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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ١٣

  !کلمات قوم و مليت دارای معنای واحد نيستند
  )مومند صاحب گرامی و عزيز،(

اين سه مقوله، ھم از نظر لفظی ـ . ر تفاوت موجود استبين مليت و قوميت يا مليت و قوم از ھر نظ. با شما موافقم

  . معنائی و ھم از نگاه اصطالح درعرصۀ سياست دارای معنای واحد نيستند

اين ھموطنان . کاربرد کلمۀ مليت را، به معنای قوم و يا قوميت من نيز در نوشته ھای برخی از ھموطنان خود ديده ام

  .ه، اين سه کلمه را يکی می پندارند و معرفی می کنندعزيز شايد نادانسته و شايد ھم دانست

 کوتاه، ۀ قبل يک مقالیمن در رابطه با مفھوم و معنای کلمات قوم و مليت، و تفاوت ھای موجود ميان آن ھا، سال ھا

  .  نشر شد"افغان جرمن آنالين"ولی گويا نوشته بودم، که در پورتال 

، يکی از "ولی احمد نوری"، جناب "قيس کبير"گفتۀ ھمان وقت آقای اين مقاله به خصوص طرف تأئيد، البته به 

  . شخصيت ھای ملی کشور ما قرار گرفت

می خواستم . آرشيف خويش را مرور کردم، چون عنوان مقاله يادم نيست، به دليل کم حوصلگی نتوانستم آن را پيدا کنم

  : د کهبه ھر حال فشردۀ آن مقاله اين بو. آن را خدمت تان تقديم کنم

قوم کتلۀ خرد يا بزرگی است، که عضويت انسانی در آن کتله بنابر اصل و نسب يا خون، و تعلق به يک شخص مبتنی 

  . می باشد، کتله ای از انسان ھا، که ھويت مشترک نژادی، خونی و ارتباط مشترک از طريق خانوادۀ پدری باھم دارند

ی خود پابند است، و به آن به صورت جدی و توأم با تعصب، يا بدون ًقوم، غالبا و تا زمانی که بيشتر به ھويت قوم

تعصب، عالقه پيدا می کند و ارزش قائل می شود، خود را در برابر اقوام ديگر قرار می دھد و اقوام ديگر را بيگانه 

 رساند، که در احساس می کند، در حالی که مليت بار و معنای ملی و تعلق ارضی ـ سياسی ـ سراسری فرد، فرد را می

يک کشور واحد، به معنا و تعريف مدرن آن، زندگی می کنند و خود را بيشتر به آن کشور مربوط می دانند تا به خون و 

  ... قوم و

ھيچ يک قوم، قوم يا اقوام ديگر را که در .  اقوام شامل ھستندۀدرمفھوم ملت ھم. مليت از مفھوم ملت مشتق شده است

، وقتی سخن از مليت در ميان باشد، بيگانه نمی ]کنند[ جغرافيائی واحد با وی زندگی می کندداخل يک قلمرو سياسی ـ

بيگانه برای اين ھا تنھا کسانی اند، از نظر تعريف ملت و مليت و کشور و دولت، که خارج از خاک و کشور . خوانند

  .خود شان زندگی می کنند و تعلق به ملت و دولت ديگری دارند
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وانمود می کند، برای ما بيگانه نيستند، " پدرام"می گويد، يا پشتون طوری که " يون"نه که آقای تاجيک، آن گو

ھمۀ اين اقوام، که در افغانستان زندگی می کنند ... ھمينطور ھزاره و مغول و ازبک و ترکمن و عرب و ھندو و سکھـ و

  .  می باشندی دارند، دارای مليت افغانستان راو تابعيت افغان

يا تسنن و ... و دين و مذھب، وقتی از دين اسالم و ھندوئيزم و(لحاظ خاستگاه خانوادگی، اصل و نسب و قبيله و قوم از 

ی ميان اين ھا وجود دارد، اما از ديدگاه ملی، ميان ايشان ھيچ تفاوتی ئبالشبھه تفاوت ھا) سخن به ميان آيد... تشيع و

، با ھمه تفاوت ھائی ...شتون و بلوچ و ترکمن و اربک و تاتار و قرغز وھمه، چه ھزاره و چه تاجيک و پ. وجود ندارد

قبول دارم و "با ھم دارند، ھمه بدون استثناء، و بدون ... که از لحاظ نژادی و اصل و نسب و زبان و دين و مذھب و

  !، افغان ھستند"قبول ندارم

ن اتحاد شوروی از کشورھای مختلف تشکيل شده ی، به طور مثال، چووکاربرد کلمۀ مليت برای تاجيک در اتحاد شور

چنين عملی در شوروی (بود، وقتی می خواستند به ھويت ملی اعضای ديگر اين اتحاد، اشاره کنند، حرف درستی بود 

ميان شوروی و غرب در ديد انسانی و احترام به سائر اعضای ] گوئيا[نمايشی و برای فريب جھان و نشان دادن تفاوت 

به عنوان ... واقعيت قضيه اين بود، که ھيچ کشوری از کشورھای مانند تاجکستان و ازبکستان و.  اتحاد بودۀتشکيل دھند

از يک کشور و ) ھر چند ظاھری(، زيرا در اين مورد صحبت )يک کشور آزاد و مستقل در اين اتحاد شناخته نمی شدند

 اما در يک کشور واحد، مانند افغانستان، که متشکل از تمام مردمان آن به مثابۀ يک تشکل واحد سياسی ـ انسانی بود،

  .  ًاقوام ھستند، نه ملت ھا، نسبت دادن کلمۀ مليت به يک قوم، قطعا درست نيست

در غرب، خالف شوروی، با آن که اکثر کشورھا  به گونۀ فدرال اداره می شوند، از آن جائی که مردمان کشور ھای 

از تجربه ھا و فراز و فرود ھای تاريخی خود آموخته اند، موضوع مليت به ھمۀ افراد غربی آينده نگر و پويا ھستند و 

  !شان... اعضای تشکيل دھندۀ حکومت فدرال اطالق می شود، نه به افراد به دليل تعلقات ايالتی و

ھا دارای دولت اگر ما ھزاره ھا را، که يک قوم ھستند، نه يک ملت، يک مليت بدانيم، معنای آن اين است، که ھزاره 

ملی مجزاء ازدولت موجود افغانستان، و دارای حس، ھويت ملی و ارزش ھائی غير از ارزش ھای ملی و ھمگانی 

افغانی ھستند؛ و از لحاظ تعلق ارضی ـ سياسی جدا از ديگران می باشند؛ و بنابر داشتن اين حس و ھويت جداگانۀ ملی، 

ھکذا تاجيک ھا و پشتون ھا و ازبک ھا .  زندگی می کنند، بيگانه می دانندھزاره ھا سائر اقوامی را که در افغانستان

  !! ، اگر چنين تصوری نادرستی داشته باشند...و

، شاه فقيد، شايد قبل بر آن نيز، در تذکره ھا به "محمد ظاھرخان"يادآوری اين نکته ضروری است، که در زمان مرحوم 

اين عمل اشتباه آميز از روی بی دقتی افراد مسؤول . ھوشمندانه و درست نبودًجای قوم، مليت نوشته شده بود، که اصال 

  . ًدر مسائل ملی و کشور داری بود، که از نظر من قطعا قابل انتقاد می باشد

کلمۀ مليتی مترادف به قوميت در زبان ما از طريق ادبيات چپ، به خصوص از نوشته ھای ايرانيانی، مانند آقای 

حزب توده، برای .  رواج پيدا نمود، بدون اين که ما به بار معنائی و سياسی اين کلمه توجه و دقت کنيم"احسان طبری"

 اقوام مختلف مستقر در ايران را به خود جلب نموده باشند، ھر يک قومی را، به پيروی از آنچه در هاين که توج

با اين کار ضمن حفظ ھويت . معرفی می نمودندًشوروی ظاھرا معمول بود، به مثابۀ يک ملت در داخل ملت بزرگتری 

البته، شما ھم می دانيد، که اين کار . قومی آن ھا در داخل کشور ايران، آن ھا را به مثابۀ يک ملت به حساب می آوردند

  .  آن ھا به حزب توده بودهآن ھا متضمن اھداف سياسی و برای خوش ساختن اقوام داخل کشور ايران و جلب توج

ياسيی که در کشور ما به اين کلمه دلچسپی نشان می دادند و می خواستند آن را به جای قوم استعمال کنند و احزاب س

  .معمول بسازند نيزھمين اھداف را داشتند
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) و نظريه ھا(ی از کلمات ئما ھم، که بدبختانه بيشتر دنباله رو و مقلد ھستيم تا متفکر و آفرينشگر و جويا و پويا، بقچه ھا

. ه شمول کلمۀ مليت، ولی با مفھوم و معنی نادرست آن، از ديگران گرفته و نيم جويده يا ناجويده آن را فرو بلعيديمرا، ب

اگر آن را خوب می جويديم، می فھميديم و ھضم می کرديم، امروز با درد شديد تفرفه و جدائی و تو و من ھای کودکانه، 

ه تا ھمين امروز، حتی بزرگان عرصۀ علم و ادب و سياست در کشور مخرب و غم انگيز دچار نمی شديم، اما افسوس ک

 مفاھيم توجه ندارند و کلمات و مفاھيم را دانسته و ندانسته با شاخی باد می کنند؛ با اين فکر هما به اس و اساس، و به کن

ش و دانش ما را به مثابۀ که ذکر کلمات و مفاھيم يا اصطالحات علمی و قلمبه سلمبه و دارای وزن به تنھائی عقل و ھو

جا و بی جا از اين دانشمند يا آن دانشمند نام بردن و مربوط و ؛ يا بانسان ھای صاحب ھوش و معرفت نشان می دھد

خدا به افالطون رحم کرد که با !  قرار خواھد دادءنامربوط از آن ھا نقل قول کردن، ما را در رديف انديشمندان و علما

  !  که به مفھوم و معنای کلمات داشت و بر رعايت آن ھا تأکيد می کرد، زنده نيستآن عالقۀ شديد و دقتی

سه کتاب . فوت شده؛ خدايش مغفرت کند. در افغانستان در يکی از ليسه ھا معلم بود. دوستی معزز و کھن سالی داشتم

يک سال . تماعی را به کار برده بوددر دومين کتابش تعداد قابل مالحظۀ مفاھيم و کلمات سياسی ـ فلسفی ـ اج. نوشته بود

بعد از نوشتن اين کتاب، روزی شش ورق پر از مفاھيم و کلماتی را به من داده و از من خواھش کرد، که معانی و 

تمام کلمات و مفاھيم در کتابی . ورق را گرفته به سرعت مرور کردم. تعاريف آن کلمات و مفاھيم را برايش نوشته کنم

در اين باره چيزی نگفتم، ولی برای . شته بود و کتاب پيشتر از آن، مورد استعمال قرار گرفته بودکه يک سال قبل نو

يک لحظه به اين فکر فرو رفتم که؛ شما که معنای اين ھمه کلمات و مفھوم اين ھمه اصطالحات را نمی دانيد، چگونه 

  !کمی ھم بيشتر از آن استآن ھا را در کتاب تان به کار برديد؟ حکايت بيست و پنج سال، شايد 

آخر کالم اين که اگر پشتون ھستيم يا ازبک و ترک و تاتار و ھزاره و تاجيک و عرب و سيکھـ و و ھندو، يا ھراتی و 

، وقتی تابعيت ...بدخشی و قندھاری و مزاری و فراھی و بلوچ و تخاری و ننگرھاری يا ارزگانی و نورستانی و

  !  افغان: يک مليت ھستيمافغانستان را داريم، ھمه دارای

و اما در باره ملی گرائی، يا به قول فرنگی ھا ناسيوناليزم، ھرچند شما محترم بدان تماس نگرفته ايد، و ھر چند بحث را 

  : شدن سوق می دھد، چون بی ارتباط به بحث موجود نيست، بايد بگويم که" کچری قروت"کمی به سوی 

يا دينی ـ زبانی ـ تاريخی مانند ( توانند ناسيوناليزم قومی ـ نژادی ـ دينی قوم و تبار و خون و مذھب و زبان می

را به وجود بياورند، که کثيف ترين شکل ناسيوناليزم، به دليل تعلق خونی و قومی و ... و) ناسيوناليزم آخوند ھای ايرانی

 برپايۀ عضويت در ملت با درک انسانی ـ  که،می باشند، اما اين ناسيوناليزم آن ناسيوناليزمی نيست... دينی و زبانی و

  . عرض وجود نموده است"* citizen"حقوقی ـ سياسی ـ مدنی افراد، به نام 

در کلمۀ مليت، به معنای اصطالحی ـ سياسی و سالم آن، تمام افراد جامعه به عنوان اعضای برابر، از نظر حقوقی ـ 

ناسيوناليزم ھای قومی و زبانی و دينی و مذھبی و نژادی، اين مدنی ـ سياسی ـ اجتماعی شامل ھستند؛ درحالی که در 

ًپديده ھا حق مختص يک گروه يا جماعت و يا قوم و حق دينخويان تلقی می شود، که طبعا ھم زشت و ناخوشايند است و 

  ! ھم مردود و مطرود و منفور

ک مقدار مختل ساخت، اما ھمان گونه بند آخر، اگر چه تمرکز نوشته بر روی يک مطلب را طوری که ايجاب می کند ي

  . که گفتم، گفتن آن به شکل بسيار فشرده در اين جا ضروری می نمود

با اين نرمش، شفافيت، اختصار و زبانی که شما به مسائل می پردازيد، کسی نخواھد . اگرحرفی باقی مانده باشد، بنويسيد

  !  لذت نبردبود، که از خواندن نوشتۀ شما، و از نوشتن در آن رابطه،
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اميد اين فرھنگ ــ شفاف و مؤجز، سرراست، بدون تمجمج کردن و يا نامفھوم سخن گفتن ھا ــ در ميان : تکرار می کنم

و نويسندگان نوشته ھائی که عالمی از سخن ھای مربوط و نامربوط را به شکل درھم  و برھم ! ما بيشتر رواج پيدا کند

ارمی کنند؛ سخنانی را که نه سر آن پيداست و نه آخر آن، کمی به حال خوانندگان دريک نوشته چھار ـ پنج صفحه ئی انب

  !    خويش ترحم  کنند و بيشتر از اين مغز مردم، علی الخصوص مغز دانايان را نخورند
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