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 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

  

  
 ۱۳/۰۷/۲۰۱۵                   دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 آیا ملتی هستیم؟

 )بخش چهارم(
 

جامعۀ افغانستان، تا همین اکنون، بعنوان جامعۀ "صنعتی" مبدل نگردیده است، پس آنچه در تحت افکار و مفاهیم به 
منشاء اصلی در اروپا، از جانب برخی ها بزبان آورده می شود، تا حدی با "کاپی" های ارتباط، "ملت گرایی"، با 

آنرا عمدتاً از وقایع  افراد "روشنفکر"، ممکن ."تقلیدی" سایر افکار، "چپ" و "راست" شباهت روشن نشان می دهد
که در برخی از ، ببینند در افغانستان راچه آن عملی خواب بعضی ها ممکن ند.شابو آثار نشراتی غربی اقتباس نموده 

. جامعه و مردم ما، ازین "خواب ها"، سال هاست که دور است به مشاهده رسیدهدر یک مرحله،  ،جوامع اروپایی
" در افغانستان حرف زده می شد، همه سرمایدار ملی" و یا "بورژوازی ملیمانده اند. در سالهای قبل، وقتی از "

تعداد محدودی از "سرمایگزاران داخلی" منجمله   موجودیت گروپ ها و محافل "سیاسی"، "تحول طلب"، فقط از
"، بورژوازی کمپرادورنام می گرفته اند. در عین زمان همان گروپ ها به شکایات از " ،توفیق"و یا " از"شاکر"

 " و غیره نیز می پرداخته اند. انحصارات خارجی"
 

این "بحران"  برد. بسر می« بحران» طوالنی ترین ر قریب چهل سال است، که درگکشور افغان ها، اینک بار دی
اقتصادی و سیاسی، با "بحرانات" مرحلۀ ماقبل صنعتی و مرحلۀ  –از نگاه ماهیت، و مرحلۀ انکشاف اجتماعی 

" در اروپا تا حدی شباهت و وجوه مشترک آنرا نشان می دهد. چنانچه با موجودیت، اساسات بیداری ملیضعف "
وسیع "ملی" نقش خود را، ایفاء نماید. در ین مرحله، تشکیل مادی و معنوی، می توانست، در امر ایجاد همبستگی 

یک حکومت واقعاً "ملی"، که در آن "بورژوازی ملی"، رهبری امور را در دست داشته می توانست، ممکن نبوده 
" نظام ی" یا "روبنایییبعد از استرداد استقالل کشور، از سمت "باال "یها "ریفرم کستش واملعیکی از است.

 "بورژوازی صنعتی" شمرده می شود، که بسیاری از سطحی نگران ها، ، هم چنان فقدان و ضعف همین"پادشاهی"
شعار "ملت  تجربۀ تلخ نشان داد، که تنها موجودیت هواداران محدود، به آن ارزش نمی دهند. تا همین امروز،

 نبوده است. کافیشهرت خواهی، "، ی"شعار هاچنین در محافل سیاسی و انتخاب برخی از  گرایی"،
 

"المان" را در مرحلۀ قبل از صنعتی شدن  جوامع اروپایی، به معنی اه در صف کشور های اروپایی، سرزمین گهر 
اصلی کلمه در نظر 
بگیریم، در آن مرحلۀ 

تأریخی، می یابیم که  
جنگ "سی ساله" در 
 "اروپا" رخ داده است.

ساله" از  ۳۰این جنگ "
م دوام ۱۶۴۸م تا ۱۶۱۸
زمان  )دریناست. داشته 

قریب صد سال از تسلط 
از  ری مغلامپراتو

 افغانستان ساحات وسطی
شرق سمت به  ،یامروز

. ، می گذشتو هندوستان
موجودیت دولت از 

"درانی" در پادشاهی 
امپراتوری مقدس روم ملت این اختالف، با هدف کسب تسلط و تثبیت "هژمونی"، " (نداشته است. ،افغانستان هنوز اثری وجود
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)این درخت  برای"غرغره"، " به پیش برده شده و در عین حال، به عنوان یک جنگ مذهبی نیز، شناخته شده است. آلمان

 م، ترسیم گردیده است.(۱۶۳۲در سال نمایشی است از، بی رحمی های جنگ، که توسط "َژک کـیـو" 
 

اما بعد از آن، وقتی در کشور های "اروپایی"، "بورژوازی" رهبری سیاسی را در تحت نام، "دولت ملی" در  
دست، می گیرد، در داخل کشور های آنها، به تقویت سیستم دولتی "حقوقی" یا "قانونی"، می پردازد، اما بنابر فشار 

تولید "ماشینی"، تعدادی ازین کشورهای پیشقدم، در بخش اختراعات ماشینی،  و ضرورت شرایط صنعتی و
ضرورت مبرم تولید امتعۀ قابل خرید و دریافت "بازار" داخلی و خارجی را درک نموده بودند، که از نگاه اقتصادی 

 خام" محسوس است.  با اهمیت و حیاتی بوده است. آنها به خوبی دانسته بودند که درین امر، نیاز "مبرم به مواد
 

همین نیازمندی در جملۀ عوامل و انگیزهایی شناخته می شود، که برخی ازین کشور های اروپایی، منجمله 
ً "انگلیس"، و سایر کشور های که در "کشتی رانی"، از مهارت الزم برخوردار بوده اند، در خارج از  ، خاصتا
متوسل شده اند. در جریان رقابت بین آنها، بر سر  "،اشغال سرزمین های بیگانهسرحدات آنها، به توسعه طلبی و "

فرهنگی و تحریک و تبلیغ برتری های "نژادی" نیز  –تقسیم "جهان"، از احساسات "ملی" و تفاوت های اجتماعی 
 کار می گرفته اند.

 

اندان در عصر و زمان "توسعه طلبی" های استعمارگران برتانوی، یک زمان "فریدریش اینگلز"، دانشمند، عضو خ
معروف صنعتگر آلمان )از شهر "ووپرتال" آلمان(، اقتصاددان و فیلسوف و محقق تأریخ انکشاف اجتماعی بشر، 

اقامت داشته است، در خطاب به  خود، فامیل ملکیت در مقام شرکت صنعتی در حالیکه در آنزمان در انگلستان،
ت آنها، کسانی که اسارت مردمان دیگر را توسط حکوماباشندگان "انگلیس" به این مفهوم افاده نموده است که: "

 ."حمایت می کنند، خود نمی توانند، "آزاد" باشند
 

ۀ از کشور های "صنعتی اروپا" و "شمال امریکا"، از زمانی که، در آن کشور آنچه قابل تذکر است، در مجموع 
قانونی دست یافته و سیستم های "پارلمانی" را، تأسیس نموده  -ها، "دولت های بورژوازی"، با سیستم های سیاسی

د، در عین حال به دولت های آنها، مهر "ملی" کوبیده اند، به ندرت، "جنگ های داخلی" درین کشور ها، بوقوع ان
پیوسته است. البته بعد از "انقالب فرانسه"، پس از یک مدتی که "آیدیالوژی ناسیونالیستی"، راه می یابد، جنگ های 

ین عالوه از مناسبات، متنوع ب رن" صنعتی دانسته اند."اول" و "دوم" جهانی را زادۀ، رقابت های این دول "ٌمد
آیدیالوژیک" نیز وجود داشته  –سیاسی ""انترناسیونالیزم"، بین سازمان های  میت ها، نوعی از همبستگی وحاک

 است. 
 

م، ۱۹۳۹م و اپریل ۱۹۳۶درینجا، فقط بطور نمونه از "جنگ داخلی هسپانیه" نام می بریم. این جنگ از ماه جوالی 
بین  حکومت "جبهۀ مردم" که در انتخابات دیموکراتیک، قدرت را بدست گرفته بودند و "جمهوری دوم هسپانوی" 

(، ادامه داشته  ncisco FrancoFraGeneralبه رهبری "کودتا چیان دست راستی"، تحت فرماندهی "جنرال فرانکو" )

است. در جبهات جنگ بر ضد قوای "فرانکو"، داوطلبان "چپ" و "دیموکرات ها" از سایر کشور های اروپایی، منجمله از 
م، در هسپانیه، ۱۹۷۵"آلمانی" سهم داشته اند. این جنگ با "پیروزی"، پیروان "فرانکو" انجامید که تا زمان مرگ او در سال 

 " او، به نام "فرانکوئیزم" مسلط بوده است. "دیکتاتوری
 

صرفنظر از بعضی از حرکات احتمالی "کودتایی"، در تعداد محدودی از کشور های اروپای غربی دیگر، که در 
مقایسه با کشور های "پیشرو"، چون "انگلیس"، "فرانسه" و "آلمان"، هنوز "صنعت ماشینی" ممکن، از رشد الزم 

دیکتاتوری"، "مطلقه" و جوامع ماقبل »، "جنگ های داخلی"، بیشتر در سیستم های برخوردار نبوده باشد
 سرمایداری، بمشاهده رسیده است.

 

سیاسی و   –در رابطه با "بحران" و عواقب "جنگ داخلی" در افغانستان، که چه اثرات ناگوار بر مناسبات اجتماعی 
لیل و مطالعۀ وسیع می باشد. قبل از همه باید نا گفته نه ماند، بر پروسۀ "وحدت ملی"، داشته است، البته نیازمند، تح

که در تأریخ رژیم های "پادشاهی" در افغانستان، برای نخستین بار در زمان آخرین پادشاه، در قانون "اساسی" که 
فغان" تعریف بعداً بر اساس آن قانون، "انتخابات پارلمانی" براه افتاده است، در تحت نام "هویت ملی"، به نام "ا

مشخص صورت گرفته است. اما، در قریب یک و نیم دهۀ اخیر، که هم چنان تالش، برای احیاء مجدد حکومت 
مرکزی، در افغانستان، صورت گرفته است و بخصوص از زمان انتخابات دور دوم برای اشغال مقام ریاست 
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اضی های وسیع مردم، آنچه به "وحدت جمهوری، که از تشکیل "حکومت وحدت ملی"، می شنویم، صرفنظر از نار
"صدای آلمان"، که در "پورتال افغان جرمن  منتشر شده از ملی" ارتباط می گیرد، به این جمله، از محتوای خبر

نشر نیز  جوالی در مورد، آغاز مذاکرات هیأت دولت افغانستان با "طالبان" در "پاکستان"،  ۱۰آلمان"، به تأریخ 
 شده است، توجه نمائید:

 

محمد، عضو شورای عالی صلح، حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه حاجی دین  "... 
افغانستان، فیض هللا ذکی نماینده معاون اول رئیس جمهور، محمد ناطقی نماینده معاون دوم رئیس 
اجراییه و انجنیر عاصم نماینده رئیس اجراییه حکومت در مذاکره با طالبان در پاکستان حضور 

 ."داشته..
 

هر گاه به عمق مطلب توجه شود، خود می توان درک نمود، که ممکن مقامات مختلف "دولتی"، بطور مستقل عمداً، 
خواسته باشند، تا برای پیروان آنها، به ارتباط حفظ وابستگی "ایتنی"، با مشخصات و تمایالت ممکن "زبانی" و 

قدرت و نفوذ آنها را تبارز دهند.  ه"، به مذاکرات،"مذهبی" مشهود، نقش فردی خود شانرا، از طریق اعزام "نمایند
حال اگر مفهوم "ملی" با "دولت" و "حاکمیت سیاسی" ارتباط داده شود، دیده می شود، که رشته های این "وحدت 

افراد" است، نه در تحت حاکمیت و کنترول، تأسیسات و قدرت های قانونی مرکزی دولت، که باید "ملی"، در دست 
امنیت ملی باشد. این هم، می تواند، بحیث یک مثال واضح، پذیرفته شود، که کشور، از یک حکومت  حافظ منافع و

"قانون"، با "هویت ملی" واحد، چه فاصله اختیار نموده، اداره هنوز هم، در اختیار رهبران پیش برنده در"جنگ 
 داخلی" قبل از یک و نیم دهۀ اخیر، قرار دارد.

  

لی هم اشاره شده است، وقتی مؤلف کتاب، "گیلنر"، تالش می ورزد، تا برای "ملت"، طوری که در بخش های قب
تعریف خود را ارائه نماید، اعتراف می کند، که مشکالت در مقایسه با تعریف "دولت"، بیشترمحسوس است. 

انتخاب  طوری که در متون قبلی دیده شد، "گیلنر" تعریف دولت را، به حیث "تعریف اساسی" از "مکس ویبر"
نموده است،. در عین حال، تذکر می دهد: " با وجود آنکه انسان "ٌمدرن"، متمایل است، تا "دولت مرکزی" )حتی 
مشخصتر دولت مرکزی ملی( را، بحیث پدیدۀ موجود، قبول کند، خیلی ساده، مشخصه و "کرکتر" تأریخی را می 

چ دولت وجود نداشته باشد." وقتی او از حیات شناسد، تا یک وضعیت اجتماعی را تصور نماید، که در آن هی
، به آنها یعنی به جامعۀ قومی"قومی" قبل از تشکیل "دولت" یادآور می شود، در عین حال تأکید می ورزد، که باید، 

 فهمانده شود، که زندگی "قومی"، یک زندگی کوچکتر "دولتی" شمرده نمی شود.
 

"چپ" نظیر "مارکس" و "اینگلز" در آثار آنها، مراحل "قبل" از  مطالعات تأریخی، منجمله مطالعات فیلسوفان
ً آن مرحله را  تأسیس دولت در جامعۀ بشری را، به عنوان جوامع "ابتدایی" یا  "کمون اولیه" یاد نموده اند، بعضا

می گویند،  نوعی از"کمونیزم" ساده و ابتدایی نیز نامیده اند. در عین حال از یک منطقی هم پیروی نموده اند که،
وقتی یک پدیده تازه بوجود می آید، می تواند، نا پدید هم گردد. برین اساس است، که "سقوط" نظام های دیکتاتوری 
را از طریق "سازماندهی مبارزۀ طبقاتی" ضروری دانسته اند. این گروپ فیلسوفان از دولت، به مثابۀ حاکمیت 

بشمول سلطنت طلبان، وقتی "حاکمیت" را در اختیار دارند، با ذکر "طبقاتی"، نام می برند. هوادران "بورژوازی"، 
حکومت ملی، نمی خواهند، از ترکیب و ساختار اجتماع "طبقاتی" حرف بزنند. درین رابطه تعاریف خود را نیز 

 افاده می نمایند، که همه اتباع را مستحق "حق مساوی" می دانند. طوری 
 

یند که "حق داشتن" یک چیز است و "حق بدست آوردن"، چیز مردم عوام، جوامع صنعتی بورژوازی می گو
"رهبران آیدیالوژیک" و "سیاسی"، "طبقۀ کارگر و زحمتکشان"، می خواسته اند، از طریق  است. یدیگر

"دیکتاتوری پرولتاریا"، راه تأسیس "سوسیالیزم و کمونیزم" را در پیش گیرند و هم چنان تعاریفی از "جامعۀ بدون 
ر مراح معین "انارشیست د خره، تعریف جامعۀ پیشرفتۀ علمی تخنیکی، "بدون دولت" هم پرداخته اند.طبقات"، باال

حدود زمانی،  ،چپ تذکر یافتۀ ما همان متفکرینا ه اند.ها"، هم چنان با بی اعتنایی در برابر "دولت" عمل نمود
 رسیدن، به چنین "مرحله" را خود آنها هم، تخمین نتوانسته اند.

 

فیلسوف و مؤرخ "انگلیسی"، ایریک هوبسباوم"، ضمن آنکه از بحث این موضوع "مسئلۀ ملی" در بین "مارکسیست 
" یادآور شده است، می گوید که بعداً خواهی دید، که چرا یکتعداد متفکرین برجسته، این پرابلم های انترناسیونال دوم
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را پیش کشیده اند، عالوه از اینکه در کتابش از چند نام متفکرین  برجستۀ "جنبش انترناسیونال سوسیالیستی" چون 
ی ورز که این تعداد کم را در مثال ذکر "کاوتسکی"، "لوکزمبورگ"، "اوتو باور" و "لنین" نام می برد، تأکید م

نموده است. البته در اثر خود، در بارۀ تعاریف متعدد که از جانب سایر "سیاستمداران" و "دانشمندان در مورد 
مفهوم "ملت"، " صورت گرفته است، تبصره ها و ارزیابی های خود را نیز ارائه داشته است. درینجا، او در بارۀ 

ین"، رهبر وقت "اتحاد شوروی سوسیالیستی"، از صف آنها، که در تحت عنوان: "مارکسیزم تعریف "جوسیف ستال
و  مسئلۀ ملی"، اثری را به نشر سپرده است، تذکر داده است، می گوید، که نه زیاد از جهات تواضع و قناعت آنها،  

بهر صورت از استقالل کم   -نیست اگر به حساب لیاقت و شایستگی روشنفکری، کامالً بی اهمیت و بی معنیوهم 
، بلکه به نسبت نفوذ سیاسی بعدی، از آن یاد می گردد. در پاورقه، در بارۀ این اثر اشاره می کند، -برخوردار است 

م تحت عنوان "مارکسیزم ۱۹۳۶م بزبان انگلیسی ترجمه شده و با نوشته های بعدی در سال ۱۹۱۲در که متن سال 
لندن، بدست نشر سپرده شده است. از دید "هوبسباوم"، کتابی است، که نه تنها در بین  و مسئلۀ ملی و استعمار" در

، ۱۲"کمونیست ها"، بلکه در بین کشور های وابسته در جهان، نفوذ قابل مالحظه داشته است. )"هوبسباوم"، صفحه 
 (   ۲۰۰۴چاپ 

 

های که در آنها، "انقالبات بورژوازی" به اما نباید از نظر دور داشت، که در اروپای آنوقت و آنهم، در کشور 
پیروزی رسیده است، حتی همین صاحبان نظرات "چپ"، مراحل اول آنرا، "مثبت دانسته" و به تدریج وقتی از نظر 
آنها، جای این نوع "بورژوازی" را "سرمایداری انحصاری" اشغال می نماید، به مخالفت می پردازند. البته، در 

های وقت، در اروپای "غربی" و مرکزی، تنها نبوده اند. سازمان های متنوع "چپ"،  مبارزه علیه حاکمیت
"راست"، "لیبرالیزم"، "انارشیزم"، "سلطنت طلب" و "ضد سلطنت"، "شاهی مشروطه" و "شاهی مطلقه" وغیره، 

ناسیونالیستی"، تبارز علیه همدیگر، درگیر مبارزه بوده اند. بناًء، آنچه در تحت نام، "ملت گرایی" یا "آیدیالوژی 
کامالً در اختیار و در تحت تسلط آنها، نبوده است. در قسمت های قبلی،  ،صورت گرفته است، صحنۀ سیاسی

است، که "ناسیونالیزم نژادپرست"، انحرافی است، که میراث نا بخشودنی، در تأریخ از  شده تعاریف نشان داده
 خود، به جا مانده است.

 

قاره های دیگر، انکشافات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اروپا، که اصالً با برخالف سایر کشور ها در  
. این فرهنگ آنها را هم "مکتبی" نیز یاد می کننداختراعات ماشین و تطبیق آن برای تولید امتعه پیشقدم شده اند، 

گرفته است. در تحت فرهنگ مکتبی در برابر "عنعنات خرافاتی" قرار داشته، توجه بیشتر به نتایج علمی صورت 
اداری" و غیره را با خود آورده است. سیستم تعلیمی،  –این شرایط، ضرورت و امکان رشد، سازمان های "سیاسی 

که تعلیمات عامه و تحقیقات علمی را در پیش گرفته است، در انکشاف این جوامع و تغییر عمیق و وسیع نقش مؤثر 
 و اساسی داشته است.

 

بطور نمونه، فقط برخی از "محصوالت صنعتی"، مانند  هر یک صنعتی، منجمله افغانستان، حال اگر جوامع غیر 
"موتر"، "طیاره" و ماشین آالت متنوع را، بحیث "مستهلک"، آنهم در "ساختار اجتماعی" با تسلط حاکمیت دولتی 

قادر نشده اند، تا  بی ثبات و درگیر جنگ داخلی، به کار می برند، اما در جامعۀ خود آنها، در هیچ نقطۀ کشور،
مانند کشور های "اروپایی" و "شمال امریکا"، اساسات علمی و هنری "صنعت ماشینی" و تخنیک "ُمدرن"  را 

اجتماعی آنها و در مناسبات تقسیم "ُمدرن کار" و هم در عرصۀ بین  –طوری فرا گیرند، تا در حیات اقتصادی 
تخنیکی، هر جامعه را قادر به رقابت های معین در  –وقف علمی المللی، موقف الزم را اتخاذ نمایند. چنین یک م

مهم و  عرصۀ بین المللی می سازد و این امر به حفظ هویت ملی و حیثیت و اعتبار دولتی در روابط بین المللی نقش
 می داشته باشد. حیاتی

 

لی، بعلت بر اساس مطالعات و مشاهدات "گیلنر"، و هم بر طبق تحلیل های مفصل او، قریب هیچ یک دولت فع 
")همانجا(. آیا جداگانه ادعا کرده نمی تواند، که  یک دولت ملی استترکیب های مغلق اجتماعی و "ایتنی"، بطور "

به "ملی" بودن، که تعریف و راه روشن را بیان نموده نتواند، ضرورت است؟ پس چرا انسان در مرکز توجه قرار 
کلفیت مساوی، مبتنی بر اصول آزادی و پیروی از شیوۀ گرفته نشود و برای انسان با حفظ کرامت و حق و م

 "دیموکراسی" عمل نگردد؟
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"گیلنر" تعاریف فوق را در ارتباط با "ملت گرایی"، هم ساده و هم اغوا کننده می داند. به ادامه تذکر می دهد که: 
اختالف ازین  عملی شدن قدرت توسط یک گروپ قسمی و یا شخصی، غیر مشروع محسوب می گردد. بروز"... 

نوع هم غیر مشروع نیست، اما چنین اختالف هم، نمی تواند بطور شخصی و یا توسط یک بخشی از قدرت، حل 
گردد. قدرت جبری، باید فقط توسط مراجع حقوقی و تنها و تنها توسط یک ادارۀ  مرکزی ذیصالح سیاسی و هم 

این تأسیسات و تمام ه شده باشد، عملی گردد... توسط آنانی که، برای آنها همچو حق و صالحیت قانونی، سپرد
 ."تشکیالت آن، عبارت از دولت است

 

البته در عمل، بنا بر ساختار دولت های مختلف، که قبالً نیز تذکار یافته است، "گیلنر" تفاوت هایی را هم در عمل،  
گوید، اما در "دولت های  می بیند. در برخی از دولت ها، از موجودیت فعالیت ها ی الزم کنترولی سخن می

، طوری که الزم است، منع انهآ جنگ های شخصی  را بین رعایای خودفیودالی" به عنوان نمونه، می نویسد که: ""
در چنین دولت های "فیودالی" است، که بنابر عدم موجودیت اعتماد نسبت به دولت از ( 11.." )صفحه د.ننمی شمار

اقتصادی،  –ارۀ دولتی، در رابطه با دلچسپی ها و پرابلم های اجتماعی یک طرف و عدم عالقمندی و بی تفاوتی، اد
 وقوع "جنگ های داخلی"، نیز بروز می تواند.

 

وقتی اگر وقوع حوادث اخیر کشور ما افغانستان را از نظر بگذرانیم، می توان بوضاحت دید که دولت فعلی 
جمله کشورهایی محسوب می گردد، که این صاحبنظر،  دو دهه افغانستان، در مطابقت با  دیدگاه  های "گیلنر"، در 

" دولت هایی موجود اند، که انحصار قدرت مشروع، به سبب فقدان خواست و اراده و قبل چنین بیان نموده است: 
یا فقدان قدرت، در آنها تطبیق نمی گردد، تا از دیدگاه های مختلف، بحیث "دولت" قابل شناخت و با اعتبار، باقی 

." همین مؤلف، باز هم تأکید می ورزد، که اصول و پرنسیپ های اساسی "مکس ویبر"، در بارۀ دولت مانده بتواند
و حاکمیت، تا همین امروز از اعتبار برخوردار می باشد. صرفنظر از موجودیت اشکال و ساختار های مختلف، 

جائی " توجه اساسی  داشته، می گوید:"... رتقسیم کابشمول نوع دولت های "مرکزی" اروپائی، "گیلنر" بر اصل "
 (۱۲..." )صفحه ندارد که از وجود دولت حرف زده شود ایج مه که تقسیم کار وجود ندارد، هیچ مفهومی

 

دولت موجودیت به همین ترتیب، آنچه حضور "دولت" را  ثابت می سازد،  طوری که خود مؤلف می نویسد: "... 
که از های اختصاصی به خاطر حفظ نظم )مانند پولیس و محاکم( ثابت می سازد، خود را با حضور نمایندگی 

..." متباقی حیات اجتماعی خود را جدا ساخته اند، اینها دولت اند. نه  همه جمعیت ها، دولت  را در اختیار دارند
ای فاقد دولت، مطرح شده برای "جمعیت ه"، ناسیونالیزمنتیجتاً، "پروفیسر گیلنر" استدالل می نماید، که مسئلۀ  "

." مخالف تقسیم قدرت سیاسی  می داند.." را بصورت عموم "ناسیونالیست ها." همین دانشمند، "نمی تواند
 (۱۳)صفحه 

 

در تعریف "ملت"، این مؤلف از "مشکالت بیشتر"، در مقایسه با تعریف دولت یادآور می شود. با توجه به اینکه، 
"، در قدم اول در اروپا، فروپاشی رژیم خود کامهیادآور شده است، که با ""گیلنر" در مقدمۀ کتاب خود، 

"ناسیونالیزم"، به هیچ صورت، قوت خود را، از دست نداده است، هم چنان در "ناسیونالیزم" نوعی از "احساس" را 
متمایل است، تا یک دولت تذکر می دهد که، "با وجود اینکه، انسان "ُمدرن"  هم چنان، می بیند و در عین حال

مرکزی )بطور مشخص تر، دولت مرکزی ملی( را به عنوان موجود، قبول نماید، لیکن باز هم، در عین حال به 
می تواند، که در  کرده سادگی، ماهیت و خصوصیت تأریخی آنرا می شناسد، و یک وضعیت اجتماعی را هم تصور

ادامه عالوه می کند، که برای انسان "ُمدرن" مشکل نخواهد  آن هیچ دولت، نخواهد موجود بوده باشد. "گیلنر"، به
بود، تا "وضعیت طبیعی" را، پیش چشم خود قرار دهد. یک بشر شناس می تواند، برایش توضیح نماید، که "قوم 
الزاماً یک دولت کوچک تر" نمی باشد، و هم اینکه "اشکالی از سازمان های قومی وجود می داشته باشد، که می 

 (۱۵آنرا، فاقد دولت دانست." )صفحه توان 
 

در مقاالت بی شمار نویسندگان و صفحات بی سر و بی پای کتب تأریخ سیاسی جوامع خوانده ایم، که در مورد 
سیاسی، برداشت های مختلف موجود  –منشاء مفهوم "ملت" و "دولت ملی" در انظار علمای تأریخ حیات اجتماعی 

پیروان نظرات مختلف بصورت عمده، در دو گروپ تقسیم گردیده اند. در  بوده، بخصوص در دهه های اخیر،
  ۱۷۸۹سالهای اخیر گروپ "ُمدرنیست" ها، منشاء اصلی اصطالح "ملت" و "دولت ملی" را بعد از انقالب فرانسه ) 

امروز،  که ( می دانند. وقتی "پروسۀ انقالبی" در فرانسه، آغاز می یابد، رژیم پادشاهی در افغانستان ۱۷۹۹  -
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سال را پشت سر می گذاشت.  ۴۲تحت قیادت، "احمد شاه ابدالی" مسمی به "احمد شاه بابا"، "تأسیس" یافته بود، 
. جانشین امپراتور گرددمی  آغازسال از وفات "مؤسس امپراتوری" می گذشت، که انقالب فرانسه،  ۱۷درست 

است، از آغاز "پروسۀ" انقالبی در فرانسه و اروپا، کم و وقت افغانستان، تیمور شاه، پسر احمدشاه بابا، هم ممکن 
 بیش "اطالع" نیافته باشد، موصوف قریب شش سال قبل از "پیروزی" مقدماتی انقالب فرانسه، وفات می یابد.

 

این "پادشاهی" جوان، که در آغاز تأسیس آن، به زودی، به یک "امپراتوری" مبدل می گردد، در شباهت، با  
ای قلمروی" دیگر در جهان آنزمان، حکومت می نموده است. بعد از "انتقال قدرت" به نسل "نواسه ها" "پادشاهی ه

، نحوۀ "زمامداری"، به "بحراناتی" روبرو می گردد، که بعداً، "نفوذ مشهود"، دولت های «قلمرو»در آن 
ً "مهر دولت های ملی" را در کشور های آنها،  می نموده اند، بمشاهده می « لحم»استعماری، "اروپا"، که بعضا

رسد. اما، بدون شک، با صرفنظر از اینکه جامعه، دارای چه "ترکیبی" بوده است، در آن مراحل و تا سده های بعد 
تر، رابطۀ "حاکمیت دولتی" با انسان های مسکون در قلمرو، رابطۀ مشابه با  مناسبات شناخته شده، یعنی"ارباب و 

د. از جانب دیگر، طوری که "گیلنر" در دورۀ "زراعت و فالحت"، از قشربندی و رعیت" تشخیص شده می توان
طبقبندی ها نام برده است، تا مراحل آغاز زندگی "قانونی و دیموکراسی"، جوامع بشری در قلمرو های مختلف، 

"حق سیاسی"، بسر می برده  محروم از متشکل از "اقلیت صاحب امتیاز" و "اکثریت محروم از حقوق"، بخصوص
د. به عبارت دیگر، حق سهمگیری در فیصله ها و تصامیم، مربوط سرنوشت آیندۀ سیاسی، در دست محافل و ان

 قدرت های محدود بوده است.
 

در روز های آغاز، "پیروزی انقالب فرانسه"، انکشافاتی در اروپا به راه افتاده است، که در مغایرت با اکثریت 
در « ماشینی»، یکباره از ریشه کشیده شده، با رشد، صنایع و تولید «لیفیودا»نقاط دنیا، درین قاره، مناسبات 

اجتماعی و فرهنگی نیز تغییرات بنیادی، بوجود آمده است. با توسعه و رشد زندگی  –مناسبات اقتصادی، سیاسی 
و "شهری"، سهم وسیع انسان های دارای استعداد و درک جدید از زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،  نفوذ 

 قدرت، حلقات متنفذین و صاحبان قدرت سابق را، بطور روز افزون "محدود تر" ساخته اند.
 

همین مؤلف کتاب که نتأیج مطالعات او از دوره های مختلف تأریخ، منجمله عصر و زمان طوالنی "زراعت" 
(Agrarبا مطالعات سائر، "ُمدرنیست ها"، نظیر "هوبسباوم" شباهت دارد و در برخی جه ،) ات، کامالً مطابقت نشان

می دهد، به این نتیجه می رسد، که با "گذار" از مرحلۀ "زراعتی"، به مرحلۀ "صنعتی"، بشریت بطور "برگشت 
ناپذیر"، راهی را انتخاب نمود، که یکی از مشخصات آنرا، علم جمع آوری و تراکم آگاهی و دانش است، که در 

می دهد. او دوباره برگشت، به دوران "زراعتی" را، نا ممکن می جهت ایجاد و انکشاف  "تکنالوژی"، تشکیل 
شمارد. بدون این "تکنالوژی" و انکشاف در ساحات علمی و باال بردن مهارت های کاری، موازی با تقسیم "مدرن" 

 کار، تغذیه و تأمین روز افزون، سطح زندگی نفوس کنونی، نا ممکن به نظر می رسد.
 

ف، فقط "هفت کشور پیشرفتۀ صنعتی" جهان که، "کلوپ" خود را تشکیل داده اند، قادر به از چندین دهه، به اینطر
"، که باز هم یک عنصر، تبلیغاتی نیز در این ملت های بزرگ صنعتیدرک و تحلیل مسایل آنها بوده، در تحت نام "

سته اند، نظام های سیاسی . این کشور ها تواندر بلند ترین سطح زندگی قرار دارندچنین اظهارات، نهفته است، 
"، نجات دهد. در دولت های مبتال به "جنگ داخلی"، دشوار است، که در آن جنگ های داخلیاجتماعی خود را از "

از "وحدت ملی" و "همبستگی"، نام برد. خواست و شعار برای "وحدت ملی"، شرایط و خصوصیات معینی را می 
 طلبد.

 

 ختم قسمت چهارم
 ادامه دارد ...
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