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 ۰۶/۱۱/۲۰۱۶          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 ملت گرائی افغان درین بحران!
 )قسمت اول(

 

واضح تأریخ کشور ما کهن است و دارای نشیب و فراز. اما وقتی از "ملت" و "ملت گرائی" حرف می زنیم، باید 
نظر می اندازیم، آیا تعریف معینی برای آن در ذهن داریم و یا خیر؟. "ملت  ،سازیم، که با این پدیده از کدام زاویه

گرائی" یک فرد نمی تواند در آن، مشخصات تعریف و توصیف گردد، که موصوف، یا به توصیف از کدام 
د مدعی باشد، که "ملت گرا" یا "ناسیونالیست" شخصیت و یا شخصیت های سیاسی متوفی، پرداخته بتواند و یا خو

است. اگر به "هویت ملی" بعنوان "تابعیت دولتی" در یک "قلمرو" می نگریم، پس با این تعریف فقط "حقوق" و 
"مکلفیت های"  قانونی  یک فرد، در اجتماع تعریف شده می تواند. درین هویت "تساوی حقوق افراد" در جامعه، 

وابستگی های دیگر،  بعلت ح است، تا برای هر عضو جامعه، بدون تبعیض و بدون اثراتبر حسب قانون مطر
"شانس مساوی" رشد و آزادی برای سازماندهی زندگی فردی و خانوادۀ خود، با انتخاب آزاد محل زیست و غیره 

 حقوق مدنی و ابتدائی بشر، داشته باشد.
 

باید دقت نمود که در هویت شخص در قدم اول ممکن وقتی از "هویت شخص" و "هویت ملی" حرف می زنیم، 
با خود دارد.  تولدمشخصات طبیعی یا بیولوژیکی در نظر گرفته شود. آنچه انسان از طبیعت و یا از همان لحظات 

 این مشخصات بیولوژیکی در جمله مشخصاتی شامل بوده نمی تواند، که خود انسان در آن تغییر وارد آورده بتواند
. وابستگی "ایتنی"، عقاید مذهبی و هم کلتور و ابلیت ها و مهارت ها، آنرا رشد و تکامل داده بتواندو مانند ق

بعنوان ارزشهای در نظر گرفته شود، که انسان در زندگی روزمرۀ فردی و جمعی، بدون مزاحمت و  فرهنگ، باید
دقت از مناسبات ناشی از "توافق سیاسی" با  قیودات با آن، زندگی می کنند. این ارزش های سیستم "باز" را باید،

چهار  حقوقی" در -زندگی مشترک "سیاسی  ، تفکیک توانست. درسیاسی – همه اتباع در یک ساختار دولتی
در فرد در اجتماع،  از مکلفیت و حقوق با تفکیک روشن باید اهمیت و مراعات قوانین را حاکمیت دولتی، چوکات

"کثیراالیتنی" که در ترکیب اجتماعی آنها، "تعدد کلتوری" وجود داشته باشد، باید نظر گرفت. در کشور ها و جوامع 
هر فرد بتواند نظر خاص سیاسی خود را ابراز دارد، و در سایر جوانب مدنی حیات، بشمول انتخاب و پیروی از 

وب می گردد، زیرا عقیده و هم مفکوره آزاد باشد. این چنین حق روشن است و از جمله حقوق ابتدائی انسان محس
حق دارد، سهم خود را در جهت بهبود زندگی فردی و اجتماعی، ادا نماید. در چنین وضعیت می شود با یکدیگر 
توافق نظر و یا اختالف نظر  هم وجود داشته باشد. اما آنچه که انسان از زمان تولد، طوری که قبالً نیز تذکر بعمل 

خود می آورد، و بر اساس شناسائی های علمی جدید، با یک "دی ان ای"  آمده است، یعنی "وابستگی خونی" را با
(DNA شناسائی شده می تواند، این چنین منسوبیت، نباید برایش نه امتیاز بدهد و نه هم ضرر برساند. این )

 مشخصه  که ناشی از شناسائی طبیعی است، با استعداد، دستآورد های علمی، هنری و کلتوری فرد ربطی داشته
نمی تواند. بناًء مجاز نیست که در حیات اجتماعی، این منشاء و ریشۀ خونی او بشکلی از اشکال، باعث تبعیض در 
برابر او گردد و خالصه اینکه از آن ضرر و یا منفعت داشته باشد. آنچه قابل اهمیت است، اینست که انسان خود در 

اث می گذارد. به دستاوردهای کلتوری، هنری و مرحلۀ زندگی چه محصول کار جسمی و دماغی از خود بمیر
علمی هر انسان باید، بحیث گنجینه، بدیدۀ قدر نگریست، بدون اینکه در نظر گرفته شود، که در رگ های مخترع و 

 سازندۀ، چه گروپ خون جریان داشته است.
 

ساخته است، که تحقیقات منتشرۀ علمای این بخش علوم اجتماعی، تأریخی و سیاسی، بصورت کافی واضح 
((، بندرت  بیشتر از دو صد سال، Nationalism( و هم "ملت گرائی" )"ناسیونالیزم" )Nationاصطالح "ملت" )

بسیاری از ملت ها، برای شان عنعنۀ طوالنی را، بخاطر تحکیم غرور ملی، با »"  موجودیت آنرا نشان می دهد.
، سابقه داشته می توانند. ۱۹ت های امروزی، دور تر از قرن پس منظر تأریخی تبلیغ می کنند. اما فقط کمترین مل

"، "ایریک ملت را می سازد"، که زمانی یک متخصص قبلی درین ساحه گفته است، "تأریخ خود را غلط فهمیدن"
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سال اخیر احساس و تعقیب می نماید، جرأت بکار می  ۲۰۰هوبسباوم"، تأریخ ملت ها و ملت گرائی را بعد از 
)در مقاالت متعدد قبلی می توانید نظرات "مدرنیست ها" را مطالعه .« ارزیابی اصلی مفهوم، بپردازد.. برد، تا به

 کنید.(
 

بنا برین این پدیده نه از "ابد" وجود داشته است، نه مهم مفهومی است که تا ابد، بال تغییر بماند. طوری که در  
بعد از انقالب فرانسه، با تشکیل "دولت " های جدید، تحت مقاالت قبلی هم، تذکار یافته است، این مفهوم، نخست 

رهبری "بورژوازی" در مرحلۀ "انقالبات صنعتی"، شامل ادبیات سیاسی گردیده است. برخی از رژیم های 
پادشاهی "قلمروی" یا به "شاهی مشروطه" و یا "رژیم های جمهوری" قدم گذاشتند. البته بشریت با این تغییر از 

 یکتاتوری" و "مستبد" هم کامالً، نجات نیافته است.رژیم های "د
 

اخیراً یکی از نویسندگان هموطن ما، بدین مفهوم اظهار عقیده نموده است، که "زبان" و "عقیدۀ مذهبی" او، برایش 
"مقدس" است. هیچ انسان سالم، درین اظهار مخالفت نخواهد داشت. این حق مسلم هر انسان است، وقتی درین 

ود را خوشبخت احساس می کند، نویسنده هم برایش مؤفقیت و خوشبختی آرزو می کند. خیلی معقول مقدسات خ
خواهد بود، که انسان در چنین احساس، به کسب برتری، از توسل به زور و جبراستفاده ننماید. بهمین ترتیب، هستند 

و یا کلمات "اقلیت" و "اکثریت" نیز  کسانی هم که درین ترکیب اجتماعی "کثیر االیتنیک" جامعۀ افغان، از کلمه
حرف می زنند. این افراد، خود را خود، نماینده و حامی منافع "اقلیت" و یا "اکثریت" قلمداد می کنند، در حالی که 
از جانب این "اقلیت" و "اکثریت"، بطور مشهود، درین رسالت تعیین نشده اند. تالش در عوامفریبی، نزد آنها 

تأریخی کشور  –ا چنین کلمات عوامفریبی، اصالً در فکر استفادۀ نا مشروع از وضعیت اجتماعی محدودیت ندارد. ب
ما استند. نمی توان ازچنین ادعاها، فهمید که چه می خواهند، افاده نمایند. در حقیقت امر، با اظهار این حرف خالی، 

 ممکن است، امید رسیدن به شهرت و مقام و خود رضائی داشته باشند.
 

درست است که در جامعۀ ما هم مانند، جوامع بی شمار دیگر در جهان، کتله های اجتماعی همگون و مختلط،  در 
طی قرون پهلوی هم، 
زندگی کرده اند. اگر بطور 
مشخصتر صحبت شود، 
قبیله های مختلف اجتماعی 
درین سرزمین، در آغاز 
بیشتر با "تربیت" حیوانات 
مصروف بوده اند. از جمله 

ان مثال، باشندگان شمال بعنو
و شمالغرب کشور، بشمول 
مناطق مرکزی اضافه از 

از پشم نجمله مسایر نقاط، 
قالین  انواع مختلف گوسفند،
و پارچه های فرش  و "کلیم"
بافته اند و در کیفیت  و البسه

زندگی آنها تغییر کیفی 
 بوجود آورده توانسته اند.

ین کلتور در حیات ا
اقتصادی آنها رشد و تحرک 

هنر و  را در جوامع متمدن، "ایجاد گر" کلتور نیز می نامند. بناًء چنین ها چنین افراد و استعداد ببار آورده است.
مهارت کاری، برای فرد و یا افراد ماهر درین ساحه، از جهت اقتصادی، در مناسبات اجتماعی و تبادلۀ "امتعه" 
موقف و اعتبار خاصی فراهم می سازد. بازار این هنر تا زمانی گرم بوده می تواند، که برای مخصول کاری آن، 

 مصرف کننده و یا خریدار وحود داشته باشد.
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مقاالت منتشرۀ این نویسنده از کلتور، بعنوان یک "سیستم باز" یاد شده است. بدین معنی که هر انسان از  در یکی از
آن، مطابق میل و بخاطر رفع احتیاجات فردی زندگی خودش، استفاده می کند. در چنین کتگوری های اجتماعی، 

" در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طوری که قبالً نیز گفته شد، باید مسایل "سیاسی" را از مسایل "جرمی
تفریق توانست. هر انسان خود ساحۀ منافع و عالقمندی خود را می داند. آنهائی را که از خود در جهت رسیدن به 
قدرت تالش نشان می دهند، باید در مقایسه با اعضای عادی جامعه در تفاوت مطالعه کرد. فعالین سیاسی، صرفنظر 

وط گروپ اجتماعی و "ایتنی" منسوب بدانند، می توانند اعتبار و اعتماد مردم خود را فقط در از اینکه خود را مرب
آیدیالوژیکی"، که  –دیموکراسی" محاسبه بتوانند. به این چند نمونۀ مثال، "فعالین سیاسی »شرایط آزاد و تعمیل 

قرار داشته اند، نظر می اندازیم. کاندید کسب "قدرت" و یا در رإس قدرت دولتی، درین بحران قریب "چهل" سال 
هریک در امر پیشرفت و مؤفقیت خود، ممکن از انگیزه های مختلف هم، برای جلب یک کمیت به جانبداری خود و 
یا گروپ خود، استفاده کرده باشند. مهم حفظ تسلسل نظر و عمل است، نه اینکه تنها بر "اظهار نظر"، بدون عمل، 

 پافشاری شود. 
 

 در "آرشیف" بی بی سی"، نخست با مطلبی با این تصویر، متوجه شدم. این مطلب را گزارشگر "بی  حین جستجو،
 

" )"زندگی نامۀ مختصر(، بدست نیمرخ: جنرال رشیددوستمم، تحت عنوان "۲۰۰۱سپتمبر  ۲۵بی سی"، بتأریخ 
 "، نشر شده است.تروریستی در نیویارک و واشنگتنروزبعد از حادثۀ " ۱۴نشر سپرده است. این گزارش 

 

احتماالً این "جنرال ملیشه"، باشنیدن آن حادثه،  خود درک کرده باشد، که فرصت طالئی در پیشروی اوست. همه با 
چهرۀ او  و افرادش آشنا بوده اند، که چه در"جنگ داخلی"، و چه در گذشته، در معامالت جنگی پر خطر، مشتری 

ر کنندۀ تپه ها و دره ها برای محریان قدرت حاکم بوده است، نه بعنوان مساعد، "بی رحم و خاموش کن"  و یا تسخی
 تسخیر کنندۀ مستقل افکار و خواست معقول انسان ها، به اختیار و ارادة خودش. 

 

در افغانستان این شخص، آنطوری که در "زندگی نامۀ" مختصر او، درگزارش های "بی بی سی" و "مجلۀ شپیگل" 
تماعی نسبتاً نا معلوم، به شهرت و قدرت رسیده است. بدین جاز یک وضعیت و منشاء فامیلی و انیز بیان شده است، 

ترتیب قبل از آن هم، این شخص، در 
بازار بین المللی، "نوکران اجیر"، با 
افراد "اجیر" تحت فرماندهی اش، 
شهرت داشته است.  چندین حکومت 
را به بحران و سقوط مقابل ساخته 

هم در رسیدن بقدرت  است، کسانی را
یاری رسانده است. این قوت و 
مهارت او از کجا رهبری می شود؟ 
درین فرصت هم، با افشای نقشۀ 
جنگی "پنتاگن" و رئیس جمهور 
"جورج بوش"، باید واقف شده باشد، 
و یا ممکن اطالع یافته باشد، که 
کارفرمای جدید درجه یک آنوقت 

ر دنیا، برایش وظیفۀ جدید و قرارداد پ
درامد در نظر دارد، برای او در 
تغییر جبهه و تعیین متحدین بین 
المللی هم "مشکل" و یا "تزلزل" 

طیارۀ پادشاه »معروف توانست، در وقت و زمانش، در « جنرال دوستم، ویسکی نوش»"وجود نداشته است. 
خود در انتخابات سال ، بنشیند و مراسم "حج عمره" را  هم مانند "رئیس حمهور" بر حال خود، که «سعودی
م، از او حمایت نموده است، انجام دهد. بناًء درین روز این جنرال "مستعجل"، که او را در واقعیت امر "بی ۲۰۱۴
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سواد"، بمعنی اصلی کلمه نیز می دانند، از بس خوشی زیاد، "لباس جشنی" خود را می پوشد و در برابر "کمرۀ"، 
 گردد. عکاس گزارشگر "بی بی سی"، حاضر می 

 

" می گذشت. حال به حساب وظایف نظامی ممکن خود ترور احمد شاه مسعودروز هم از " ۱۶درین زمان، درست 
را در مقایسه با سران دیگر "شورای نظار" در "اتحاد شمال"، که تازه "آمر" آنها را از دست داده بودند، برای 

دانیم، که در تحت نام "اتحاد شمال"، این شخص با کارفرمای جدید، معتبر تر احساس کرده باشد. اینرا هم می 
 سازمان های عضو و افراد آن، دایماً "ائتالف" های شکننده می بست، که بخشی است، جداگانه.

 

حمایت بزرگ را از جانب در پایان تصویر، گزارشگر "بی بی سی" از او بعنوان "نیشنلست" تعریف می کند، که "
." ممکن است که این کلمه را کسی برایش ترجمه کرده باشد و یا اصالً هیچ نفهمد ازبک های افغان حاصل می دارد

و به آن ارزش ندهد. چنین "مهره ها"، اصالً در فکر دانش و آموزش اصطالحات نمی باشند.اما نمی توان مطمئن 
ا، طرح ریزی نموده بود که او، در زندگی با این کلمه طوری مقابل شده باشد، که بر طبق آن راه و روش سیاسی ر

 باشد. اجیران فقط در فکر دریافت قرارداد جنگی اند.
 

 ختم قسمت اول
 ادامه دارد...      
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