حل اساسی مسئله ملی در افغانستان
انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه  ،مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی
است  .این ارزش آمیختگی خالقیت مغز متفکر انسان  ،جهت گیری و شیوه خردمندانه را در اشکال
شعور اجتماعی جامعه تبیین می کند .وشهروند را قادربه بازبینی مشکالت جامعه و ارزشهای حقوق
شهروندی می سازد  .بادرک ونگرش چنین رویکرد دانشی می باشد که ما پیوسته خویشتن را مسئول
این راهکاردانسته تا مشکل اساسی موجود وگذشته جامعه مان را بگونه ای دقیق مورد باز شناسی و
تأمل قراردهیم .

راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان چه است ؟

وجود آل واوضاع سیاسی متشنج درکشور وآموزش تجارب دست داشته از راستینه های تاریخی سرزمین
نیاکان  ،این درس اساسی را به ما می آموزاند که بدون " حل اساسی مسئله ملی درافغانستان "  ,تأمین
امنیت آشتی وسازش  ،نشدنی است .
ازدیدگاه ما  ،مؤلفه های " حل اساسی مسئله ملی در افغانستان " بقرار ذیل می باشند :

اول  :هویت :
هویت از زوایای مختلف دارای اجزای گونه گون می باشد  .مگرما دراین بخش تنها به بـیان مقوالت:
هویت ملی  ,هویت فرهنگی و زبانی که هستۀ اساسی مسئله ملی در کشور را تشکیل می دهد ،می
:
پردازیم.
هویت در ُکل کیستی و چیستی  ،اجزای ترکیبی ارزشهای ماهوی  :آبرو و وقار  ,بزرگواری و افتخار
ذات انسان و ویژگی یکی شدن  ,پیوستگی و همآیشی را افاده می کند .هویت به مفهوم مـــؤلفه اساسی
" مسئله ملی " در مراتب شناحت به پاره های زیرتقسیم می شود :

الف ــ هویت ملی :
هویت ملی  ،به معنای هستی و وجود ــ امتیاز  ،برجسته شدن  ،اساس ومنش هرفرد یا ملت ؛ شناساندن
ارجمندی هرفرد یا ملت ؛ ریشه وپایه هر فرد یا ملت می باشد .
سنگپایه هویت ملی با ویژگی ای از  :تعلقیت تمامیت سرزمینی  ،وارزشهایی فرهنگی و زبانی ,
تاریخی وسیاسی واجتماعی وبرخی مواقع دینی ،درپیوند بوده که الزامش خودآگاهانه دارد .
هویت ملی  ،درتاریخ بشریت بااهمیت ترین  ،باارزشترین ومشروع ترین نوع هویت درنظام های
سیاسی واجتماعی جهان شناخته شده است .
هویت ملی دارای قدرومنزلت  ،ارزش سیاسی کشوری  ،منطقوی و جهانی است  .واین قدرومنزلت
نقش برگزیدۀ درتکامل بسترهای زیست اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد  .وبه قدرت منتخب
سیاسی نظام مشروعیت می بخشد .

ب ــ هویت فرهنگی و زبانی :
زبان همچو یک راستینه اجتماعی وسیله پیوستگی وتفاهم بین افراد جامعه است  .ارزشهای فرهنگی ای
که در روند پیدایی معرفت ادبی  ،دانشی واجتماعی یک جامعه بوسله زبان و کاروتفکر انسانها بدست
می آید  ،هویت فرهنگی وزبانی گویشوران آن جامعه را تشکیل می دهد.
هویت فرهنگی وزبانی مهم ترین بنیادیست که ماهیت ذاتی و کسبی شخصیت انسان را آشکار می کند
و نمای ویژه متمایز او از دیگرافراد میگردد .
اما با یک دنیای تألم ودرد باید اقرار کرد که  :با بقدرت رسیدن حاکمان شؤونیزم قبیله افغان در کشور
ما ــ ریشه های هستی این دوهویت باارزش تاریخی :

ــ هویت ملی خراسانی و
ــ هویت فرهنگی و زبانی ــ زبان فارسی یکی پی دیگری خشکیده می شود .
جهت زنده کردن دوباره وهم ریشه سازی و همپایه سازی وواپسگیری همین هویت ملی وهویت
فرهنگی و زبانی ـ دزدیده شده بوسیله حاکمان وامیران قبیله افغان بوده وهست که ما دو طرح راهبرد
سیاسی ازمؤلفه های « حل اساسی مسئله ملی » :
یک  " :تغییر نام افغانستان به خراسان مدخلی در راه صلح جاویدان "
دو  " :یک زبانی زبان فارسی بمثابه زبان تفاهم ملی "
را درجنوری  2006میالدی به نشانی نمایندگان پارلمان و مردم ما پیش کش نمودیم  .با این ُحسن نیت
که تا شهروندان این کشور:
از زیرنام هویت ملی وارداتی ــ دروغین وساختگی وتحمیلی افغانی وافغانستانی وازقبوالندن جبری
شنیدن گویش محلی پشتوــ ازورای امواج رادیویی وتصویری (دولتی وشخصی )  ,رهایی یابند.
وتحت ارزشهای یک زبانی ــ زبان تفاهم ملی فارسی همبسته شوند وبا پذیرش هویت ملی خراسانی
تثبیت هویت واقعی تاریخی وشریک میراث فرهنگی چندین هزار ساله سرزمین نیاکان ما گردند)1( .

دوم ـ امنیت ملی :
امنیت ملی نیزیکی ازاساسی ترین بنیاد حقوق شهروندی  ،دربردارندۀ کفالت حیات سیاسی واجتماعی
وفردی یک جامعه است .
امنیت ملی ارزشی ست که با گوهرهستی انسان  ,آزادی  ,خوشبختی و بهروزی وی پیوند تنگاتنگ
دارد  .امنیت ملی تجلی ای ازقدرت توانایی ودفاع ازارزشهای اساسی :
 1ـ استقالل ملی وتمامیت ارضی
 2ـ تأمین آرامش وثبات سیاسی و اجتماعی
 3ـ تقویه همبستگی ملی
 4ـ تأمین منافع ملی و امنیت اقتصادی
 5ـ نهادینه سازی فرهنگ باستانی وداشته های تاریخی
 6ـ نگهداری نفس وآزادی شهروندی
 7ـ ایمنی فردی وملی  ,ضمانت حقوقی ملکیت فردی وملکیت اجتماعی وغیره می باشد .
مشکل امنیت ملی ! بمثابه یکی از ممیزۀ های با اهمیت « راهبرد سیاسی حل اساسی مسئله ملی »
درافغانستان تلقی می شود  .که ذهن نسل جوان را بخود پیچانیده وزندگی ده ها هزار انسان بی گناه
این سرزمین را به بخون وخاک کشانیده است  .درپیوند به مسئله نبود امنیت ملی  ،دوچالش اساسی
ویژه در افغانستان عرض وجود می کند

یک:
چرایی وانگیزۀ نبود ومختل سازی « امنیت ملی » در افغانستان  ،درمرکزسیاست جنگجویانه  ،خشونت
پرورانه ودهشت انگیزانه رهبران وحاکمان قبیله افغان قائم بغیر  ,نهفته است.

دو:
یکی ازچالش های اساسی دیگری که « امنیت ملی » افغانستان را در مدت زمان هفتاد و دو سال اخیر
تحدید وتقیید نموده و می نماید  ,بازگذاشتی دایمی مرزمشترک میان افغانستان و پاکستان است که به
خط دیورند نام گذاری شده است .
رهبران قبیله افغان به بهانه عدم شناسایی خط دیورند ازنگهداری مرز مشترک میان دوکشور خودداری
می کنند وباتحقق چنین یک مرام قبیلوی واپسگرایانه  ،میهن مارا به ناپایداری ونارامی سوق می دهند.
با شناخت ازاهمیت ارزش سیاسی و انسانی « امنیت ملی » بوده که ما در سال  2007میالدی طرح
سیاسی یی زیر نام " شناسایی خط دیورند آغازطلوع آفتاب صلح بر فراز افغانستان و پاکستان " ( )2را
جهت همه پرسی مردم وبازبینی سیاسی مقامات دولتی کشور  ،پیش کش نموده بودیم .

سوم ـ حقوق ملی :
راهبرد سیاسی حقوق ملی  ،سومین رکن اساسی « مسئله ملی » در افغانستان را تشکیل می دهد  .که
بدون تردید تحقق آن ارزشها  ،تعادل حقوق شهروندی را ایجاد می کند .
این حقوق عبارت ازآن ارزشهای شناخته شده ایست که ساختار های قانون گذاری واجـــــــرایی وسیاسی
نظام منتخب  ،مشروع ومردم ساالر یک جامعه برقرارکرده است .
حقوق ملی مدنی انسان در یک جامعه دارای ابعاد وسیعی اجتماعی است که شرح کلی آنها ازتوان این
جستار خارج می باشد  .مگراز دید ُکلیت  ،ما به برسی آن مقوالت حقوقی یی می پردازیم که وابستگی
مستقیم به « حل اساسی مسئله ملی» در افغانستان دارد وعبارت اند از:
 1ـ تغییر قانون اساسی بربنیاد حقوق ترازمند شهروندی
 2ـ تغییرساختار نظام سیاسی مرکزگرا به نظام سیاسی پارلمانی
 3ـ قانونی سازی حق انتخاب آزادی اندیشه و جدایی دین ازسیاست
 4ـ قانونی سازی برابری حق مشارکت در حاکمیت سیاسی
 5ـ قانونی سازی برابری حق ملکیت برزمین
 6ـ قانونی سازی حق استیفاء شهروندی بدون استثنا
 7ـ تحقق اجرای لغوی تمام فرمان های ضد ملی وضد انسانی امیران و شاهان قبیله وواپس دهی
ملکیت های غضب شده مردم بومی این سرزمین .
 8ـ تحقق اجرای برنامه نفوس شماری زیردیدگاه ملل متحد ونهاد های سیاسی بی جانب وپخش
شناسنامه هویت خراسانی .
این وده ها مؤلفه های دیگرحقوقی  ،قانونی  ،اخالقی وانسانی وجود دارد که حقوق ملی مدنی فرد را
در یک جامعه نمایندگی می کند  ،که یکی ازمهمترین رکن اساسی « راهبرد حل اساسی مسئله ملی »
درافغانستان را تشکیل می دهد.

به اندیشه ما  ،گشودن مفهوم " راهبرد سیاسی حل اساسی مسئله ملی " وافشای تئوری توجیه ستم ملی
درافغانستان برای روشنگری تفکرنسل نو خیلی با ارزش است  .این رسالت تاریخی واخالقی متوجه
همه میهن پرستان است كه برنامه نهضت هویت شناسی در سطح ُکل کشوررا باید تقویت نمایند ومورد
بازشناختی دقیق و ارزیابی همه جانبه قراردهند .
تا افکارهمگان درمقابله با افراد وگروه های سیاسی ایکه كارشان به مخدوش ساختن امنیت ملی میانجامد
سمت وسو حاصل کند  .وسرانجام به نیروی بزرگ مقاوم و استوار ــ مدافع راستین منافع ملی وامنیت
ملی  ،پاسدارارزشهای فرهنگ باستانی سرزمین خراسانیان  ،تبدیل گردد .
شاد وسربلند باشید
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کتاب " تغییر نام افغانستان به خراسان" نوشته این قلم .
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