
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۰۹/۰۱/۲۰۱۶          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 است؟« چندین ملیتی»آیا افغانستان یک کشور 
 

ارتباط با از دیر زمانی است، که گاه گاه در نوشته های بعضی از هموطنان ما، اصطالحات "ملت" و "ملیت" در 
ترکیب اجتماعی جامعۀ افغانستان و "هویت ملی" درین کشور، اشتباه آمیز استعمال می گردد. این اشتباه غیر علمی 

و نا درست در نشرات قریب چهار دهۀ قبل نیز دیده شده است. بطور نمونه در سال های دهۀ هشتاد قرن بیست، در 
نب "رهبری سیاسی دولت وقت"، "وزارت سرحدات"، با زمان "جنگ" و "حضور قوای اتحاد شوروی"، از جا

"وزارت اقوام و قبایل..." تغییر نام داده شده بود. در گذشته، این وزارت، نشریۀ را بنام "جرگه" برای باشندگان 
مناطق سرحدی افغانستان، در سمت جنوب و شرق کشور، همسرحد با پاکستان منتشر می ساخته است. با توسعۀ، 

ن وزارت و تعیین "معاونین" متعدد، برای وزیر، درین وزارت، نشرات تبلیغاتی نیز صورت می گرفته تشکیالت ای
است. در آنزمان، یک مجلۀ خاصی هم بدست نشر سپرده می شده است، که در عنوان آن، اصطالح "ملیت های 

اه در معنی و مفهوم، تکرار و به برادر ..." و یا معادل آن دیده می شده است. احتماالً از آنزمان ببعد، این اشتب
 عادت برخی از نویسندگان، مبدل شده باشد.

 

حال چنین انتباه هم حاصل شده می تواند، که ممکن همین متون هم بر ادامۀ بحث های غیر علمی، در مورد "هویت 
رداخته شود، از جهات ملی" افغان ها، نقش منفی داشته بوده باشد. قبل از اینکه به توضیح مختصر مفاهیم یاد شده پ

علمی برخالف ادعاهای برخی از هم وطنان ما، افغانستان کشور "چندین ملیتی نه"، بلکه یک کشور "کثیر االیتنی" 
است. اما بر طبق معمول و تعریف "ُمدرن"، اصطالح "ملت"، در افغانستان یک "ملت" وجود دارد، که در ترکیب 

یا با مفهوم معادل آن "کثیرالقومی" نیز نامید. منسوبیت "قومی" یا "پیوند اجتماعی آن، می توان "کثیراالیتنی" و 
ایتنی" و پیوند های معین دیگری را که با "کلتور و فرهنگ خاص" گروپ های اجتماعی رابط می داشته باشد، با 

به  نسبت "ملی" یکی دانستن، اشتباه صریح محسوب می گردد. خطر آن هم متصور است، که این غلط فهمی،
 همبستگی ملی و اجتماعی در کشور ما، صدمه زد.

 

و هم چنان بر حسب « ایتنولوژی»با وجود آنکه در مقاالت متعدد، از نظر علمای "اجتماعی" و"ایتنوگرافی" و هم  
ارزیابی های علمای اجتماعی در بارۀ سیاست استعمار کهنه، گزارش گردیده است. در حقیقت اصطالح "ملت" 

(، در حال حاضر، به اجتماع و مجموع تمام اتباع یک "دولت" بکار برده می شود. Nation"ناسیون" ))"نیشن", یا 
یک فرد در وجود داشتن سند "تابعیت" یک دولت، صاحب حق و مکلفیت است. بعبارت دیگر در نظام سیاسی، این 

قلمرو، که ماهیت قانون را  اصطالح یک اصطالح یا "ترم" حقوقی است، که در نتیجۀ یک توافق اجتماعی در یک
بخود می گیرد، افاده می گردد.بار دیگر با این کلمۀ هویت یا "ملیت" یک فرد امروز، هم حق و هم تعهد و مکلفیت 
برای فرد نهفته است.  وابستگی "ایتنی" و یا "وابستگی" نژادی، کدام حق و مکلفیت را بر طبق قانون، برای کس 

 م، چنین اشتباه مفهومی رخ می دهد.تعیین نمی تواند. اما باز ه
 

درین مطلب مختصر توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می نمائیم، که کلمۀ "ملت"، با مفهوم "ُمدرن" آن، 
کلتوری و یا  –به ارتباط "دولت ملی" یاد می گردد. بعبارت یک دولت "ملی"، متشکل از گروپ های اجتماعی 

، در یک قلمرو می باشد و زمانی یک "ملت" را می سازد و یا تعریف می تواند، که "گروپ های ایتنی" و نژادی
در یک دولت و یا درحاکمیت دولتی مسلط بر یک قلمرو، بتوافق و تعهد قانونی دست یافته باشد. هر گاه منسوبیت 

می خوانند. "ملیت"  یک یک فرد و یا گروپی از افراد، تابع این دولت مطرح باشد، این نسبت را "ملیت" او نیز
 منسوب او هویت "ملی" اوست، که برای همه اتباع یکسان است. 

 

موضوع "کثیراالیتنی"، "کثیرالسانی"، "کثیر االدیان" و غیره جهات فرهنگی، با این مفهوم "ملت"، ربطی ندارد.  
ای اجتماعی، طبق دلخواه و جامعه و افراد آن، در تمام زمان در جریان زندگی، از کلتور و فرهنگ و تمام ارزش ه
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مطابق نیازمندی های حیاتی خود استفاده می کنند و از آن سود و منفعت می برند. در جریان روز خود اختیار دارد، 
 که بطور نمونه با کدام زبان صحبت نماید.

 

نموده، آنرا در جهان امروزی جوامعی موجود اند، که از جملۀ زبان های داخل کشور آنها، یک زبان را انتخاب 
"زبان ملی" یاد نموده اند. اما کشور هایی هم موجود اند، که اتباع آنها، با زبان های متعدد سخن می زنند و همه 

 زبان ها، در کشور آنها رسمی شناخته می شود.
 

زیم، ( مختصراً نظر می انداNationحال به برخی از جوانب تأریخی و ریشۀ اصلی این کلمۀ "نیشن" یا "ناسیون" )
که چه نوع موارد استعمال داشته و با چه مفهوم، بکار می رفته است و در حال حاضر، بکدام مفهوم بیشتر معمول 

م، در زبان "آلمانی"، کلمۀ ۱۴۰۰است. در منابع "ویکیپیدیا" می خوانیم که بعنوان مثال در حدود سال های 
( نامیده شده است، در جمله اصالحات natio"ناسیو" )" از زبان "التینی"، که Nation"ناسیون" با صورت تحریر "

(، خویشاوندی Volkزبان "آلمانی" شامل گردیده است. این کلمه به جمعی از مردم، گروه اجتماعی یا "فولک" )
انسان ها و یا نسب، سلسله نسل انسانی، جنس، نژاد، نوع، طبقه، گروپ  یاد شده است. در آغاز تحت این مفهوم،  

یی از انسان ها یاد می شده اند که دارای "مشخصات مشترک"، چون "زبان"، "رسوم و عنعنات"، عادات جمعیت ها
و منشاء نژادی مشترک بوده اند. همین منبع این تعریف را بر حسب علم تجربی، نا مساعد دانسته، زیرا پس از 

ست، که با مفاهیم "تحقیقاتی" در ساحۀ انقالب فرانسه، کلمات مترادف بی شمار دیگر با مفاهیم متغییر ذکر شده ا
 "ایتنوگرافی" و "ایتنولوژی"، متفاوت شناخته شده است.

 
طوری که قبالً هم ذکر شده است، مفهوم "ملت" را "مدرنیست ها" بعد از انقالب فرانسه، تعریف جدید بخشیده اند، 

شده است. صورت درست و معمول  که با تأثیرات "استعمار" این اصطالح نیز، تحریف آمیز هم بزبان آورده
امروز، استعمال این کلمۀ "ملت"، که هدف از مجموع اتباع یک دولت می باشد، با اصطالح اتباع دولت، استعمال 
مترادف را بخود گرفته است. و "ملیت" یک فرد در یک دولت، عبارت از منسوبیت او به "ملت" مربوطه بوده و 

 "ایتنی" و یا "قومی" و "نژادی". همچو معنی هم می دهد، نه وابستگی
 

 پایان
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