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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ دسمبر ١٨

  

  وحدت ملی چگونه به دست می آيد؟
  

ه خود اين مطلب را تلويحاً در خواھند، آنگونه ک که با برجسته ساختن يک زبان در يک کشور چند زبانه می آنانی

کنيم  دارند، به وحدت ملی دست پيدا کنند، بايد بدانند که در دنيائی که ما امروز زندگی می نوشته ھای شان ابراز می

و با توجه به حقايق غير قابل انکار و اغماض، يعنی وجود اقوام، خرده فرھنگ ھا و زبان ھای مختلف در يک 

چنين امری در زمان ھای گذشته، آنگاھی که حق و حقوق مردم را شاھان پرزور . يستکشور، چنين کاری ممکن ن

کردند ممکن بود، ولی امروز که مشکالت و مسائل در روشنی تعابيری مانند  دست جبار تعيين میه و شمشير ب

از طريق زور گردد، رسيدن به اين گونه آرزو ھا  حقوق بشر و عدالت اجتماعی و آزادی و برابری حل و فصل می

  . شاھان يا حکومت ھای تحميلگر ديگر غيرعملی است

تواند مؤلفه ھای اصلی و اساسی وحدت ملی در يک کشور چند قومی و چند  در عصر ما تنھا و تنھا دو چيز می

يکی از اين دو چيز سرزمينی است که مردم در آن زندگی می کنند و ديگر وجود عدالت ميان تمام . زبانی باشد

  .  ماقوا

شکی . جامعه شناسان مؤلفه ھای زيادی مانند زبان و تاريخ و فرھنگ را برای وحدت يک ملت ضروری پنداشته اند

نيست که مردمانی که به يک زبان تکلم می کنند و دارای عرف و عادات و رسم و رواج ھای مشابه و ريشۀ واحدی 

يشتر متشکل ھستند، ولی آنجا که چنين اشتراکاتی ھستند نسبت به مردمانی که مشترکات شان باھم کمتر است، ب

  وجود ندارد يا کمتر وجود دارد، چه؟ 

بر سر عامل اول، يعنی بر سر افغانستان به عنوان محور اصلی و اساسی وحدت ملی فکر نکنم که ھيچ قومی 

ا ھمه افغان ھستيم و م. بر سر اين محور به عنوان محور اساسی و اصلی ھمۀ ما ھمنظر ھستيم. اختالف داشته باشد

که من  شود، تا جائی نبود وحدت ملی، اگر گاه گاه از اين زبان يا آن قلم چيزی شنيده می. افغانستان خانۀ ماست

مشکل ما در واقع اين است که در کشور . متوجه شده ام، در اين نيست که ما بر سر افغان بودن توافق نداشته باشيم

که شکايت دارند،  آنانی! گيرد انی، فرھنگی و قومی شان برخورد برابر صورت نمیما با اقوام و با داشته ھای زب
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آره، افغانستان خانه ھمۀ ماست، اما در اين خانه حقوق ھمه آنگونه که بايد مراعات و احترام می شد، يا : ميگويند

د و عدالت وجود نداشته که حق و حقوق ھمه احترام نشو احترام شود، درعمل مراعات و احترام نشده است؛ و جائی

  .استۀ باشد بحث وحدت بحث بيھود

 سی شمسی در کشور و دفاع از ۀوسيله کميسيون منتخب در دھه تحميل کلمات بيشمار پشتو در زبان فارسی دری ب

شفاخانه کلمۀ فارسی ايران نبود که آن ! آن کار مقرون با احترام به داشته ھای فارسی زبانان کشور نبود؛ و نه ھست

. جای آن کلمۀ روغتون را رسميت بخشيدنده را به بھانۀ تھاجم فرھنگی ايرانيان از زبان فارسی دری حذف و ب

کلمات فارسی دريی که در زبان پشتو راه پيدا کرده اند در نتيجۀ . ھمچنين کلمات زايشگاه و دواخانه و غيره و غيره

خودی و بدون اجبار در اين زبان درھم آميخته اند، ولی کلمات ه شکل خود به تماس فارسی زبانان با پشتو زبان و ب

جای کلمات فارسی دری رواج داده شد، داد و ستد عادی ميان زبان ھا ه پشتويی که بنابر پيشنھاد کميسيون ياد شده ب

مادی و چنين تالش ھائی ميان مردم ايجاد بی اعت. اين نوع تشبثات و اقدامات قوام بخش وحدت ملی نيستند. نبود

 و ناگفته پيداست که -باشد کند ـ بحث ھای بعضاً درشت فعلی نتيجۀ ھمين تالش ھای اشتباه آميز می خصومت می

وجود بی اعتمادی و خصومت ميان مردم يک کشور بھترين راه برای نفوذ بيگانه ھا در آنکشور است؛ بيگانه ھائی 

مدن درز ھای قومی ـ زبانی ـ دينی ـ مذھبی ـ ھويتی ـ و وجود آه که برای نفوذ و تضعيف بيشتر يک کشور منتظر ب

اگر نيک ديده شود، اين ما ھستيم که نافھميده زمينۀ نفوذ و تھاجم ھای گوناگون . فکری در ميان مردم آن کشورھستند

  !  کنيم کشور ھای بيگانه در خاک خود را مھيا می

زبانه ای که حال به حقوق خويش، برمبنای تعابير آنچه سبب استحکام وحدت ملی در يک کشور چند قومه و چند 

باشد، تطبيق عدالت و شناخت حقوق ھمه در جامعه  جديد، يعنی آزادی و برابری و دموکراسی آشنا شده است، می

است؛ نه تحميل يک شخص يا يک فرھنگ يا خرده فرھنگ و زبان بر شخص و فرھنگ و خرده فرھنگ و زبان 

  .  ھای ديگر

نام قوم و خويش و ھمزبان ه آنانی که مصرانه، ولی بيمورد از اقدامات نادرست دولت ھای گذشته بخواھش من از 

خاطر ايجاد تفاھم و صميميت بيشتر ميان مردم و ه کنند، اين است که ب دفاع می) به معنی عاميانۀ آن(و ھموطن 

طرف اشخاص و دولت ھا صورت استحکام وحدت ملی و حفظ استقالل کشور کار ھای غلطی را که در گذشته از 

گرفته است، اگر واقعاً و جداً خواھان رفع تخاصمات و تخالفات موجود در کشور ھستند و خواھان وحدت ملی در 

  . باشند، به مثابه اولين قدم در اين جھت، تقبيح کنند کشور می

اگر عالقه به وحدت . دتوجود می آورد، نه دوستی و وحه تالش برای حذف فزيکی يا فرھنگی ديگران دشمنی ب

  !ملت داريد، به يکديگر احترام بگذاريد و حقوق يکديگر را مراعات نموده عدالت را پيشه کنيد

 بيگانه را به ۀخواھش ديگر من از آنانی است که بی دليل و بدون سنجش کلمات نامأنوس و کج و کلنج و بی ريش

زيون ھا، سايت ھا، روزنامه ھا و مجالت بايد در حد خصوص صاحبان تلويه اين ھا، ب. دھند زبان خود راه می

امکان بکوشند تا کلماتی که ناباب و نازيبا و دور از مفھوم ھستند در تلويزيون ھا، سايت ھا، روزنامه ھا و مجالت 

  .شان به نشر نرسد

کار ه ن اصطالح زياد باصطالح کج و کلنج شايد در لغت نامه ھا وجود نداشته باشد، اما در زبان عاميانۀ مردم ما اي

کنم، منظورم لغت نامه ھای ھمسايه ھای ايرانی ماست که غالب ما ھا  وقتی از لغت نامه ھا صحبت می!! ميرود

باوجود اين که ديده نداريم که آن ھا را ببينيم، در مواقع ضرورت، ولی، تنھا و تنھا بدان ھا مراجعه کرده حل مشکل 

 شود می  جامع فارسی دريی که در افغانستان صحبت میۀ تدوين يک لغت نامبديھی است که اگر ما به. ميکنيم
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زور در ميان چيز ه چيزی را ب" (تخته کردن"پرداختيم، معنی اين اصطالح و معنی اصطالحات عاميانۀ ديگر مانند 

يد از لت و پار کردن و اول با! اما ما کجا و اين کار ھا کجا؟. توانستيم در آن ھا پيدا کنيم را می) ھای ديگر جا دادن

  !!    يخن دريدن يکديگر خالص شويم

١٧/١٢/٢٠١١  

  

 


