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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  ماللی نظام اهتمامبه 

  

 

 داکتر نور احمد خالدی

 
        ۲8/1۰/۲۰1۷ 

 بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان

 قسمت اول

 ،هموطنان عزیز

  ن همیشه با غرور زندگی کردهآتری است که تمام اقوام کشور زیر "افغانیت چ یکی از دوستان در فیسبوک نوشت:

زمان این شعار های میان خالی گذشته است. بهتر است به همدیگر اند..." دوست دیگری به پاسخ او نوشت که: "... 

 گی کند".زنداحترام بگذاریم و اجازه دهیم هر کس با هویت خودش 

ر یک کشو ا  عمیقبوده و از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی  کثیرالقومیدانیم که افغانستان یک کشور می همه 

 داخالتم عالوه، سی و پنج سال جنگ داخلی، فرقه یی، تنظیمی وبر باشد.می عنعنوی متکی به وابستگی های قومی 

 اجنبی اختالفات قومی، سمتی و زبانی را در افغانستان عمیقتر ساخته است.

ریاست جمهوری این حقیقت را برجسته تر ساخت. صرف نظر از مشتی روشنفکر، پشتون به نتایج انتخابات اخیر 

ک. حتی تعداد کثیری از روشنفکران سرشناس به تاجیک، هزاره به هزاره و ازبک به ازب پشتون رای داد، تاجیک

 مانی بیشتر برجستهانتخابات ریاست جمهوری اخیر خطوط قومی را در کشور از هر زاز این قاعده مستثنی نشدند. 

 برجسته کردن تفاوتتر ساخت و فرصت مساعدی را به عناصر ضد وحدت ملی در کشور فراهم نمود تا در جهت 

 کشور. وصل کردن اقوام وتالفات خبکوشند تا نزدیک تر کردن ا ها

یک دولت واحد و یک بیرق  ۀال گذشته اقوام کشور ما زیر سلطدر این امر شکی نیست که در نزدیک به سه صد س

 واحد باهم در صلح زندگی کرده اند و شریک روزهای خوب و بد همدیگر بوده اند.

های ملی ما  های ملی وجود داشته است و بعضی اقلیت در این امر هم شکی نیست که در این سه صد سال نابرابری

 در قدرت دولتی سهم مناسب نداشته اند.

. اما آیا را محفوظ نگهدارد به همدیگر احترام گذاشت و هرکس حق دارد هویت خودید در این امر شکی نیست که با

است؟ آیا در ملت  از دست دادن هویت قومیکنند به معنی می ها فکر  طوریکه بعضی یک هویت ملیقبول کردن 

م ددشمنان وحدت مر های قومی مانند تاتار، اوکراینی، ازبک، تاجک، قزاق از میان رفته است؟ روسیه هویت اقلیت
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 8از ۲

خواهند فکر کنیم که ما اتباع افغانستان در پهلوی هویت قومی، تباری، می ونه فکر کنیم. گ خواهند اینمی افغانستان 

 زبانی، مذهبی و سمتی خود دارای هویت مشترک ملی نیستیم!

ویت یک قوم مشخص های ملی معرفی شده در حقیقت ه سمبول خواهند فکر کنیم که آنچه به عنوان هویت ملی ومی 

 های یک قوم مشخص است! و سمبول

 

ل نزدیک را قادر ساخته در طو هرگاه هویت مشترک ملی نداشته ایم پس چه عناصری ما آیا این برداشت درست است؟

در زیر یک بیرق واحد و یک دولت واحد زندگی کنیم و خوشبختانه کدام جنبش جدی جدایی طلبی  ا  به سه صد سال باهم مشترک

 های پاکستان، ترکیه، عراق، سریالنکا و غیره مشاهده شد. جدی نداشته باشیم مانند آنچه در کشور

ه کنیم ک جوو  آن باید جست رشود در عمل کشور مشترک و دولت مشترک داشته ایم بناب بینیم خالف آنچه ادعا می طوریکه می

قبل از خودما دیگران متوجه موجودیت این  را قادر ساخته در صلح باهم زندگی کنند؟ هویت مشترک ملی ما چیست که اقوام ما

م در هندوستان 16۰6سال قبل در سال  4۰۰ها شده بودند. در کتاب تاریخ فرشته که بیش از  هویت مشترک ملی در این سرزمین

 کند.می ها یاد  نام افغانه های امروزی افغانستان ب تحریر در آمد از مردم سرزمین ۀابولقاسم فرشته برشتتوسط 

گفتند بدون در نظر گرفتن خطوط قومی موجود در این سرزمین. حتی یک سند موجود نیست می را افاغنه  ها مردم ما صفوی 

 ها در آن اسمی برده شده باشد. کتاج ا از اقوام منفرد کشور ماننده که در زمان حاکمیت صفوی

م، در زمان سلطنت تیمورشاه، از هندوستان از طریق کشمیر، کابل، 1۷84-1۷8۲های  جورج فورستر انگلیسی که در سال

نستان نام مملکت افغاه نام افغانها و از این کشور به قندهار و هرات به فارس روسیه و انگلستان سفر کرد از مردم این سرزمین ب

 شد.می نام تیمورشاه خوانده ه های جمعه خطبه ب داند که در آن در نمازمی هایی  کند و حدود آنرا قلمرومی یاد 

دولت قاجاری فارس و دولت انگلستان که برای جلوگیری از حمله ناپلیون به هندوستان از  م میالدی میان18۰1 ۀدر معاهد

ارش سلطنت زمونتستیوارت الفونستون در کتاب گشود.  متعاقب او می طریق فارس عقد شده بود از کشور "افغانستان" اسم برده 

ر کابل نوشته شده بود از "ملت افغان" و کشور م حین مسافرت او و هیات معیتی اش د181۰ –م 18۰9های  کابل که در سال

 برد.می "افغانستان" اسم 
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 گردند عبارت انداز:می هایی که مطرح  الؤبنابر آن س

 آیا ما یک ملت واحد از مجموع اقوام کشور داریم یا خیر، مانند ملت ایران، ملت پاکستان، ملت هند؟  - اول

هرگاه قبول کنیم که ملت واحد از مجموع اقوام کشور داریم که در جهان بنام "ملت افغان" معروف است، آیا   - دوم

این ملت با وجود داشتن مشخصات قومی، زبانی، مذهبی و سمتی اقوام متشکله خود دارای هویت مشترک ملی است 

 یا خیر؟ 

 باشند؟می بر گیر کدام عناصر هرگاه ملت مشترک داشته باشیم، هویت ملی ما در   - سوم

 آیا انکار کردن از موجودیت ملت واحد و هویت مشترک ملی راه و اقدام مناسب برای مرتفع کردن نابرابری - چهارم

 های ملی گذشته است؟

 

 :مبرم روز در افغانستان نیست ۀمسألملی  مسألهحل 

 غم احساس نابرابریالر که در افغانستان، علی دهدمی تاریخ نزدیک به سه صد ساله افغانستان به وضاحت نشان 

ه مبرم روز مانند آنچه در ألاقلیت یک قوم معین برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود مس ۀملی، در طول قرنها مبارز

 بینیم نبوده است.می سریالنکا، هند، ایران، ترکیه، پاکستان، اوکرایین، عراق و غیره جاها دیدیم یا 

مخرب بوده و در نهایت هیاهوی تجزیه افغانستان « له ملیأحل مس»ر هر نامی منجمله عی و زیقومپرستی از هر نو

ای ما بر ترین راه برای غلبه بر را به میان می آورد بخصوص در شرایط جاری که تقسیم میهن ما را دشمنان ما آسان

 ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم لهأاند. بنابر آن حل مسمقاصد توسعه طلبانه و استعماری خود تشخیص کرده 

 گرایانه بلکه تنها از راه دموکراسی و مردم دوستی میسر است و بس.
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کند که از این می )هرچند تحمیلی و استعماری( ما، برما حکم  ۀما بدون همدیگر پذیری راه دیگری نداریم. جغرافی

کستان بزرگ" و یا "هزارستان بزرگ" و."خراسان ازبستان بزرگ"، " تاجیکیستان یا توان "پشتونمی سرزمین ن

 عدر فکر برتری و یا رهبری بالمنازبه این نتیجه برسند و  روشنفکران ما واقعا   بزرگ" ساخت. الزم است اقال  

 اتنیکی و قومی خود نباشند.

 نش مطابق قانون اساسیگااست ملیت همه باشند نامش افغانستانچه بخواهیم و چه نخواهیم تا این کشور وجود دارد و 

توان اسم افغانستان را عوض کرد و ملیت مردم آنرا عوض کرد توصیه می کند می کسی فکر  خواهد بود. هر"افغان" 

خ معاصر تاری سۀرا با جغرافیه و ترکیب مردم و توزیع جغرافیایی نفوس این کشور و آغاز پرو کنم بروند و خودمی 

 جو کنیم. و  ملی و ملت سازی را جست ۀهای استحکام پروس فرض است راهما بر  پس کشور بهتر آشنا سازند.

 

 :هویت قومی و هویت ملی

ک هم پشتون است. جای شپذیرم که اکثریت قوم می دوستی در فیسبوک برایم نوشته بود: "بلی آقای خالدی عزیز 

کنند و می پنهان  افغانچرا خود را در عقب نام  سازندمی را مختل  کی. اما چرا روند تذکره الکترونیوجود ندارد

 دیگر ....؟؟" یهزاران چرا

ر اقوام برادر کشور همه در عقب ئدهند تا با سامی ها خود را در عقب نام افغان قرار  پاسخ من چنین بود: پشتون

 و هیچ قومی برتر از قوم دیگر نباشد.  ملیت افغان از حقوق مساوی برخوردار باشندنام 

 :دو هویت را در این جا مغشوش نکنیم

  ،ک، ترکمن، ازباول هویت قومی اتباع افغانستان که شامل پشتون، تاجیک، هزاره

 ،باشد که خدا داد استمی نورستانی، ایماق، بلوچ 

  نام ملت واحد "افغان" ه و دوم هویت ملی اتباع افغانستان که با ایجاد دولت افغانستان ب

 کشور درج شده است. گذشتۀشکل گرفته در قانون اساسی موجوده و قوانین اساسی 
 

 

 :زبانی و قومی پلورالیزم بر مبتنی اجتماعی و فرهنگی نظام
 

 فرهنگ نخست، ،استوار است اصلی یپایه  و عنصر دو بر ،ما مردم هویت و افغانستان اجتماعی فرهنگی نظام

دو عنصر جدایی ناپذیر نظام فرهنگی و هویت ملی  اسالمیت و افغانیتدیگر  ۀبه عبار .ملی هویت دوم، اسالمی؛

. افغانستان درج گردیده است اجتماعی و فرهنگی نظام مورد در اساسی این دو عنصر در قانون سازد.می مارا 

 سابقه کشور قبلی اساسی قوانین در که کرده یپیریز را نوینی کامال طرح کشور ۀبدین ترتیب قانون اساسی موجود

 .است نداشته
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 اسالمی اول فرهنگ:  

 دولتی و نظام عمدۀ رکن خود، فقهی و حقوقی و اخالقی ،یاعتقاد سه بخش هر با اسالم نیز، افغانستان در مروزا

 فروپاشی از و شده ما کشور و جامعه خانواده، استحکام باعث که رکنی دهد؛می  را تشکیل ما اجتماعی و فرهنگی

 فرهنگی روح جهان مسلمانان تمام با ما بخش، این در شک بدون البته .است کرده یجلوگیر آن گسستگی از هم و

 .هستند همدیگر دینی برادر جهت، این از مسلمانان تمام واقع، و در داشته مشترك

 افغانیت( )عنصر ملی دوم هویت:  

می  متمایز دیگر یها ملت و مسلمانان سایر از را سرزمین این ساکن مردم که است عنوانی و هویت افغانیت، اما

 هنوز که است حقوقی و فرهنگی و تاریخی موضوعات مغلقترین و از پیچیده ترین یکی ،یساز ملت روند .گرداند

می  آنگاه افزایش موضوع این حساس بودن و مغلق بودن، دارد قرار کنکاش و بحث مورد میان دانشمندان، در هم

 اقوام و نژادها کشورها، این دارد. یعنی در ناهمگون ترکیب ملتها، ساختار کشورها، از یزیاد تعداد در که یابد

" را پدید آورده اند. "ملت واحدمشترک تاریخ و فرهنگ مشترک یعنی  زیست گوناگون، یزبانها و مذاهب با مختلف

بر اساس قانون اساسی معیار افغانیت داشتن تابعیت افغانستان است نه کدام عنصر قومی و زبانی و فرهنگی. سرور 

 نویسد:می دانش در کتاب حقوق اساسی افغانستان 

 

 وحدت ملی چه گونه ایجاد می شود؟

سؤال اصلی این است که چه گونه می توان در عین تعدد، وحدت ایجاد کرد؟ یعنی با چه معیاری می توان با وجود 

ن نمود؟ و مجموعۀ متفاوت و متنوع را به همدیگر مدغم یرا تأم«« وحدت ملی»»ناهمگونِی نژادری و قومی، 

غانستان که ترکیب چند قومی و چند نام گذاشت؟ به طور مثال در جامعه ای مثل اف«« ملت واحد»»ساخت و 

پدید آورد؟ و قانون اساسی «« ملت افغانستان»»زبانی و چند مذهبی دارد، چه گونه می توان ملت واحدی به نام 

 در این رابطه چه روش و رهنمودی را پیش نهاده است؟ 
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 :است طرح قابل زیر نظریه چهار مورد، این در       

 اکثریت یا برتر قوم در ادغام ینظریه  :اول. 

 طبقاتی انترناسیونالیزم ینظریه  :دوم. 

 اسالمی امت ینظریه  :سوم. 

 زبانی و قومی پلورالیزم و یشهروند حقوق یمبنا بر ملی وحدت ینظریه  :چهارم: 
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و  یتبار مناسبات حل و ملی وحدت تأمین در ، 138۲ اساسی قانون در مطرح شده نظریۀبه تایید سرور دانش 

 بوده سابقه کنون بی تا افغانستان حقوقی و سیاسی تاریخ در و شده ارائه نظر بهترین عنوان به زبانی، و قومی

 است. نشده تبیین و روشنی صراحت این با اقوام بین روابط ما، کشور سیاسی تاریخ طول در و است

ها  این نظر را سرور دانش امروز که معاون دوم رییس جمهور کشور است بیان نکرده بلکه این نظر را سال

م به چاپ رسیده ابراز کرده است. بنابر آن ۲۰1۰که در سال "حقوق اساسی افغانستان" نام ه قبل در کتاب خود ب

ست و خط به خط قانون اساسی راه درست رسیدن به وحدت ملی و قوام پروسۀ ملت سازی در کشور تطبیق در

 با در نظر داشت حقوق و منافع تمام اقوام برادر کشور است. 

حاال سوال در آن است که با وجود صراحت قانون اساسی کشور در زمینۀ هویت ملی مردم ما و راه های حل 

یک چرا بازهم عده ای به این راه باور ندارند و از موجودیت ملت افغانستان بر مسایل ملی از طرق دموکرات

مبنای موازین قانون اساسی در کشور انکار میکنند؟ ریشۀ انکار کردن از ملت افغانستان در دو برداشت متفاوت 

 از تاریخ افغانستان نهفته است.
 

 پایان قسمت اول

 داردادامه 

 

 

 


