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 تمهشقسمت سی  و  
 

 ! مـا كـیـسـتـیـم و ایـنـجـا كـجاسـت ؟

 مِلی در افغانستانبحران هویت 

 از

 خواجه بشیر احمد انصاری

 

 

 

ن بحران یاز یكیرا پشت سر نهند كه  ییرند تا بحران هایثبات و استقرار ناگز یر عبور به سویدر مس یاسیجوامع س

تا آنكه از  یاسیو استقرار س یو انسجام اجتماع یاست. كاروان وحدت مل یت ملیسرنوشت ساز بحران هو یها

رسش ن پیگر جامعه را حل نموده به منزل مقصود رسد. حال اید یتواند بحرانهاینگذرند، نم یت ملیبحران هوستگاه یا

 د ؟ینمایرا افاده م یت چه معنیست؟ و بحران هویچ یت ملیشود كه هویمطرح م

 یدر دوره هاافته است. عربها كه یباشد اشتقاق ی"او" م یر "هو" كه به منعیبوده و از ضم یت در اصل لفظ عربیهو

ت" را اشتقاق نمودند و یكردند، از كلمۀ "هو" ، "هویونان ترجمه میمنطق و فلسفه را از  یتمدن اسالم یشگوفان

 یا جامعۀ اورا معرفیاست كه انسان و  ییت شناسه هاینكه منظور از هویت" را، خالصۀ سخن ایاز"ماهو" ، "ماه

 .دینمایم

اطالق  ی، به حالتیجامعه شناس برجستۀ فرانسو (Emile Durkheim میوركهال دیمیا) ت بنا به گفتۀیاما بحران هو

جه ید ناتوان بوده و در نتیجد یجاد نورمهایت شدۀ گذشته را رها كرده و در ایتثب ینورمها یشود كه جامعۀ انسان یم

ه شیم؟ چه ریبوده ا ل : ما كهیاز قب یدیجد یافراد پرسشها ین هنگام برایشود. در یجامعه و فرهنگ دچار بحران م

ه شود ك یم رفت؟ مطرح میم؟ و به كجا خواهید باشیجاد شده است؟ چگونه بایا یتین وضعیم؟ چرا چنیداشته ا ییها

 .بخشد یت آنان را سامان مین پرسشها هویافراد و جوامع به ا ینحوۀ پاسخگوئ
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قت تراوش فعل و انفعاالت طبقات یحقن بحران ها در یاست. ا یخطرناك یدچار بحران ها یر زمانیجامعۀ ما از د

د سالها قبل آنرا یباشد. كه مسؤوالن امور و رهبران جامعه با یخ، فرهنگ و جامعۀ ما مین، تاریسرزم یولوجیج

ل كه حیرا به هر اندازه اید حل شوند زین بحران ها باینمودند كه نكردند. به هر حال ایحل و فصل م یبصورت درست

 .دیر خواهد افتیهم به همان اندازه به تأخ ییو ثبات و شگوفا یو تعال یر كاروان ترقیق افتد سیآنها به تعو

ن شناسه یف نخستین تعرید. بنابر اینمایم یاجامعۀ او را معرفیاست كه انسان و  ییت عبارت از شناسه هایم كه هویگفت

 یاهوین روزها هیافغان" است. كه درن لفظ "ید همینمایم یمعرف ین المللیو ب یمارا در عرصۀ مل یت جمعیكه هویا

 .دیآ یبحساب م یعیكامالً طب یدر داخل و خارج افغانستان بر سرآن به راه افتاده است. كه از نظر ما امر یادیز

ناعت نكه قینموده و بخاطر ا یابیشه یر یخین كلمه را از لحاظ تارید تا ایخواهد ورز ینجا سعین سطور دریسندۀ اینو

و فرهنگ و كاتب هزاره و  یبیخواهد شد و نه از حب یفراهم نموده باشد نه از مرحوم غبار نقل قولهر خواننده را 

د جمال یخ ما كه عالمه سیبزرگ تار یت هایسه تن از شخص یشان بلكه تنها به آثار و نوشته هایكهزاد و امثال ا

خاطر ب ین افغانید جمال الدید. سیم ورزیخواه ر عبدالرحمن خان اند اكتفایو ام یابدال یو احمدشاه بابا ین افغانیالد

اش انتخاب شده است، احمد شاه بابا به  یلویو فرا قب یت فرامرزیمنزلت بلندش در انتظار همه هموطنان ما و شخص

اد جیاش در عهد سلطنت او ا یكنون ینكه افغانستان با مرز هایا یرعبدالرحمن خان هم برایخاطر مؤسس بودنش و ام

 .دیگرد

در زمان سلطنت او به همه ساكنان كشور  یدهد كه كلمۀ "افغان" نه تنها قبل از احمدشاه بابا بلكه حتیخ شهادت میتار

فۀ یخل ینجا به نامۀ احمد شاه بابا عنوانین مسئله ما در اید. بخاطر اثبات ایگردیل آن اطالق میاز قبا یكیما نه بلكه به 

ا احمدشاه باب یـ ادب یاسیث ارزندۀ سین نامه كه جزء مواریم. اصل ایینما یثالث( مراجعه م ی)سلطان مصطف یعثمان

ر عنوان " نامۀ یش ز 13٤6آن در سال  یف استانبول موجود بوده و متن و محتواید در آرشیآ یبه حساب م یابدال

تان قت افغانسگران از طرف حكومت وید یقات و تبصره هایمۀ تعلی" ضمیثالث عثمان یمصطف به ناماحمد شاه بابا 

 .در كابل چاپ شد

ع یجان بل جمیخراسان و عراق و فارس و آذربا»... د: یگوین نامه احمدشاه بابا هنگام صحبت از نادرشاه افشار میدر

سران و سركردگان  یران و هندوستان و تركستان را مسخر ساخته و شجرۀ استقالل تمامیح الفسحت ایمملكت فس

 ...«.ل افغان دراز نمودیل جلیو جور بر ا یران را از پا در انداخته دست تعدیاالت و احشامات مملكت ایا

ه در غین صیشود. همیاد میل افغان" یل جلی"ا به ناماست كه از آن  یلیله و ایشود كه افغان اسم و قبیده مینجا دیدر

ل افغان اطالع یل جلیكردگان اسران و سر»... م: یخوانیآن م یك جایشود، چنانچه در ین نامه تكرار میگر اید یجاها

عتر یمانان عرصۀ جهان مملك هندوستان وسیق پیق و تدقیتحق یافته بحضور آمده ظاهر نمودند كه از روی ین معنیبه ا

 «.ن استیزم یع ممالك رویاز جم

كه  ید، همانطوریگردیك" و "ازبك" و "هزاره" و "عرب" استعمال میدر ان دوره ها لفظ "افغان" در مقابل "تاج

 .شودیاستعمال م یامروز در محاورۀ عاد
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ن یمال الدد جیخ االفغان" عالمۀ بزرگ كشور ما سیتار یان فید بدان استشهاد نمود، رسالۀ "تتمۀ البیكه با یگریمأخذ د

  .است یافغان

ا ر یكیست كه ادگار مانده ایادش تنها دو رسالۀ كوچك بیز یمقاله ها و نامه ها یدر پهلو ین افغانید جمال الدیاز س

ن عالمۀ بزرگوار به یا "Natualisme " ایه" یچرینوشته است. رسالۀ "ن یگرش را به عربیو د یبه زبان فارس

افته و یر یتحر یاست كه به زبان عرب یخ االفغان" او مجموعۀ مقاالتیتار یان فینوشته شده و رسالۀ "تتمه الب یفارس

عبدالرحمن خان به شكل رساله كوچك از طرف مطبعۀ الموسوعات  یزندگن سال یدر آخر یعنی یالدیم 1901در سال 

كا موجود یدر كتابخانۀ كانگرس امر MLCSN97/777-DS ن كتاب در تحت شمارهیده است. ایمصر به چاپ رس

 .ده استیتۀ پاكستان به نشر رسیدر شهر كو یم از طرف پشتو اكادم1979آن در سال  یبوده و ترجمۀ پشتو

ش در مورد اصل و فصل و معنا و مبنا و یدر فصل نخست كتاب خو ین افغانید جمال الدیوف شرق سلسید ما فیس

ند كه دانین میده و علتش را اید : "مردمان فارس آنها را افغان نامیگویكلمۀ "افغان" بحث نموده، م یخیتار یشۀ لغویر

ندگان یوند... گی"افغان" گو یاد را در فارسیو فرنمودند، ناله  یاد میر شدن بدست )بخت نصر( ناله و فریاس یدر اثنا

 یل افغانیاز قبا ینامند، بخش یند ... مردم هندوستان آنها را "پتان" مینمایآنها را "اوغان" خطاب م یعوام زبان فارس

كه در "خوست" و "كرم" و "باجور"  یینامند ... و افغان ها یكنند خودرا )پشتون( و )پشتان( میست میكه در قندهار ز

  .شمارند یكنند خودرا "پختون" و "پختان" میست میز

افته یب یكتر یل مختلفین قوم از قبایا»سد: ینو یش میدر فصل دوم كتاب خو ین افغانید السادات ما موالنا جمال الدیس

 كه خودرا یگری، بنگش، و شاخۀ دیدی، مهمند، افریوسف زی، یری، عبدال، كاكر، وزیاست كه عبارت اند از غلجائ

 .«و باجور ی، و كرمینموده اند چون خوست یش مسمیبه نام مناطق سكونت خو

ك، و هوت ی( از شاخه هایافته است. بطور مثال )غلجائیب یره تركیم هر كدام از چند عشینجا نام بردیكه در ا یلیقبا

م یقست یكوچكتر یر به نوبۀ خود به شاخه هاین عشایاز ا یكیافته است... . سپس هر یل یل تشكیا خیو اور یتوخ

ن فروع و یم. همۀ ایآنهاست و نه هم فرصت آنرا دار یت هاینجا نه ذكر نامها وخصوصیده كه هدف ما در ایگرد

 19در صفحه  ین افغانید جمال الدیباشد. عالمه سیشود كه "پشتون" و "پشتان" م یم یك اصل منتهیشاخه ها در 

 ."د : "زبان افغان ها هم پشتو نام داردیگوید مكتاب خو

ن ی، با اافتهیص یات مردمان كشور ما تخصیخ افغان" كه به عادات و خصوصیتار یان فیفصل چهارم كتاب "تتمه الب

ات یآن ح ین كشور "افغان" نام دارد كه در مناطق جنوب و جنوب شرقین قوم ایبزرگتر… »ده است: یفقره آغاز گرد

افتاده  شیبر سر پ یریو انتقام و جنگ و خصومت و درگ یو بدخواه ینه توزین گروه كیبرند. خالق غالبۀ ایبسر م

ات است. گرچه افغانها در پارۀ از امور ین خصوصیشان بازتاب دهندۀ خوب ا یمای ظاهریباشد كه سین امور میتر

شان  خنده برلبان یرفته بوده و كمتر اوقاتشان ترش و گ یشتر حاالت چهره هایب یاند ول یمتصف به حلم و بردبار

 «.دینمایبندد. خشونت زبان و غلظت آواز شان داللت بر غلظت سرشت شان مینقش م

افغانها در برابر  یریش از عزت نفس و علو همت و سازش ناپذیكبار در مقدمۀ كتاب خوید بزرگ ما ینكه چرا سیا

سرشت  یاشه و دارینه توز، خصومت پین دسته را كین همیگر عیبار دد و یستایس سخن گفته و آنها را میاستعمار انگل
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له وكشور خودش را در یكوچه قب یبوده كه مرز ها یم اجتماعین حكید جمال الدین علت است كه سیداند بدیخشن م

بت مث یقوا د هم ازیم بزرگ ما معتقد بود كه باینمود. حك یدانست، به همان شكل ذكر میا مید یدیده و آنچه را مینورد

از اشاره به وجود  یا خود داری یمنف یده گرفتن قوایآن. ند یمنف یروهایم و هم از نیداشته باش یش آگاهیجامعۀ خو

د ین سیسازد. اگر ایرا متوقف م یر سازنده را مسدود نموده، و قافلۀ تكامل اجتماعییتحول مثبت و تغ یآنها راه ها

اظ ن لحید هم به همیگرفت و شایوانه قرار میزم دیع هدف تهمت و دشنام فاشبود بطور قطیان ما میبزرگ امروز در م

دگاه یاست، نه د ین افغانید جمال الدید نظر سیبود كه نتوانست در جامعۀ خودش بماند. به هرحال آنچه نقل گرد

 .سندهینو

)تاج  186مذكور در صفحۀ ر یعبدالرحمن خان هم "افغان" مرادف "پشتون" و "پتان" است. ام یاسیات سیدر ادب

 188و باز در صفحۀ «. دیریر بابا را بگیبه همراهان خود گفتم دور م یمن به زبان افغان»سد: ینو یخ( میالتوار

 یها به نوكر یمن به زبان افغان… »د: یگویكند، میبدخشان صحبت م یرهایش با میكه از جنگها ین كتاب هنگامیهم

ن صفحه یاز به گفتن ندارد ـ باز در همیاست ن یچه زبان ینكه زبان افغانیـ ا« وند.خود گفتم دروازۀ جلو را متصرف ش

از جنگ  یكتاب خودش وقت 26٤عبدالرحمن خان در صفحه «. یدادیست كه به او دشنام مین همان افغانیا»د : یگویم

شهكار  272ر مذكور در صفحه ی، ام«حمله نمودند یلشكر افغان یاز دسته ها یكیبر »د: یگویكند، میاد میبا هزاره ها 

خودرا با ماده  یبودند كه زنها یفه آنقدر وحشین طایا»سد : ینو یها م یش هنگام صحبت از نورستانیخو یخیتار

ند افغانها یل بود كه ببیر بخارا مایام»ن كتاب آمده است : یا ٤0در صفحه « نمودند.یافاغنۀ اطراف معاوضه م یگاو ها

م یخوانیار وضاحت میخ به بسیتاج التوار 86نكه در صفحه یخالصۀ سخن ا«. ندینمایرفتار م بدخشان چگونه یبا اهال

خواست یر عبدالرحمن خان هرگاه میام« …نموده  یخود مجز یم و هزاره را برایف تاجك و عرب و افاغنۀ قدیطوا:«

 یده میخ او دیتار 226چنانچه در صفحه نمود یاد می"ملت افغانستان"  به نامد، از آن یاد نمایاز ملت واحد كشورش 

 .شود

ن "افغانستا به نام یر عرض اندام نمود كه گاهین دو قرن اخیافغانستان در به نام یوجود ندارد كه كشور ین شكیدر

بزرگ  یت های"افغانستان و ممالك محروسۀ آن" )در آن زمانه ممالك بر وال به نامهم  یشد و زمانیاد میو تركستان" 

داشته ن وجود نین نام درین سرزمیبا یله ایدور قب یست كه از گذشته هاین ین بدان معنیا ید.(، ولیگردیالق مز اطین

كشور "افغانستان" وجود داشته است. كه كتاب "حدودالعالم" كه  به نام یجاد كشوریشتر از ایاست. كلمۀ افغان قرنها پ

ه، همه و ابن بطوط یرونیحان البیخ فرشته(، ابوری( و )تارینیمیخ یگذرد و )تاریف آن میشتر از هزار سال از تألیب

ش یم خو 196٤ا واژۀ "افغان" را در جلد اول چاپ یتانیره المعارف بریاد نموده اند. دای"افغان"  به ناملۀ یو همه از قب

نموده  اریختمان سكونت ایاست كه در سلسله جبال سل یلیافغان عبارت از مجموعۀ قبا… »كرده است:  ینطور معنیا

 .«زنندیو بزبان پشتو حرف م

از  یتیدانم تا بین ارتباط الزم مینمودند. دریاستفاده م یك معنیدر گذشته كلمات "افغان" و "پشتون" و "پتان" را به 

خ افغانستان در عصر ی"تار 219ز آنرا در صفحۀ ین یبیحب یم كه مرحوم عبدالحینجا ذكر نمایرا در یافغان لود

 :دیگویم یهند" نقل نموده است. افغان لود یكورگان
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 م مهر پتان زاده راـان تخـنه

 به دل ِكشتم از سینه افغان برآمد
 

ات كهن یكند، در ادبیمختلف را اراده م یاز كلمۀ "افغان" سه معن یشود كه مرحوم افغان لود یده مین جا دیدر

لفظ افغان چند بار تكرار شده و  یلفظ "افغان" ذكر شده است كه از آن جمله در شاهنامۀ فردوس یهم گاهگاه یفارس

 :ن و كرد و بلوچ ازجملۀ كوچندگان خوانده شده اندیشود، مانند الچ یالً نقل میكه ذ یتیدرب
 

 نشسته در آن دشت بسیار كوچ

 و بلوچ و الچین و كردز افغان 

  

ض آباد یكه در شهر ف یشود، همانطوریده میمشهور شهر كابل "ده افغانان" نام یاز محله ها یكیم كه یدانیهمۀ ما م

د. خوریبچشم م یه هاین تسمیگر كشور هم چنی" وجود داشته چنانچه در نقاط دی"گذر افغان به نام یبدخشان محله ا

افغان باشند، اطالق  ین از نظر قومكه همه افراد آ یرا در كشورید، زینماین اسم داللت میت این خود برخصوصیكه ا

 .است یمعن یب یخاص ین اسم بر محله هایا

ان یرانیان در عصر ماد ها همه ایست. اوروپائین ییز تازه ی، چیا ملتیك خانوادۀ حاكم بر كشور یا یك قوم یم نام یتعم

 یونانید از یعربها هم به تقل دند ویان "پارت" نامی" و در عهد اشكانی"پارس یو ساسان یرا "ماد" ، درعصر هخامنش

و كشورشان را فارس  یران را فارسیالت فارس داشته اند، مردم ایكه با ا یكترینزد یها به سبب تماسها یها و روم

به عربها اطالق  ی" كه از دورۀ ساسانیۀ "تازیكرده و تسم یها ین نامگزاریز خود چنیزبانان ن یخواندند. فارسیم

 .دیستند و سپس به همه عربها اطالق گردیزیران میا یگی" گرفته شده كه در همسایطلۀ "یشود، از نام قبیم

ز كشور ما است كه در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان مسكن یاز اقوام عز یكینكه "افغان" نام یخالصۀ سخن ا

 .ن اندیگز

ملت ما و  یبایاز منشور ز یفیطز كشور ما و یل، با شهامت و عزیاز اقوام اص یكیست كه "افغان" ین ین شكیدر

ند. ا یخیافتخارات بزرگ تار یوجود ندارد كه افغانها دارا یشبهه ا یچ جاین هیخ ماست، دریك تاریدر موزائ ینقش

م یجعل بر همگان تعم یتوان به زور سالح و حكومت سرتنبگیله را نمیك قبیت یست كه هوین ین هم شكیدر یول

 یلیمسلح و تحم یتهایهو یبرا ییجا یمل یها و دوران دولت ها ی، قرِن خودآگاهت هاید. در عصر انفجار هویبخش

 .نگذاشته است

هانه ن اسم بیاگر ا یست، ولیكشور ما ن یت هایر اسم "افغانستان" از جملۀ اولیم، تغیبا وجود همه آنچه گفته آمد یول

ل ین و تحمین سرزمیشه داِر ایار كهن و ریت بسیخ و مدنیدن با تاریگران، بریت دی، حذف هویبر انحصار طلب یا

د در مقدمۀ اهداف و رهروان ین نام بایر اییرد، در آنصورت تغین مرز و بوم قرا گیله بر همه ساكنان ایك قبیت یهو

ر اسم كشور ها از حقوق ییا تغیار و ید به خاطر داشت كه اختیرد. همچنان بایقرار گ یو مساوات انسان یعدالت مل

 یگران بر آن اطالق شده باشد .)كلمۀ افغانستان به عنوان نام رسمید ین نام از سویا یهاست، خصوصاً وقتمسلم ملت 
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به  یبكار رفت ول یران در بارۀ دولت درانین انگلستان و ایب یدر معاهده ا یالدیم 1801كشور با اول در سال 

خ هرات بكار برده شده است. كه منظور یتار در یهرو یفین بار توسط سینخست ین سكونت افغانها برایعنوان سرزم

 گریپاكستان بوده است،(. از طرف د ین كلمه مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان و صوبۀ سرحد كنونیاز یو

 ییم. خالصۀ سخن، آنهاینداشته باش یتیر آن صالحییست، تا ما در تغیمنزل ن ید در نظر داشت كه نام كشور وحیبا

نكه موقف شان یكنند بخاطر ا یكنند و نه هم گناه. اشتباه نمیبرند نه اشتباه میرا بكار م یافغانستانلفظ افغان،  یكه بجا

ز خواهان تا هنو یچكسیستند كه الحمد هللا هین لحاظ نیكشورشان است و گنهكار به ا یو اجتماع یخیق تاریهمنوا با حقا

 یلبو تفوق ط ی، اختالف افگنی، مزدوری، برادركشه یكپارچۀ افغانستان نشده است.. دعوت به تجزیه كشور یتجز

 یانسان یتیله جنایك قوم و قبیت همه اقوام و گروه ها در یو ذوب هو یقوم یت هایكتمان هو یاست ول یانت ملیخ

ت یازد و نه به جنای یدست م یانت ملیاست كه نه به خ ی! انسان صالح دوست و وارسته شخصید، آریآ یبه حساب م

 .یانسان

دفاع و مظلوم ما در عهد  یم سرحد بر سر مردم بیمق یختن ده ها هزار پاكستانینست كه ریرا باور بر ا یه اعد

وض ن غمیشه در همی( ریآ یس یدند و مداخالت افسران پشتون تبار )آیخ كه خود را طالبان نامیوانات ماقبل التاریح

 گر را از نظریان و ظالمانه كشور دیاه تجاوز عریرنگ سه بود كه ین تسمیدۀ آنها همیرا به عقیت دارد، زیو مغشوش

دند بر سر زن و كودك هموطنان شان یدیكه میاز هموطنان ما در حال یادیجه عدۀ زیكم رنگ ساخته و در نت یاسیس

 یشان طور یت ملیبا آن هم هو یگذرد ولیچه م… و هزاره جات و مزار و هرات و تخار و جالل آباد و  یدر شمال

 .نخورده سرد و خاموش ماند ین بار تكانیآمد، ا یلحظات تجاوز به فوران مكه در 

تن ، دشنام، تهمت و طرفه رفیل ، سرتنبگی، تحمیق، آفتابیتوان از راه جعل حقایرا نم یت ملینكه هویخالصۀ سخن ا

ند. بودند كه نبودین مسئله میو عادالنۀ ا ید سالها قبل در فكر حل انسانیجاد نمود. زمامداران كورمغز ما بایق ایاز حقا

ناقص و  یتیجه هویبر آن افزوده و در نت یگریما، گره د یتیحل مشكل هو یدادند، بجایرا كه هم انجام م ییكارها

ر است. د یازمند باز سازیما سخت ن یوب ملیت معیراث گذاشتند. هویما به م یف و مغشوش را برایر قابل تعریغ

 «.جاست؟نجا كیم و ایستیما ك»است:  یار مهم و اساسین دو پرسش، بسیز، پاسخ به اسرنوشت سا ین بازسازیا یراستا

ارز ز هفته نامۀ مبیشكس خوانندگان عزینده پیاست كه انشاء هللا در هفتۀ آ یگری، محور مقالۀ دیت ملیهو یباز ساز

 .یر احمد انصارید. ختم. خواجه بشید خواهد گردیام

 

 

 

 

قبلی را هم مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر تذکر: هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمت های 

 عکس نویسنده، به فهرست "آرشیف" ایشان رهنمائی شوند! اداره

 


