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ستم یعنى سی ٬گرددیدفاع خودى محروم مت بمثابۀ ضابطۀ یکه جامعه بدنبال جنگ و بحران از داشتن حاکمیقاعدتاً زمان

 .گرددیراه براى نفوذ انحراف و فساد هموار م ٬ندیبیدفاع جمعى صدمه م

ن سو از یعى جامعه از سه دهه بایستم دفاع طبیس ٬میدر افغانستان نسبت وجود عوامل نامساعدى که همه بآن آشنا هست

 ٬نفى ارزش هاى ملى ٬خ ملىیف تاریثه مساعد شده است: تحریط خوبى براى تهاجم ارواح خبیتاً شرایان رفته و نهایم

ثه در بدنۀ یمظهر حلول ارواح خب ٬ن وحدت ملى داشتندیخى که نقش محورى در تأمیت هاى تاریبى حرمتى به شخص

 .ناسالم جامعۀ افغانى است

ک یستماتین سو بصورت سیدهه به اى( است که از سه ینى )مبارزه یل نام "افغان" به "افغانستانى" دنبالۀ کامپایطرح تبد

 .شودیش برده میت افغانى به پیف هوی)منظم( از جانب برخى دشمنان داخلى و خارجى کشور به قصد تضع

به درستى از  ٬سندگان متعهدیخى کلمۀ "افغان" که برخى از نویک و تارینولوژیترم ٬ه پهلو هاى ادبىیبنده به توج

ت و دشمنى یارى ندارد. قصد من از مداخله در مناقشۀ جارى افشاى سوء نک ٬عهدۀ پرداختن به آن بدر شده اند

 :ت ملى طى چند نکته استی"افغانستانى" ها در برخورد با هو
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افشاء کنندۀ بسا کجروى ها و بدخلقى هاى صاحبان  ٬وند داردیک ـ انتخاِب وقت طرح موضوعاتى که به زندگى ملى پی

 :غرض است

ر کشد. در داخل کشور حکومتى که بیطره تفنگداران به سختى نفس میر سیى است و زافغانستان معروض به انارش

اناً در صورت ضرورت از آنها یسانسور وضع کند و اح ٬ت ملى را بسته اندیب هویکه کمر تخریفکر وذکر کسان

ً و اصوالً بازخواست نما زم سوال و یکانیان مرون افغانستان فضاى بى بند و بار و فقدیوجود ندارد. در ب ٬دیقانونا

ر منافع ملى و عمومى از مجارى مختلف از یت هاى فرو خفته مغایشود که احساسات و عصبیسبب م ٬بازخواست

 .ا در درون افغانستان نفوس کند و هنگامۀ نفاق و شقاق گرم نگهداشته شودیجمله مطبوعات و مد

آنقدر ذکاوت دارند  ٬رندیگیزندگى ملى قلم بدست مزه با ضوابط یکه به قصد پرخاش و ستینجاست که کسانیتعجب ا

الش نست که آنها چرا از تیص بدهند. اما سوال ایخ "عنصر ثبات" را در جامعۀ افغانى تشخیکه با گرفتن درسى از تار

خودرا  عىینکه باالخره حق جاى طبیا در ایستند؟ آیخ باز نمى ایستى )دگرآزارى( در جهت ُکند ساختن عرادۀ تاریساد

  بى باور اند ؟ ٬ردیمى گ

آنها از  نست کهیاسى این ُجبن سیل ایشوند. دلیسندگان افغان دشمن غالباً با نام و نشان مستعار وارد معرکه میدوـ نو

ر یکنند که روزى حوادث مسین مطلب را خوب درک میقى دارند و اینى دقیش بیندۀ کشور پیر انکشاف اوضاع آیس

مجدداً شکل خواهد  ٬خى خودیزه هاى متالشى شدۀ جامعۀ افغانى در محور ثابت تارافت. پریعى خودرا خواهد یطب

گر با صلح و محبت زندگى خواهند کرد و آنگاه با عناصر ضد ملى و تفرقه یگرفت. اقوام برادر کشور در کنار همد

 .افگن حساب و کتاب خواهد شد

ن اوضاع یناظر ٬فتواى مرگ "برادربزرگ" را صادر کردد افغانى در هجرت یکى از جراین سال قبل وقتى یسه ـ چند

ت ملى افغان ها به مرحلۀ ین داخلى و خارجى در جهت نفى وحدت و هوین باور شدند که تالش حلقه هاى معیبه ا

 .ده استیخطرناکى رس

دن بافت یکوبغاتى درداخل و خارج کشور براى درهم یفرهنگى و تبل ٬اسىیادامۀ مبارزۀ "افغانستانى" ها در سطوح س

ى آنها با ساختار قومى ـ سنتئ جامعه افغانى شد. چه بافت ملى جامعۀ افغانى از نظر یارویسبب رو ٬ملى جامعۀ افغانى

کل ت قومى شیاست دولتى و تا حدود اندکى در اطراف زبان و فرهنگ پشتون ها به مثابۀ اکثریرامون سیخى پیتار

 :ک صبغۀ دشمنى با پشتون ها را احتوا کردیبصورت اتومات گرفته بود. بناًء دشمنى با ارزش هاى ملى

رد. ار کیمار گونه اختیى فرهنگ درى ابعاد بیده شد. پشتو زداینام "بابا" از کنار نام با عظمت "احمدشاه بابا" دزد

ر ت قومى از اوطان محلى شان در شمال رانده شدند. سرود ملى در حال مسخ شدن قرایگروه هاى وابسته به اکثر

ت یت در لجن تعصب قومى خود را متشکل کردند و خواست خودرا بر اکثریر گروه هاى اقلیه جرگۀ اخیگرفت. در لو

ش از سه هزارتن آن در شمال افغانستان در آستانۀ حملۀ یل نمودند. پشتون و طالب در ترادف قرار گرفت و بیتحم

بى و آدم کشى خود در یخارجى با همه قدرت تخرن جنگى قواى یست شدند. ماشیکا به کشور سر به نینظامى امر

ه است که دینک گپ به آنجا کشید. تا باالخره ایت قومى متالشى گردیاسى اکثریجنوب کشور لنگر انداخت. اتحاد س

 .شودی"افغان" "افغانستانى" م
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ده بود که به آن یشه دوانیخ کشور رگ و ریآنقدر در بدنۀ تار ٬برادر بزرگ که فتواى مرگش را صادر کرده بودند

ه و نینه تنها از صحنۀ هستى ساقط نشد بلکه در برابر شعار آگنده از ک ٬کردندیسهولتى که دشمنان افغانستان تصور م

ب ده سال ین عکس العمل طى قریآشوبگر و بى مالحظه از خود عکس العمل نشان داد. ا ٬خصومت چند ماجراجو

 :ر به دو گونه تبارز کرده استیاخ

 فیپاسف و یاکت

وحدت  نیخى تأمیف در سطح عوام الناس بودند که به اسرع وقت توانستند محور تاریطالبان تظاهر عکس العمل اکت

رى یت انکار ناپذیاما واقع ٬ف خوبى ها و بدى ها خود را داشتیا کنند. عکس العمل اکتیادارى و ملى افغانستان را اح

نوت ناشى از آن محصول دشمنى گروه هاى "افغان دشمن" با قوم ده طالب و خشین بود که پدیکرد ایان میرا که ب

 .ت ملى و افغانى قرار داشته استیت هویخى تثبیت قومى در مرکز تارین اکثریت است. ایاکثر

شتر روى ینافرجام بود که بدنبال دشمنى با "اوغان" )افغان( ب (phénomene) "ک "حادثهینست که طآلب یت ایواقع

ن فکرى بوجود آمد و بعداً عامل مداخله خارجى آنرا به سود خود یازبطن توده هاى داراى سطح پائ زه هاى داخلىیانگ

  .بکار برد

کا به کشور آغاز شد و تا یف در برابر خصومت با "افغان" و "افغانستان" با تهاجم نظامى امریاما عکس العمل پاس

ل مى یمرکب از شمارى از روشنفکراِن دورن حکومت تمثن عکس العمل را حلقۀ کوچکى ین اکنون ادامه دارد: ایهم

اى محورى یلوى قرار دارند. بناًء حکومت در احین حلقه در اسارت تفنگداراِن مخالف ارزش هاى ملى ـ قبیند. اینما

س فعلى دولت نتوانسته است على الرغم یناکام مطلق است. رئ ٬رامون آن جمع و جور شوندیکه همه اقوام کشور پ

 نه و بغض "افغانستانى"یز کیره به تفنگداران مرکز گریت و غیوال ٬وزارت ٬مدال ها و مناصب سفارت ٬القاب اعطاى

ل ف را برضد دشمنِان تشکیکا جلو اثربخشى عکس العمل اکتیل کند. کرزى در توافق با امریها را به حب وطن تبد

 .اوردیى بدست بیجه ینت ٬ى خوداسیم سیف تیبى آنکه از عکس العمل پاس ٬ک محور ملى گرفته استی

اد دولت جیخى متعلق به آن گروه نژادى و قومى است که افتخار ایست که کلمۀ "افغان" از نظر تارین شکى نیچارـ در

ک یگر منحصر بیاصطالح "افغان" د ٬جاد شدیافغانستان معاصر با نام وى گره خورده است. اما بارى که دولت ملى ا

حدت خ وین همان ملتى است که توانسته است در پهناى تاریمتعلق به هم اقشار ملت است. ا ست بلکهیا نژاد نیقوم 

 .ه قدرت هاى خارجى متجاوز حفظ کندیخود را در َطول مقاومت عل

فى در مدار پروسه ساختن ملت قرار یقوم و نژاِد مسلط از نظر کمى و ک ٬لوىیى قبینست که در جوامع ابتدایت ایواقع

واف ل ملت به طین مدار تا تشکیرامون همیعى پیار طبیوۀ بسیگروه هاى قومى و نژادى کوچکتر به شگرفته است. 

اسى و فرهنگى القاح شده توسط یج در اطراف ضابطه هاى سیآغاز کرده اند. آنگاه نام و نشان دولت وملت بالتدر

ا و یلى در اروپاى قرن هفده و آسل دولت میده تشکین پدیخ این عنصر مسلط شکل گرفته است. نمونه هاى تاریهم

م وجود دارد. من به تکراِر مثال هاى متعددى که در مورد یکه بخواهیمانه ایقاى پس از جنگ جهانى دوم به هر پیافر

 .پردازمینم ٬ن مبحث ذکر شده استیاز جانب برخى اشترک کنندگان ا
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ً با نارسایده که در آغاز طبین پدیزم انکشاف ایکانیم در مواردى با حق تلفى ها همراست نه اصول  ى ها ویعتا

 جاد فعل ویى موجب ایست که دربطن جوامع ابتدایعى ایاسى بلکه تعامالت طبیحق راى و اشتراک س ٬موکراسىید

 .گرددیموکراسى میدن به مرحلۀ دولت ملى و دیاسى و کلتورى تا رسیس ٬اقتصادى ٬انفعاالت متعدد اجتماعى 

شد و در یاسى اطالق میل پشتون به مثابۀ عنصر مسلط در فعل و انفعاالت سیابتدا به قبا بناًء اصطالح "افغان" که

 ٬ک قرنیطى استعمال مستمر الاقل  ٬دین اطالق گردین سرزمیعى تشکل ملت افغان به همه باشندگان ایر طبیمس

 .اناى کهن مى درخشدیخ آریافت و اکنون چون تاجى بر فرق تاریت یمشروع

آموزنده و رهنمود دهندۀ ملى را بدست گرفته  ٬ن بحث سودمندیشاغلى ولى احمد نورى که ابتکار طرح از مانند یمن ن

 ٬ن جرم از نظر اخالقىیرى اصطالح "افغانستانى" بجاى "افغان" جرم است این باورم که اصوالً بکارگیبه ا ٬اند

 .اسى و حقوقى قابل بررسى استیس

ن یخى "برادربزرگ" در تامیم مظهر نقش تاریکه قبالً گفتیکلمۀ "افغان" همانطورن معنى که : یـ از نگاه اخالقى به ا

لۀ ت سلسید که رعاید. افغانستان وقتى معروض به بحران گردیان خانوادۀ اقوام افغانستان به حساب مى آیوحدت م

وچک خانواده با ن کیک اجانب با سوال مواجه شد. برخى منسوبیخانواده به تحر یان اعضایمراتب اخالقى در م

ت یدند و با نام و نشان برادر بزرگ که با هویرون کشیتِه اخالقى برادر بزرگ بیشى خود را از حلقۀ اتوریناعاقبت اند

ا ین سلسلۀ مراتب اخالقى احیکه اینست که تا زمانیت ایسرخصومت گرفتند. واقع ٬خى خورده بودیوند تاریملى ما پ

تاً "افغانستانى" در "افغان" مدغم یو نها ٬ردیجذبات و احساسات گذرنده را نگ نى و حق شناسى جاىینشود و واقع ب

 .دیکشور ما روى خوشى را نخواهد د ٬نشود

موکراسى و راه یم: راه انتخابات و دیش رو داریک از عناصر مرکبۀ اجتماعى دو راه در پین حقوق هریبراى تام

 .حقوق متقابل یت خوش به رضایرعا

ت خوش برضاى سلسلۀ مراتب اخالقى که یعنى رعایفقط راه دومى  ٬موکراسىیق دینۀ تطبیدن زمتا زمان مساعد ش

 .ستیگریز دیزى و اخالق چیماند. حق چیباقى م ٬ستیچ وجهه مسلتزم گذشت از حق خودى به نفع طرف مقابل نیبه ه

 .جرم اخالقى استان اعضاى خانواده واحد افغانى یخى میعى و تاریت سلسلۀ مراتب طبیبلى! عدم رعا

وه یرى شیبکارگ ٬ق شدن استیختۀ افغانى در حال تطبین جرم اخالقى در جامعۀ شکسته و ریکه در قبال ایده ایمؤ

ق جنگ عمالً مطرح ین اکنون در بخشى از جنوب افغانستان ازطریخته با تعصب و خشونت است که همیهاى آم

 .است

شود یدان میلۀ احقاق حق است که فقط در صورتى وارد مین وسیى ترین حال نهاین و در عین تریبت آفریجنگ مص

 .گر رفع منازعۀ اجتماعى بسته باشدیکه همه راه هاى د

ً به القاعده بدون در نظرداشت ابعاِد قومىیص ایتلخ زۀ آزادى یملى و در مجموع نفى انگ ٬لوىیقب ٬ن جنگ صرفا

 نینکه ازیت تطابق ندارد. اما ازیر است که با واقعاسى در داخل و خارج کشویگران مغرض سیخواهى آن کار باز

 .توان داشتیشکى نم ٬برندیز سود میان مذهبى نیادگرایجنگ بن
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ابى یدر کشور هاى عقب مانده جنگ معموالً حربۀ حصول حق در دست عوام الناس است. مردم عامه در صورت کام

د یشه روشنفکران که بایمعتقدات در بسا جهات با اندن یدگاه ها و معتقدات خودرا بکرسى مى نشانند. ایدر جنگ د

ست. یسازگار ن ٬رندیک موضع قرار بگیقوى در دفاع از یصرفنظر از وابستگى هاى قومى و مذهبى و اختالفات سل

موضع  کیند و روشنفکر را از داشتن یزه هاى ادامۀ جنگ را به عوام الناس تدارک نماید انگیبناًء "افغانستانى" ها نبا

 .اسى قوى مشترک محروم کنندیس

 خیل و اقوام خورد و بزرگ. مد و جذر تاریبى است از قباین مفهوم که : جامعۀ افغانى ترکیاسى به ایـ از نظر س

ان عناصر مرکبۀ جامعۀ افغانى شده است. در مرحلۀ انتقال از جامعۀ یع قدرت میعى توزیک نظام طبیجاد یموجب ا

تماعى ب اجیستم دولتى منعکس شود و به عنصر بزرگتر در ترکید در سیعى بایظام طبن نیا ٬لوى به جامعۀ مدنىیقب

ندۀ ن کنیض گردد. نفى نقش محورى از عنصر تامیاى وحدت ملى تفویق احینقش محورى در ادارۀ دولتى و از آن طر

 .ر قابل عفو استیاسى غیک جرم سی ٬اسىیثبات س

از. براى یک امتیت است نه یک مکلفیى یشناسا ٬اسىیثبات اجتماعى و سن کنندۀ یى نقش محورى به عنصر تامیشناسا

ن ینفع در تامیى رغبت و رضاى مجموعۀ عناصر ذین شناسایار الزم است که در عقب ایرى از دوام جنگ بسیجلوگ

قانون  تیج به سوى تحقق حاکمیلوى افغانى به تدریق جامعۀ قبین طریصلح و وحدت ملى قرار داشته باشد. فقط از هم

موکراسى قدم خواهد گذاشت و اعضاى خانوادۀ اقوام افغانستان لذت زندگى در دوستى و برادرى ین دیو استقرار مواز

 .افتیرا باز خواهند 

 ٬"ه " هاى " فرنگىیش از وقت موعود توسط "دایزم پیالیمانند "نوزاد" سوس یموکراسیامروز در افغانستان "نوزاد" د

ن دو نوزاد ین باور اند که ایا آورده شده است. صاحب نظران به ایمار و عقب مانده بدنیب ٬لیعل"قهراً" از بطن جامعۀ 

 .ن نباشدید است چنیکسان خواهند داشت؛ که امیسرنوشت 

ض نام "افغان"ۘ به "افغانستانى" جرم حقوقى مشهودتر از جرم یف و تعویدگاه حقوقى: تن دادن به بدعت تحریـ از د

 .استاسى یاخالقى و س

ن المللى به مثابۀ یثاق هاى بین مدون و میقوان ٬ن اساسىیکه داخل قوانیاصطالح "افغان" و "افغانستانى" درست زمان

ن اصطالح فقط یر اییکند. تغیافت میارزش حقوقى در ٬دیت ملى گردیانگر هویافزار لغوى ممثل باشندگان کشور و ب

ه یندگان خود در لویا توسط نمایلۀ رفراندم )همه پرسى( و یلوست باین صالحیت مردم است. مردم ازیدر حدود صالح

اطالق نام "افغانستانى" به  ٬افته استیل مورد نظر از مجراى اصولى آن تحقق نیکه تعدیند. تا وقتینمایجرگه استفاده م

وجب ده و مستت بوین مدون ناشى از آن بخصوص قانون تابعین اساسى و تخلف از قوانی"افغان" تخطى از احکام قوان

ده که ین گردییف همان مجازاتى تعین جزاى کشور هاى مختلف همردین مجازات در قوانیگردد. ایمجازات تلقى م

ره یمدال هاى دولتى و غ ٬بانکنوت مروج ٬سرود ملى ٬رقیر اصولى سمبول هاى دولتى و ملى چون بیر غییتغ یبرا

 .نى شده استیش بیپ

 

 : جهینت
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گرفته  ت قومى شکلیلوى در احاطۀ معتقدات و باور هاى اکثریزم قبیونالیساختار سنتى است. ناسجامعۀ افغانى داراى 

 .ن اعتقادات و باور ها شده اندیک ایشر ٬ر مرکبات اجتماعىیخ سایب و فراز تاریاست. طى نش

 راطى را در قبالز و بعضاً افیشه عکس العمل هاى قهر آمیعى ـ سنتى جامعۀ افغانى همیکال ساختار طبیل رادیتعد

 .اسى و اجتماعى برهم خورده و کشور معروض به جنگ داخلى شده استیداشته که طى آن ثبات س

ست. لۀ جنگ شکل گرفته ایاسى بالوسیموکراسى معموالً معادلۀ قواى سیلوى افغانى و ناآشنا با اصول دیدر جامعۀ قب

ن کرده و زندگى ملى پس یاسى را تامیثبات س ٬عنصر نیده و آنگاه همیابى عنصر مسلط اجتماعى انجامیجنگ به کام

 .از جنگ را سازماندهى نموده است

کل گرفته لوى ـ ملى شیت قبیرامون حاکمین ملى است که پیه موازیل نام "افغان" به "افغانستانى" اعالم جنگ با کلیتعد

عنى یـ ملى  لوىیت قبیمسلح حاکم نین مدافعیت موضع افراطى ترینۀ تقوینکه زمیلى خطر این جنگ تحمیاست. در چن

 :ستیدور از امکان ن ٬طالبان هموار شود

دفاع  زه اى براىیتواند انگیت قومى میلوى ـ ملى براى برخى از روشنفکران منسوب به اکثریجنگ با ارزش هاى قب

ر "افغان وطالب نقش عناصینجه در تولد طالب و یزم باشد. بالنتیو طالبانیدن به دامان نیتاً دفاع ملى با لغزیخودى و نها

 .توان از قلم انداختیدشمن" را نم

 .م دادیى زبان درى ادامه خواهینده به صحبت خود در رابطه به پشتو زدایدر آ
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