

این فرهنگیان نویسنده میدانند که که صدها طفل که مریض هم هستند، دختر و پسر در سرک ها گدایی می نمایند، مکتب 

این اطفال از ظلم و بی رحمی داعشیان و طالبان خانه های پدری شانرا در کندز، والیات شرق  نمی روند. خانواده های

افغانستان، هلمند، غزنی سمنگان، فراه و بغالن ترک گفته اند و در خیمه های پالستیک در دشتها به زندگی رقتبار و در 

ردم شریف افغانستان نمی نویسند و برای رهایی بی حرمتی و بی نانی بسر می برند. چرا در بارۀ حیات و رهایی این م

 .آنها از قید این نوع روزگار رقتبار پیشنهادات ارایه نمی دارند

من به کافۀ مردم افغانستان، به هر قومی که وابسته اند، به هر زبان و لهجه ایکه حرف میزنند، به هر مذهبی که عقیدت دارند و به 

رمت می گویم که شما زن و مرد و فرزندان خورد سال و پاک دالن افغان، هریک شما دارای هر محلی که زندگی می نمایند، با ح



شایستگی های انسانی، قومی، فرهنگی و مذهبی هستید و این شایستگی ها را از قرنهای دور به دست آورده اید که در مجموع 

ً حفظ گردند زیرا که هر یک از فرهنگ های تنوع فرهنگی صاحبقدر و غنی را در کشور بار آورده اند و الزم است که ح تما

محلی گل های قشنگ شاخ های درخت بزرگ فرهنگ شما هستند. من به هریک شما می گویم که هیچ شخصی، نه زن و نه مرد 

  .افغان با ارتباط قوم، زبان و مذهب و یا محل زندگی خود شریف تر و شایسته تر از دیگر اتباع افغانستان نیست

یف تر و شایسته تر اند که  افغانستان را دوست داشته باشند، به مردم کشور خیانت نکنند، فاسد و دزد نباشند، به همه آنانی شر

 .اقوام و فرهنگ های مردم افغانستان احترام داشته باشند و با هر وسیله در خدمت مردم وطن شان باشند

ک، هم پشتون، هم ازبک وهم ترکمن، هم بلوچ، هم نورستانی، هم من که با افتخار میگویم و می نویسم که هم هزاره، هم تاج

ایماق، هم قرغیز هستم چونکه با مراجعه به تأریخ وطن میدانم که گروه عظیم مردم افغانستان در گذشته های دور تأریخی وطن 

که در گفتۀ زیر با حرمت به  شان، وابسته به یک منطقه و همه نجیب زاده گان و زادۀ یک مادر هستند. وطنم را جایی می بینم

 .هموطنان نیک سیرت معرفی میگردد

 

 وطن من

 

 نوطن م لب آسیا،ق ــان مـن وتو ج تو عشق من وجنت خضرا، وطن من

 ، وطن من)ج(داـاقوام با خ ـۀو خانـت یبزادگـــاه مـــردم آزاده و نــج وـت

 آریا، وطن منزرگ و مـــادر بــــت        وهـپر شک أریخت و منـبع حکایــتـت

 ن فردا، وطن منو خار چشم دشمـت ربت شیران دره های مرد خیزت وـت

 ن منـا، وطو زادگـــاه احـمـد بـابــت ویزنـافتـخار شـوکت محمود غ وـت

 ا، وطن مننیرونی و سیو تربت بـت ی و بیـهقیـامو ج اییمنـزل سن وـت

 زیبا، وطن من ۀوشتـن ه ایـو نامـت اـوشت طفل مـکتاب سرن ۀصفح تو

 ردا، وطن منـف ۀقص تو راز من و        اـــاصل مـتــانت افـغـان بـا وفتو ح

 حیـات من وما، وطن من ۀتو رشتـ رـاان ایـن دیمــرکــز آمال مردم تو

 ن دلها، وطن منروش چه ایتو باغ  من     آرزوی از من و تو فکر مـن و

 تو خانه ای عزیز و عزیز عزیز ما

 عـزت بـا بـا، وطن منتو نـام ما و 

 


