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 دولت شهروندان -ملت
 گفتمان ضد نژادگرایی تباری

 

و قدرت زیبایی . من هم مانند بسیاری از شیفتگان این خاک، بر این باورم که افغانستان خانه و میهن همه ما است
سو مرا به خود مشغول داشته، این است که چگونه   ها بدین سوالی که از سال. کشور ما در تنوع قومی آن است

پارچه، بر بنیاد عدالت و برابری در یک   توانیم این تنوع قومی را در یک فرایند و چارچوب یک افغانستان یک می
تهدید اصلی برای رسیدن به این هدف، در اوضاع کنونی، که  دلیل این  به. دمواکرسی پر از تسامح تحقق بخشیم

رو ترجیح   از این. بپردازم «تهدید»طلبانه است، من خود را ناگزیر دیدم تا به این   طلبی و نژادگرایی سلطه  برتری
هوم خواهانه به مف  های جمهوری انسان شهروند، ضد نژادپرستی و متعهد به ارزش. دادم تا این بار با نام خود بنویسم

 .کالسیک آن، باید موضعش را روشن کند و من یک بار دیگر چنین کردم
کنم زمان آن رسیده است تا از این به بعد به اسم خودم  های مستعار نوشتم، گمان می های پسین، بیشتر با نام در سال
ام، انتشار خواهم داد تا  نوشتههای مستعار  های اخیر با نام ای از مقاالتی را که در سال زودی گزیده  به. بنویسم

تیف، دفاع  قانونی و دفاع از دموکراسی نورما  خوانندگان بدانند دشمنی با نژادپرستی و مبارزه با استبداد، فساد و بی
اند که مانند یک خط  هایی بوده آوردهای عظیم مدرنیته، ارزش  از روشنگری، خردگرایی، تفکر انتقادی و دست

 ای است که اخیرا   این جستار، در واقعیت ادامه و مکمل سه مقاله. اند هایم تداوم یافته تهسرخ در درون تمام نوش
نژادپرستی تباری و پایان »، «های پسااستعمار در خاورمیانه بزرگ نظم ناکارا، شکست دولت». ام انتشار داده

اجتماعی و کشوری اسیر ابتذال جوانان فاقد الگوهای »و « ای و ماندگاری افغانستان های قبیله  ها، رویکرد ملت
ها بپردازم، یکی تغییر پارادایم در  خواستم به آن های اصلی که من می  در جستارهای یاد شده موضوع. «نخبگان

های تباری و در ساحت ملی، این موضوع مرکزی مورد نظر من  ژیوپولیتیک خاورمیانه به سمت ایجاد دولتچه
هر . تباری به مثابه مانع اصلی تبلور گفتمان دموکراتیک در کشور ما بوده استباشد، تبارگرایی و ناسیونالیسم  می
 .ها مورد توجه برخی از خوانندگان قرار گرفته است، حاشیه است چه غیر از این آن

تمدنی که در  ۀبیان یک دور. خراسان بخشی از تاریخ مشترک همه باشندگان این سرزمین است ۱
 اند  انستان کنونی سهم داشتهتبلور آن، نیاکان مردم افغ

در گذشته نامی بوده است برای . آن همواره در تغییر بوده است ۀشده که پهن خراسان به سرزمینی اطالق می
این نام برای برخی از باشندگان . های اصلی آن در افغانستان کنونی قرار دارند تری که بخش  جغرافیای وسیع
یادآور دورانی است که باشندگان افغانستان کنونی و . افسونگر و رویایی دارد ویژه جوانان ما تاثیری افغانستان، به

 از ۀدوران، گاه چنان در التهاب گذشت عاشقان این. اند  های پاره شده خراسان، در شکوه و اوج تمدن بوده  تکه
نافی افغانستان بخش دیگری این نام را، . شوند  گرایی ایدیولوژیک می  سوزند که مبتال به باستان  رفته می  دست

. کنند طلبی و خیانت به وحدت ملی افغانستان تلقی می  دانند و حتا گاهی ذکر نام خراسان را معادل جدایی کنونی می
که خود را به اقوام دیگر منسوب  ها، از پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک تا کسانی واقعیت این است که اجداد ما افغان

سلسله سامانی، ترکان خوارزمی، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی، . اند  زمین بودهدانند، همه باشندگان خراسان   می
 محمد  های درانی تا زمان دوست ترکان تیموری، ترکان شیبانی و بابری، ترکان صفوی، ترکان افشاری تا پشتون

اند تا   پنداشتهمی خان همه خود را امرای خراسان زمین   خان و امیر عبدالرحمان  افضل خان، محمد  خان، شیرعلی
از خوب و بد بر خراسان گذشته است، تاریخ  آنچههر . که جغرافیای کنونی به نام افغانستان مسما گردید  زمانی

ها  های جباری است که پدران ما رعیت آن  حکایت شکوه و افول خراسان، به روایتی حکایت دولت. مشترک ماست
مدرن را   های سیاسی پیش  سازمان. دولت است -ملت مدرن است؛ دولت پیش از ظهور  اند؛ حکایت دولت پیش  بوده
که  آنچهگیری زورکی از  از منظر تیوری سیاسی، نتیجه. های امروزین نشاند  توان با زور بر جای سازمان  نمی

سال باشندگان این پیر سرزمین به بعد از  تقلیل تاریخ کهن. هنری حامالن آن است گذشته است، آشکار کردن بی
ریحان، فارابی، علی، بوهای معنوی بزرگانی مانند بو نفی آفرینش. زمین ماست تاریخ و تمدن سرنیز نفی  1۱۲۱

نفی تمدنی است که . شماران دیگر است موالنای بلخ، عمر خیام، فردوسی، بایسنقر، میر عماد، بهزاد، الغ بیگ و بی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/spanta_rangen_dadfar_nezadgeraee.pdf
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های فارسی و عربی نگارش  آن به زبان ۀنوشتکه آثار   دلیل این  نفی تاریخ مشرک ما به. ی نبوده استی  قومی و قبیله
نفی . زدایی است که فقط از دیوانگان فاشیست ممکن است سر بزند  مایگی عامالن آن و تاریخ  اند، بیان بی  یافته

اند و از دانشی   دهد و از شکوه و جالل تمدنی که پدران ما آفریده  تقلیل می« فاقد تاریخ»گذشته، ما را به مردمی 
های جغرافیایی ما زادگاه تمدن، به سخن   حوزه. سازد محروم می ،اند  خراسانیان سرآمد آن بوده که روزگاری

ها و   بوده است و این حقیقت تاریخ ماست با آن همه جنگ( ترک)و تورانی ( ایرانی)گرایان، اقوام آریایی  قوم
ان ما نیز چنین است و چنین خواهد از دوران کهن تا خراسان چنین بوده است و در افغانست. ها  رحمی  فتوحات و بی

 .دهد ما را به مردمی فاقد تاریخ تقلیل می ،رد میراث جامعه. ماند
که   ها و یا این هایی از آن کشور ها، بر بخش اند که امروز آن نام  های گوناگون داشته کشورهای زیادی در تاریخ نام

ها، برخی از   های سرزمین  گذاری در نام. اند خ پیوستهها دیگر به تاری  شود و یا آن نام ها اطالق می بر تمامیت آن
که  در حالی. مانند پاکستان و ایاالت متحده امریکا که بار قومی ندارند. ها بار قومی دارند و برخی هم ندارند نام

قستان، ، اسپانیا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزا(دویچلند)ایران، ترکیه، هند، فرانسه، جرمنی 
هایی از تاجیکستان و  کم، قسمت شده دست در میان کشورهای یاد. ها، نوعی بازتاب قومی دارند انگلستان و مانند آن
ازبکستان کنونی، در دوران تیمور و تیموریان، در کنار هرات، . اند  هایی از خراسان قدیم بوده ترکمنستان، بخش

اند و یا  های خود دولت -ین کشورها امروز یا در صدد ایجاد ملتا اما همه  . کانون اصلی تمدن خراسانی بوده است
استاد واصف باختری در یک صحبت تلویزیونی . باشند  می( هند و انگلستان)های سیاسی دموکراتیک   که ملت این

 ها، بلخ و هرات، در افغانستان کنونی موقعیت ور که دوی آنپاز چهار شهر خراسان قدیم، بلخ، هرات، مرو و نیشا
ها بر این باورند که زادگاه زبان فارسی و مرکز اصلی سیاست در دوران اسالمی  برخی. کند دارند، یاد می

گذرم و به اشاراتی از دوران  هایی از تاریخ قدیم خراسان می  من از آوردن مثال. های خراسان بوده است  سرزمین
 .کنم بابا درانی بدین سو اکتفا می  شاه احمد

زهی خرقه با »: شریفه در قندهار این ابیات را خطاطی کرده است خان بر دروازه زیارت خرقه  صوفی عبدالحمید 
وفلزایی را فاستاد جاوید در کتابش، اوستا، این قطعه از عبدهللا خان « سعادت که شد خراسان ز فیض قدومش منور

 :نقل کرده است
 

 نهاد با استواری بنای شهر  ه شاه شهامت مدار احمد شاهـدمی ک
 زحادثات زمانش خدا نگهدارد  جمال ملک خراسان شد این تازه بنا

 

 :(جا به نقل از استاد جاوید، همان)شهاب ترشیزی در وصف شهزاده محمود و قندهار گوید 
 

 بیا بیا بنگر کشور خراسان را خواهی عراقیا صفاهان درون چه می
 

خان در اپریل  ای که در وصف امیر شیرعلی زایی در قطعه ن محمدخا  دل  محمد خان طرزی پسر رحم سردار غالم
 :(جا همان)گوید  سروده است، چنین می 1۷۱۱

 که حکم او به طراوت چو ماه نیسان است  بیا که نوبت حکم امیر دوران است
 ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است       ز بس که خلعت رنگین به خلق عیدی داد

 »تر خراسان است به پیش عزم تو زان سهل           ر آسان بود گرفتن آنچه پیش خو چنان
 

 :(جا همان)« به امارت کابل رسید، این بود1۷۱۱خان که در سال   افضل سجع مهر امیر محمد»
 

 .امیر ملک خراسان محمدافضل شد دو فوج مشرق و مغرب ز هم مفصل شد
 

 :(جا همان)گوید  الرحمان خان میدر ستایش امیر عبد« در بی بها یا ضابطه میراث»محمد، مؤلف  گل
 

 ی خپور هر چاته عیان دیښد ده نوم په تمام جهان ک     ی رب سلطان دیړی پیدا کښپه زمین د خراسان ک
 

  توانسته باشد؛ به سخن دیگر، خراسان سرزمین با این همه، خراسان جغرافیا و یا قلمرو دولت ملی نبوده است و نمی
امیران و  ملک خداداد و مفتوحه  . گشته است  بوده است که از دستی به دستی میی ی  خیز و گاه اسطوره  های ادب

کردند و فاقد حق اراده و تصمیم  سرزمینی که رعایای خلیفه، امیر و پادشاه در آن زندگی می. شاهان بوده است
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 در نتیجه  این سرزمین هرگز دارای مرزهای ثابت و شناخته شده نبوده است و پهنای آن، همواره . اند بوده
حاکمیت زبان فارسی و عربی در . یافته است  افزایش و کاهش می ،های سالطین و فاتحان  ها و یا شکست پیشرویی
 .بپردازیم ای شود تا ما به حذف فرهنگ مردم ما شده نباید موجب کینه های شاهان یاد دوران

منظور )بوده است  Lingua franca زبان فارسی در دورانی از دهلی تا تیرانا زبان ادب و دانش بوده، نوعی
ها  بعد. القومی بوده است و بین تجارتیزبانی است که در جنوب اروپا و حوزه مدیترانه تا قرن نزدهم، زبان رایج 

ها شدند، مانند فرانسوی تا قرن نزدهم و یا انگلیسی در حال   الملت هایی که زبان گفتگوی بین  این عبارت به زبان
خصوص دربارهای پادشاهان   های ادبی این دوران همه باشندگان این سرزمین، به آفرینش در(. حاضراطالق شد

اش  گرایی افراطی به نفی تاریخ خراسانی ازبکستان با آن همه دیکتاتوری ملی. اند  ترک سهم بسیار بزرگی داشته
نه . کند تا فاریابی تجلیل میپردازد؛ ترکمنستان از این دوران تاریخی با شکوه یاد و از بزرگانش از فردوسی   نمی

 .خواهی ایرانی و نه هم رد میراث افغانی  افزون

 های شاهان و رعایا تفاوت دارد آورد دوران مدرنیته است و با سرزمین دولت، دست -ملت ۲
شمول شده است،   چه بپسندیم یا نه، در تاریخ بشریت تنها تمدنی که جهان. دولت پدیده دوران مدرنیته است -ملت

این تمدن هم . هایی که دارد مدن برخاسته از مدرنیته است و این یک تمدن جوان است با همه تناقضات و نارساییت
این تسلط جهانی و تقلیل جهان به . از منظر تکنیکی بر جهان چیره است و هم از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

بخشی که این تمدن در خود   نظیر رهایی  های بی تواناییدلیل   ، یا به(کارل مارکس)یک بازار اقتصادی کاپیتالیستی 
سازی سیاست،   نهفته دارد، مانند خردگرایی، خودمختاری انسان، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، عرفی

ها و  دلیل استعمار و زور و جنگ  برابری زنان با مردان، آزادی فرد و گسترش تولید و مصرف و یا هم به
بخش و   جانب رهایی)شمار با توسل به تکنولوژی مدرن، تحقق یافته است و جهانی شده است  های بی  ریزی  خون

سال مانند  های کشورهای کهن  در جهان امروز، سازمان دولت(. بار مدرنیته، دیالکتیک آن است جانب اسارت
ظهور افریقا و های نو های اروپایی جوان است که دولت گونه رو نوشتی از دولت  مصر، چین و هند به همان

هایی از این تمدن قرار دارند و  ترین نافیان این تمدن نیز به اجبار در حیطه تسلط بخش افراطی یحت. امریکای التین
 .دهند که آن را به ابزار سلطه تقلیل می یا این

که ابوبکر های محصول مدرنیته تکنیکی است   مال محمدعمر رهبر طالبان به همان اندازه شیفته تکنیک مدرن سالح
به سخن بسام طبی، نیمه مدرن، یعنی آن کس که جانب ابزاری و تکنیکی آن را قبول دارد )البغدادی پیشوای داعش 

اش را پیاده کنند اما جانب فرهنگی آن را که دموکراسی و رهایی  تواند با توسل به آن حاکمیت و سلطه زیرا می
  ، بهییک استثن یهای مدرن در سراسر جهان، بدون حت  دولتچارچوب اصلی و ساختار (. کند انسان باشد رد می

چه امریکای شمالی و اروپای غربی از قرن هجدهم بدین سو در پی  شمول عربستان سعودی، رو نوشتی است از آن
. اعتراف به این واقعیت در این متن به معنای ترجیح ارزشی نیست؛ واقعیت همین است. باشند های آن می تحکیم پایه

ها با رعایا را در  این امر واقعیت رابطه دولت. اند  های شهروندان نبوده  های پیش از دوران مدرن، ملت  یتجمع
که  اند و شاه هر زمانی  های خلیفه بوده های ما، رعایای شاه و امت باشندگان سرزمین. دهد شرق و غرب بازتاب می

دولت علیه خداداد »نزدیک ما دولت را نیز  در تاریخ یاست و حت« کنده رعایا پوست بر می»خواسته از  می
 .نامید  می« افغانستان

داران، صاحب  حکم. اند  های فاقد کشور بوده  های امپراتوری فاقد مرزهای ثابت و یا به سخن امروزیان دولت دولت
نگاری تقلیدی   تاریخ. کردند اند که آن را میان فرزندان و شرکای قدرت به دلخواه تقسیم می  های مفتوحه بوده قلمرو

گیرد و در پی آن  های سیاسی مدرن اشتباه می  های دارای چارچوب  افغانستان جغرافیای مفتوحه و رعایا را با ملت
هایی را احیا کند که  چه که دیگر به تاریخ پیوسته است، چیز ها و آن گرایی و یا رجوع به افسانه است تا با باستان

رویکرد به . ای که دیگر وجود ندارد، فوندامنتالیسم است ملت افغانستان به گذشتهگمان برگرداندن . شود احیا کرد نمی
 .چه که به تاریخ پیوسته است گذشته، اجتناب از امروز و فرار است به آن

المللی بر بنیاد فلسفه سیاسی امروزین یکی از  داشتن مرزهای دقیق، تعریف شده و شناخته شده براساس قوانین بین
. ناپذیر یک دولت مدرن است  اجتناب( سرزمین ثابت، اقتدار سیاسی و مردم، ماکس وبر)ی سه عنصر اصل

بار با حکومت امیر عبدالرحمان خان تا حدودی صاحب مرزهای تعیین شده   افغانستان در تاریخ جدیدش، برای اولین
این مرزها قرار  چه که در احاطه   اند و آن  مرزهایی که تاکنون، به جز خط دیورند، از لحاظ حقوقی شناخته شده. شد

های ملی  سخن بر سر مطلوب و یا نامطلوب بودن و داشتن مرزبندی. سازد دارد، کشور دولت افغانستان را می
جغرافیایی نیست؛ سخن بر سر این است که داشتن مرزها به مفهوم امروزی که توسط آن سرزمین دولت تحدید شده 
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های  سرزمین بدین منوال دوران قلمروهای خراسانی، به مثابه  . پدیده نو است نیز( حدود آن مشخص شده باشد)باشد 
 .پادشاه، سلطان و همواره در تغییر، پایان یافته است مفتوحه  

 ؛سرزمین کنونی ما افغانستان است  ۳
ای  ان در نامهزم  شاه. نام افغانستان در تاریخ ما گذشته طوالنی دارد. دانیم که سرزمین کنونی ما افغانستان است می

به سخن استاد جاوید، . کند فرستد، در دو جای از مملکت افغانیه یاد می که به رشید پادشاه صدراعظم عثمانی می
وپنج بار از افغانستان یاد  سیف بن محمد یعقوب هروی در تاریخش که در اوایل قرن هفتم هجری نوشته است، سی

سو  افغانستان نامی است که از قرن نزدهم میالدی بدین. کنونی بوده استاین نام بیانگر بخشی از افغانستان . کند می
نام سرزمینی که صدها هزار از ما برای . ماست عنوان واحد سیاسی بر سرزمین ما اطالق شد و امروز خانه همه   به

ی بسیار صورت ها عدالتی سرزمینی که در آن بی. باشند چاک آن می اند و باشندگان آن مشتاقان سینه آن جان داده
 .گیرد اما ماوا و مسکن ما شده است گرفته است و صورت می

داشتنی و زیبا؛ و این کار ماست که سازمان سیاسی دولت   دوست   جغرافیایی و سیاسی ما شده است، کاشانه کاشانه  
تحقق دموکراسی ها با  عدالتی کنیم و در پی زدودن بی نیم، اصالح میگاف خود را در این جغرافیا چگونه پی می

خواهی و تاالن  طلبی و باج  این هم کار ماست تا به دفاع از همین نام ارجمند، به سلطه. شویم اجتماعی و سیاسی می
طلبی و  دلیل سلطه  این کار ماست تا به دلمردگی همه آنانی که از این محبوب و معشوق به. ای پایان دهیم قبیله

 .کنند، پایان دهیم دیگری، احساس بیگانگی می ها و یا به هر دلیل خواهی برخی افزون
خصوص در دوران مبارزه با اتحاد شوروی بود  در مبارزه مشترک باشندگان این سرزمین با استعمار انگلیس و به

که بسیاری از مردم این کشور از حالت باشندگان منفعل بیرون آمدند و گشایش نو را با همه تناقضات و شکست 
گونه  بدین. ساالری و غیره ورق زدند  داری، بزرگ  گویی، همسایه قدیم، مانند عیاری، راست های اجتماعی ارزش

 .شهروندی دموکراتیک وارد یک گفتمان نوین شد تقال و تقاضای ایجاد جامعه  

افغانستان سرزمین یک قوم نیست، سرزمین همه مردمان ساکن در آن و کشور  ۴
 ؛جمهوری است( قلمرو)

کننده یک  کلمه افغانستان و افغان چه تداعی. ه مثابه سرزمین یک قوم و یا یک نژاد تلقی شودافغانستان نباید ب
سرزمین قومی و یا رابطه قومی باشد و چه نباشد، وقتی بخواهیم رابطه شهروندان آن را در یک متن حقوقی و 

 .شود جدا می قومی رغم وجود نژادپرستان قومی، از رابطه  ال سیاسی مورد ارزیابی قرار دهیم، علی
که فرانک  به زبان فرانسوی تسلط داشتند و یا این(1۱۷۱)تر از سی درصد از باشندگان فرانسه در آستانه انقالب   کم

شد که از منظر حقوق  (citoyen) اما سیر جمهوری و جنبش دموکراتیک شهروندی موجب ظهور شهروند. بودند
جنبش قانون اساسی در فرانسه . گذارد تعلق دارد به نمایش می دولت رابطه فرد شهروند را با دولتی که وی به آن

به  (citoyen) های جمهوری را قبول کرده بودند، جدا از تعلقات دیگر به مثابه شهروند همه مردانی را که ارزش
گسترده فرانسوی شدن را فراهم آورد،  ها زمینه   در قرائت فرانسوی به انسان jus soli) رسمیت شناخت اصل

فرانسوی کسی است که در فرانسه به دنیا آمده است و می خواهد فرانسوی . کراتیک، غیر مذهبی و غیر نژادیدمو
کاربرد واژه فرانسه و یا فرانسوی به معنای تعلق به جمهوری فرانسه است نه به معنای تعلق به قوم فرانک (. باشد

. اند تا از آن تعبیری قومی و تباری نکنند  هها نیز به آن درجه از معرفت دموکراتیک رسید و اکثریت فرانک
منظور بیان رابطه   های پسین بر مهاجران افریقای شمالی و یا افریقای سیاه و دیگران نیز به مفهومی که در سال

در جمهوری فدرال آلمان که قانون آن هنوز هم دارای عناصر نژادی  یحت. شود ها اطالق می شهروندان با دولت آن
منظور اطالق نژادی نیست بلکه  (Deutsche Staatsangehörige) نویسند شهروند آلمان ه میاست، وقتی ک
در ادبیات سیاسی آلمان معاصر برای احترام به هویت مهاجرانی که شهروند این . فرد با دولت است بیان رابطه  
در امریکا . کنند مانند آن استفاده می اند، از مفاهیمی مانند ترک آلمانی، ایرانی آلمانی و یا افغان آلمانی و  کشور شده

به معنی نفی هویت  (deutsche) آلمانی کاربرد کلمه  . اند های افغان امریکن و یا افریکن امریکن متداول واژه
تباری کسی نیست بلکه به معنای بیان رابطه حقوقی فرد شهروند، سوای تباری که به آن تعلق دارد، با جمهوری 

 .فدرال آلمان است
کشور ما و بعدها در قانون اساسی جمهوری اسالمی  1۱۲۲گونه که در قانون اساسی سال  ، آن«افغان»ه واژ

 های قانون آخری، بعدها رونما گردیدند، بیان رابطه   هایی که در برخی از ماده افغانستان تسجیل گردید، با همه کاستی
دولت دموکراسی در برخورد به منشای . ی که باشدفرد با دولت است و این فرد شهروند است، دارای هر نژاد و دین
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فقره دوم ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان . طرف است قومی، دینی و فرهنگی شهروندانش بی
ودوم  بیست ماده  « .باشند ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا می»: مشعر است
جا روی نورم قانون اساسی  من در این)« .هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است»: یدگو چنین می
گوید، میان داعیه و تیوری قانون اساسی و  در حقوق اصطالحی است که می. کنم نه روی واقعیت آن بحث می

 (.حقیقت اجرایی آن فاصله وجود دارد
گونه تعلقات شهروندانش نیز  تبار و ایدیولوژی ندارد و در برابر این دولت بر خاسته از قانون اساسی، قوم و

دولت صاحب ایدیولوژی تباری، یک دولت فاشیست نژادپرست است در حالی که دغدغه و تقالی . طرف است بی
گر های دی های قومی در پی آنند تا با نفی هویت انسان شؤنیست. اصلی باشندگان افغانستان دموکراسی است والغیر

دولت را تعبیری  -رو ملت از این. ها در درون هویت قومی خودی، استقرار سلطه نژادی را عملی کنند و انحالل آن
. شود، ناسیونالیسم تباری است ایدیولوژی که قوه محرکه این برداشت می. رسند به نفی آن می کنند و عمال   قومی می

 .دهد و منشای یک ملت قرار میناسیونالیسم تباری، مشترکات قومی و خونی را مبنا 
جغرافیایی  بر این مبنا مرزهای جغرافیایی ملت، عبارت است از مرزهای قومی و دیگرانی که در درون این حوزه  

های غیر  دلیل حضور در درون مرزهای قومی اقلیت ند که یا بها های غیر خودی ،«نادیگر»اند،  قرار گرفته
قومی نیستند و باید حاکمیت قوم « خودی»رای حق مشارکت برابر در دولت شوند اما دا اند که تحمل می«خودی»

می، انحالل، یگانه راه زاز منظر چنین راسی (Assimilation) .را بپذیرند و یا در درون ملت قوم منحل شوند
دی چرا که قوم ملت شده تصفیه شده از عنصر بیگانه، صاحب دولت خو. سازی ملت از عنصرهای بیگانه است پاک

 .است و بر مبنای این برداشت، ملت همان قوم است، قوم واحد و برگزیده
پرستان افغانی و ایرانی را  در گفتمان تباری از ملت در مباحث آلمانی، ملت تباری که منبع الهام بسیاری از نژاد

کرد  ب تعبیر میملت برخاسته از نس« طبیعی»به منبع « قوم اصلی»، ملت را به (Herder) دهد، هردر تشکیل می
، از منظر وی، دارای «قوم اصلی»این . تلقی گردید« عامل جمعی فرایند تاریخی»عنوان  و از این منظر قوم به

عنوان آن چه که از  یک دست بودن قوم به. است« قوم سازنده تاریخ»فرد است و   به منحصر« روح قومی»یک 
کند، به  زندگی می« قوم بیگانه»از « قوم مبرا»است، هر آن کس را که در سرزمین « مبرا»عنصر بیگانه 

 .دهد تقلیل می« اقلیت»
های بزرگ در دوران حاکمیت فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم و  که این برداشت موجب مصیبت صرف نظر از این

ی ای در هیچ جا در تاریخ بشریت گردید، چنین دولت ناب و تک قومی( برماس ها)« فرد  منحصربه»موجب جنایت 
های بزرگی برای انسانیت  های تباری در رواندا، سودان و بوسنیا هرزگوینا موجب تراژدی تصفیه. دنیا وجود ندارد

 .دانیم آمد سیاسی آن را می در تاریخ نزدیک دنیا گردیدند و پی
دولت به  -ملت. دولت یگانه راه عاقالنه برای سازمان اجتماعی عادالنه در سرزمین ما است -رو، طرح ملت  از این

دولت شهروندان، محصول و . دهی اجتماعی و حقوقی مردم در چارچوب یک دولت شهروندان است معنای سازمان
کنند و با توسل به روندهای  دهی حقوقی برابر تمام افرادی است که در یک قلمرو زندگی می مولود سازمان

های  بر این باور است که ملت (B. Anderson) بندیک اندرسن. بخشند دموکراتیک به حاکمیت مشروعیت می
اگر . آفرینند ها را می ها ملت آورند، برعکس ناسیونالیسم وجود نمی  شان را به  های ها و دولت موجود، ناسیونالیسم

ملتی که در دولت آن تمام افراد دارای حقوق و . وجود بیاوریم  چنین باشد پس باید ما هم ملت شهروندان را به
آمیز حل کرد و همزیستی  صورت صلح شود منازعات را به اشند، تنها ساختاری است که در آن میامتیازات برابر ب

 .دهی کرد مردم را در تنوع سازمان
تر  ردهای خ   های قومی و مذهبی مردم نبوده بلکه باید در چارچوب نظام دموکراتیک هویت چنین دولتی نافی هویت

اختار کثرت قومی و تباری منبع الیزال تنوع زبانی و فرهنگی در س. از هویت ملی شهروندی را به رسمیت بشناسد
سازی جامعه با توسل به سلطه   رنگ  سازی و تک  که کسی در پی یک سویه  کشور ما خواهد بود، مشروط بر این

 .و منحل ساختن این تنوع به سود حاکمیت تباری نباشد
تقلیل افغانستان به . باشیم دان این جمهوری میاین کشور، قلمرو جمهوری اسالمی افغانستان و ما همه شهرون

گرایی  تقلیل. دولت است -ها برای ایجاد ملت سرزمین یک قوم و تلقی صریح و یا تلویحی از این دست، مغایر تالش
برداشت نژادگرایانه از . باشد قومی در تبیین ملت، برخاسته از نژادپرستی بیولوژیک با تبارزات شؤنیسم مدرن می

زبانه و دموکراتیک بر  افغانستان کثیرالقوم، چند. انجامد نفی افغانستان کثیرالقومی و ملت دموکراتیک میملت به 
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حل دموکراتیک و تنها راه پیشگری از   بنیاد باور به داشتن یک ملت برخاسته از یک قرارداد سیاسی و حقوقی راه
 .گسست بیشتر اجتماعی است

( ایران)آریانا . ید این امر استتاریخ اساطیری و غیراساطیری ما مو  . اند مردم این سرزمین دارای یک گذشته کهن
آفرین  ، ما را مردمی فاقد تاریخ و از حوزه مردمان تمدننفی گذشته  . مایند و افغانستان امروز ما   و خراسان گذشته

نفی امروز ما، چرا که خواهی باید نفی شود، سلطه و شونیسم است و نه  چه که در تالش عدالت آن. کند بیرون می
چه ما امروز  آن. دهد کند و شونیسم را با شونیسم پاسخ می آفریند، خانه مشترک ما را ویران می نفی امروز فاجعه می
دولت بر بنیاد یک پیمان حقوقی و سیاسی است و این در افغانستان متحد و دموکراتیک  -در پی آنیم ایجاد ملت

 .باشد ممکن می

 ؛مزنژادپرستان افغان و رویکرد دموکراتیک در کارزار مبارزه با راسیمصونیت  ۵
های دیگر به دالیل زبانی و قومی بر مردم  ها و یا رسانه در کشور ما هر روز برخی از سیاستمداران، تلویزیون
سداران قانون دانند و برخی از مجریان و پا قانون برون می افغانستان توهین و ناسزا روا داشته و خود را از حوزه  

چه ما هر   ها از آن های عدالت گستر آن  کشورهای دموکراتیک و دستگاه اما تجربه  . کنند ها حمایت می نیز از آن
 .شویم بسیار متفاوت است رو می روز با آن روبه

خانم  که به دلیل این  سیاستمدار، عضو سابق حزب راست افراطی، جبهه ملی، به (Leclère) در فرانسه، خانم لیکلر
کریستیانه تاوبریا، عضو حزب سوسیالیت و وزیر عدلیه آن کشور توهین نژادی کرده بود، به نه ماه زندان، پنجاه 

افزون بر این حزب خانم یادشده، جبهه . ساله از کاندیداتوری محکوم شد هزار یورو جریمه نقدی و محرومیت پنج
پوست را که از گویانای   لکلر، خانم تاوبریا سیاه. گردیدملی، نیز به پرداخت سی هزار یورو جریمه نقدی ملزم 

 .آید به میمون تشبیه کرده بود فرانسوی می
های باورنکردنی روا  خاطر تعلق به تبار دیگری، توهین ها به ها، هر روز به انسان در کشور ما برخی از رسانه

شکن است، نه کرامت   دولت قانون نیز خود قانونکه کسی به دولت قانون باور ندارد و   دلیل این  دارند، اما به می
 .باشد ها محفوظ می انسانی شهروندان و نه حریم خصوصی آن

 پایان
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