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 ۳۰/۳۰/۴۳1۰                دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 چه دولتی را "دولت ملی" می نامند!
 

شان را هم  تأریخ، در طی قرون شاهد آنست، که انسان ها در تشکل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها، اذهان
چنان با مفاهیمی مصروف ساخته  و می سازند، تا بشکلی از اشکال برای جمعیت خود، و هم برای رضایت خاطر 
خود، "هویتی" را تعرف کنند. این چنین "هویت"، حین حضور در خارج از محل زیست و قلمرو آن، به معرفی و 

م شناسائی چنین "هویت" که "تابعیت" بیک دولت و پذیرش در اجتماعات دیگر نقش داشته می تواند. در صورت عد
از مربوطات یک "فرهنگ" را ثابت می سازد، این چنین انسانها را "محروم از دولت" و یا "فاقد تابعیت دولت"، 
بطور خلص "بی وطن" )کلمۀ وطن و دولت درینجا بیک مفهوم افاده شده است( تعریف می کنند. زیرا "هویت" ها 

ی" )غیر قابل تغییر( و چه "منشاء "مذهبی" )قابل تغییر( و یا دیگر ارزش ها و مشخصات داشته چه منشاء "نژاد
است، نخست در یک قلمرو  و محلی که زندگی داشته اند، ارتباط داده می شود، تا در تفاوت با دیگران بر اساس 

نباید فراموش کرد، که در جهان ا سائر بیگانه ها، داشته باشند.شاخص های ممیزه، "مقامی" را  در مناسبات ب
امروز، آنچه یک دولت، برای اتباع آن "هویتی" را تعریف می کند، بر حسب قانون اساسی آنچه را در نظر دارد، 

د، نه بر اساس "وابستگی نژادی، مذهبی" و یا دیگر وق" و "مکلفیت" مساوی را می شناسکه برای همه اتباع "حق
 تفاوت های احتمالی.

 

نظامی در اجتماعات بشر،  که در عین حال، نمونه های "پادشاهی"، انواع  –"حاکمیت های" سیاسی  با تشکیل
"امپراتوری ها" را با قوت ها و نفوذ متفاوت ایجاد و سقوط می نموده است، هزاران سال را در بر گرفته است. چه 

ده است. این چنین سابقه ها، ارزش خاص نابود شده، در زیر تپه های خاکی پوشیده مان یابسی "تمدن ها"، آباد و
و  ، نیز یاد می کنند "قلمروی"که بعنوان  در "امپراتوری های پادشاهی" ،را می داشته باشد، اما تابعیت هاخود 

"گروپ های" متفاوت  اجتماعی، با داشتن "لسان ها"، "مذاهب" و بعبارت دیگر، که با داشتن "کلتور" و "فرهنگ 
مسیر رشد و "تکامل" خاص خود را پیموده اند، با تابعیت های امروزی،  هر یک ،بوده اند ملاش های" گوناگون

انسان و انسانیت، در ساحۀ "حقوق انسانی"، به دستآورد های عظیم نایل  د.نمی باشدارای تفاوت های مشهود 
 گردیده، مبارزۀ پیگیر درین راه هنوز هم ادامه دارد. 

 

انکشافات، از جانب قدرت های "حاکم"، در مراحل مختلف "قرارداد ها" و "توافقات" مختلف البته موازی با چنان 
یر یافته، در مشابهت با ینیز صورت گرفته است، که در مسیر تأریخ، تعامالت و طرزالعمل ها هم چنان تغ

جه می شود. وقتی نیزبا تغییر و تحول موا و مفاهیم تااصطالح"فرهنگ"، که دستخوش تغییر و تحول می گردد، 
از "دولت ملی" سخن گفته می شود، در حقیقت تعریف آن "دولت"،  از روی، "ترکیب" اجتماعی خاص اتباع، 

با  صورت می گیرد و مربوط به آنست، که جمعیت انسانی آن، در چه وضعیت و همآهنگی و همبستگی سیاسی
 قرار دارد. رگهمدی

 

ول دیگر، به "عقد قراردادها" قدم می گذارد، چه یک جانبه و چه چندین همین "تشکل دولتی" وقتی، در روابط با د
جانبه باشد، در حقیقت، شامل فضای "حقوق بین الدول" یا "حقوق ملت ها" می گردد. در آن "محیط حقوقی" نیز، 
ق مکلفیت و حق تعریف شده است. در گذشته، اصطالحی بکار برده می شده است، که یکی از معانی آنرا "حقو

 مردمان" نیز می توان، یاد کرد.
 

در طول تأریخ تالش هایی هم از جانب "قدرت" ها، صورت گرفته است، تا جهت تحکیم وتوسعۀ، "پایه" های 
"اجتماعی" رژیم ها،  توسط هواداران آنها، در عین زمان، با استفاده از "تفاوت های" "نژادی"، "مذهبی"، "لسانی" 

ی از احساسات و هم از "ضعف" های احتمالی، کار گرفته با مهارت های و غیره، برای "حاکمیت"، حت
که  علت است مینه به"، انسان ها را در تحت تأثیر تبلیغات، به جانبداری از "حاکمیت" خود بکشانند. مفریبانهاعو"

در هر جامعه مفاهیم مختلف را برای تثبیت "هویت"، بکار برده اند. یکی از آن مفاهیم، که با هویت و موقف انسان 
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با "هویت  ، اشتباها  ا  بعضاست، که ( و هویت "ملی" Nationدر مناسبات بین المللی، نقش داشته می تواند،  "ملت" )
"  و وجوه "مشترگ" فرهنگی، یکی می دانند. بطور نمونه، اگر "هویت ملی ایتنی" و"ریشۀ نژادی" یا "وابستگی ها

معنی آن نیست که اتباع ه افغان" را در نظر بگیریم، که در قانون اساسی تعریف گردیده است، بنابر همین تعریف، ب
برای هر تبعه شناخته شده  "افغان" اند، که از "نژاد آریا" و " فرزندان یما" اند. بلکه این "هویت" بنا برین دلیلآن، 

است، که غیر "آریائی" را هم در بر می گیرد. بدین معنی است، که هر انسان، ازهمان "لحظه" ایکه، سند دولتی، 
عبارت دیگر، با همین "هویت" شناخته می ه "تابعت" برایش داده می شود، ازین "هویت" برخوردار می باشد، ب

می گردد، که در جامعۀ "افغان"، با همین "هویت" هم  عبارت دیگر، بیانه ق بشود. با تأکید وتکرار احسن مطلب فو
باشند. بناء  بر اساس تعریف در قانون اساسی همه از  می "غیر آریا" شامل از نژاد های از نژاد "آریا" و هم

هم تا همین امروز، اگر احیانا  کسانی   "حقوق" و "مکلفیت" مساوی برخوردار اند، که در عمل باید، مراعات گردد.
بدانند، برای  یکیموجود باشند، که نسبت "افغان" را قبل از ثبت آن در قانون اساسی افغانستان، با کلمۀ "پشتون"، 

 ها و منجمله، گروپ گروپهمه ثابت نیست که هموطنان "پشتون" و "غیر پشتون"، هم چنان بیان می گردد، که 
. بار دیگرتکرار میگردد، که در تشکل شده باشد"ایتنی پشتون" هم از یک "نژاد" و از نگاه "ایتنی" واحد، شناخته 

 در جهان امروز. بوده نمی توانددولت یک سنگ تهداب شرط، برای  ، بمثابۀ"ملت ها" و "دول"، "واحد بودن نژاد"
 .دول و یا یک "دولت" از یک "نژاد" را بندرت خواهی دید

 

(، غیر قابل "تغییر" را تا آخر عمر خود، DNAهر انسان از "آغاز" تولد، از جهت "بیولوژیکی" "دی. ان. ای" )
 که از محیط خانواده و اجتماع ارتباط دارد، انسان می داشته باشد. اما آنچه به دستاورد ها و آموزش های "فردی"

 مانند "دی. ان. ای"، از طبیعت و یا از آوان "تولد"، با خود، نداشته است. این ۀ است، که فرد،، گنجینفرا می گیرد
، یعنی بر اساس "دی. "بیولوژیکی"توانند از نگاه "خونی" و بر اساس پیوندهای  را هم می دانیم، که انسان ها می

رهنگ های" مختلف آموزش ان. ای"، با هم "قرابت" داشته باشند، اما ممکن در قلمرو های مختلف، درتحت نفوذ "ف
داشته باشند، بازهم، مربوط یک  ممکن که در سیستم های مختلف سیاسی یا دیده و زندگی داشته باشند، با تعهدات

حالت، از وضعیت "تابعیت های دوگانه"، که در تحت شرایط متفاوت، وجود داشته ند. البته این ن"ملت" بوده نمی توا
 می تواند، فرق دارد.

 

، بحران "کریمیا" «بحران "اوکراین"»هیۀ این مطلب، زمانی بوجود آمد، که در هفته های گذشته، با ادامۀ انگیزۀ ت
سر بلند کرد. در رابطه با این "بحران"، عکس العمل یکی از شخصیت های شناخته شدۀ آلمان، "هیلموت شمیدت" 

یکی از "تفسیر های" یک ژورنالیست،  ساله(، صدراعظم سابق آلمان را ترجمه نمودم. در مطلب، دومی در ۵۹)
"پورتال افغان جرمن آنالین"، تقدیم گردیده است، در ، درمحترم نان ترجمۀ آن خدمت خوانندگانآلمانی، که هم چ

: در رابطه با یک سؤال »چنین بیان نموده است:"هیلموت شمیدت" اظهارات "، از"نیکوالوس بلوم"، "مفسرجائی  
خواهد داشت، که الحاق "کریم" )یعنی کریمیا( توسط روسیه یک تخلف از حقوق بین الدول، اینکه آیا شک وجود 

خواهد بود. شمیدت جواب می دهد، بلی او شک و تردید قابل توجه دارد، زیرا حقوق بین الدول، مکررا  بدینترتیب 
 زیر پا گردیده، تخلف صورت گرفته است.

 

)"افغان جرمن .« (، نیستNationalstaat)ک" دولت ملی" گرچه اوکراین یک دولت مستقل است، اما ی
 (۴۵/۳۰/۴۳1۰، تأزیخ«پوتین اوکراین شمیدت و مشی»آنالین"،

 

اوکراین یک دولت مستقل است، اما یک " دولت ملی"  گفته شده است:"...این اظهار "هیلموت شمیدت"، که 
(Nationalstaat".نیست ،)،  "اینجانب را متوجه ساخت تا بسلسلۀ مطالب قبال  نشر شده، درین مورد، با تکرا "احسن

نیز روشنی انداخته شود. با وجود آنکه ادعای "تخصص در حقوق" را هیچ وقت بزبان نیاورده ام، خیلی آرزو 
و قضاوت های شخصی، داشته ام، که از جملۀ هموطنان "حقوقدان ما"، گاه گاه آنچه الزم است، بدون تمایالت  

اینجانب، با نظرات و برداشت  نزد سال ۰۴اصطالحات علمی را توضیح می دادند. با شناخت ای که در بیش از 
های، "هیلموت شمیدت" بحیث یک شخصیت شناخته شدۀ "سوسیال دیموکراسی" در آلمان وجود دارد، ارائۀ این 

ارزیابی های" علمای بخش، علوم اجتماعی و تأریخ  جنبش های مطلب را  ایشان، "دقیقا " در مطابقت با تعاریف و "
سیاسی، که  در جهت  افکار زادۀ "مودرنیزم" و  -نموده اند. این مفهوم، با افکار علمای اجتماعیاظهار  "ملی" 

 نی(، ارتباط می داشته باشد،  مطابقت دارد. بدNation)بخصوص، با "پدید" آمدن "اصطالح ملت" یا "ناسیون" 
 اجتماعی"، شناخته می شود.  –در جملۀ مفاهیم "سیاسی  ، این اصطالحترتیب
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مفهوم "ملت" و هم چنان بر مبنای استفاده از نظرات "نژاد پرستی"، زمانی در  مطابقت باتأریخ شاهد آنست که در
را که در برابر  جامعۀ آلمان ، توسط "نازی های هیتلری"، "جنگ دوم جهانی" را آغاز و آن جنایات و "خیاناتی"

انسان و انسانیت  از خود، بجای گذاشته اند، نمی توان در یک "مقاله" بررسی نمود. ازین مرحلۀ تأریخی، جامعه و 
"ملت" کنونی آلمان، درس "جدی" تأریخی آموخت، عالوه از اینکه تصویر روشنی را در نتیجۀ "ارزیابی" و 

ند، با اعمار مجدد کشور و همبستگی و هم آهنگی مردم آن، "توضیح حوادث تأریخی" کشور خویش، در دست دار
ردم آنکشور، با م، برای هم چنان سیستم سیاسی اجتماعی و "دیموکراتیک" با ثبات و زندگی "مرفع"، "مودرن" را

 داشتن، سیستم "قضائی" مستقل، استقرار بخشیده اند.
 

"مفاهیم مبنی بر اینکه "ملت" چیست و خود مردم در جامعۀ آلمان، بطور نمونه، بصورت "کافی"، درک از چنین 
آن درین سرزمین، چه مراحلی را پشت سر گذاشته اند، موجود بوده،  عالوه از اینکه درین جامعه، از موجودیت 
"حلقات افراطی کوچک" با داشتن "نظرات نازی" و نوع "نیوفاشیستی" نیز سخن زده می شود، همچو اظهار در 

دانشمندان" و "سیاستمداران" شنیده شده است. اینرا هم می دانیم که در ترکیب اجتماعی کنونی و گذشته هم از زبان "
اجتماعی" و فرهنگی آلمان، بحث های مختلف در بارۀ "جامعۀ کثیرالکلتور" جریان دارد. این –در حیات "سیاسی 

رش "تابعیت" از "نژاد های" مختلف رژیم، توانسته است، یک "زبان" واحد را در کشور شان تطبیق نمایند، در پذی
و پیرو "ادیان" و "عقاید" مختلف موانع وجود نداشته، آما آنچه را انتظار دارند، موضوع "همگرائی"  در اجتماع و 
تطابق و احترام به قوانین و حفظ صلح و همآهنگی وهمزیستی بین اتباع و باشندگان است.  مهمترین "فکتور" در 

آنست، که  "اختالف بزرگ" در تنوع "ایتنی" متعدد، و "کثیر السانی" وجود نداشته باشد و  عبارت از "دولت ملی"
اگر "همآهنگی" و "همبستگی" اتباع، در عین "حال" وحدت "لسانی" را  بوجود آورده باشد، می تواند، با مفهوم 

یست  که دولت دارای "همبستگی" تقرب نسبی بیشتر داشته باشد. اما بمعنی آن ن ، طبق تعریف مقدماتی،"دولت ملی"
 و "ثبات" در اجتماعات با ترکیب منشاء "ایتنی" و "نژادی" مختلف وجود نداشته باشد، که بحثی است، جداگانه.

 

بر حسب تصادف، چندین سال قبل، در 
یک صحبت "تلویزونی"، از "هیلموت 

شمیدت" بحیث ناشر "نشریۀ "دی 
 (، منجمله سؤالی درDie Zeitسایت" )

مفهوم اینکه، "آیا ه بارۀ "ملت آلمان"، ب
یک ملت هستیم؟" مطرح شد، 

موصوف برداشت تأریخی خود را  
روی این مفهوم چنین افاده نمود، که 
گویا این کشور هم، بمعنی "واقعی 

کلمه" به مرحلۀ یک  "ملت"، نرسیده 
است. درین صحبت از اصطالح "ملت 
مقدس آلمان"، نیز تذکر بعمل آمد، که 

مانی "امپراتور"، "آلمانی االصل"، ز
 که "قیصر روم"  بوده است، چنین گفته بود.

 

) در تصویر فوق: "قیصر روم"، یا "امپراتور" در یک صفحۀ  فلزی "مس" حکاکی شده، توسط 
(، درین منبع یاد شده Nürnberg( )۴۰/1۴۴۰( در "نیورنبرگ")Abraham Aubry"ابرهاماوبری" )

" در محضر، "شهزاده های محلی که در انتخاب پادشاه قیصر فردیناند سوم" است. در وسط از نام 
 (، نام برده می شود.Kurfürstenصالحیت داشته اند" )

 

درین مورد، مطالب و کتب بی "شمار" تحریر یافته است. درینجا پشتی یکی از کتب را بعنوان یک نمونه، از نظر  
م، درین کتاب "بررسی" شده است. در آنوقت، آن 1۰۳۴الی  می گذرانیم، که از "اواخر قرون اوسطی"، 

( یاد می شده است، به این Heiliges Römischs Reichامپراتوری را از نام قبلی آن، که "امپراتوری مقدس روم" )
(، Das heilige römische Reich deutscherNationعبارت "امپرتوری مقدس روم ملت "دویچر")"دویچ"() آلمان (. )
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه 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

 

(، که بزبان ما" دویچ"، با کلمۀ "آلمان" ترجمه شده deutscher Nation")"ملت آلمان"( )"ملت دویچاصطالح اضافی 
م، 1۰۸1است. این کلمه،  در "قرن پانزه میالدی" بر اساس همین منبع )"ویکیپیدیا"(، عالوه شده است،  که الی 

 ( یاد می نموده اند.Deutschen Reich: مترجم( )امپراتوری دویچه" )امپراتوری آلمان»مصادف با تأسیس 
 

"هیلموت شمیدت" با ذکر این مرحلۀ "تأریخی"، در آنزمان، بر جهات مختلف، انکشافات "کیفی" جامعه، تماس  
( فقط یک  Nationگرفته، از توضیحات چنین استنباط شده می توانست، که در آنوقت کلمۀ "ملت" یا )"ناسیون" )

"کلمۀ"، باید گفت که این مفهوم اصال ، در "سده  آن ت. با "گذشت" چندین "صد" سال، بعد از "ذکر"کلمه" بوده اس
های" اخیر، در ساختار های اجتماعی، سیاسی و "فرهنگ" های جوامع، موارد استعمال یافته، با چنان "تغییرات" 

، در جهان، "هیچ" یک نمونۀ دولتی عمیق روبرو گردیده است، که تفصیل بیشتر درینجا نمی گنجد. در حقیقت، در
"مطابقت" با تعاریف، یاد شده، دیده نمی شود. این هم درست است، که اینجا و آنجا، برای "زیبائی" "دولت ملی"، در

، تبلیغاتی سیاسی، اصطالح "منافع ملی" و "صلح ملی" بکار برده می شود، که در حقیقت بیانات و "جذابیت" کلمات
"ملی" نام برده می شود، در حقیقت "امر"، هدف از از نمایندگی  وز وقتی در عرصۀ بین المللیامر، در شرایط امر

اداری" را تشکیل  –"نمایندگی دولتی" است، که دولت ها، بعد در داخل "قلمرو" های آنها، اشکال مختلف "سیاسی 
ی "نو آزاد شده"، دولت های ل دولتی را، بخصوص در کشور های در حال رشد و کشور ها، اکثریت اشکامی دهند

 ."ملی" می نامند
 

ضمن آنکه، حین تهیۀ این متن، از مقاالت  منتشره شده در "پورتال افغان جرمن آنالین"، یاد آوری بعمل می آید، که 
 نتی" مراجعه  شد، تا در رابطه  با مفهوم "دولتده بودم، باز هم، به نشرات "انتراینجانب از منابع مختلف، تهیه نمو

ملی"، که از زبان "هیلموت شمیدت"، مفسر، در بارۀ "اوکراین"  تذکر داده بود، چه تعریف معمول ازین 
 "اصطالح" ذکر شده، خواهیم یافت.

 

مودل دولتی"منسوب می گردد، که بر مبنای بیک " "یک دولت ملی"،» درین منبع چنین یک تعریف را  می بینیم: 
باشد. البته تجانس "لسانی"، "کلتوری" و "ایتنی"  را در مباحث  و صحبت ها مفهوم حاکمیت یک "ملت"  استوار 

در مورد ملت، همواره، بحیث فرضیۀ "دولت ملی" مطرح می نمایند، اما در واقعیت امر در هیچ جائی، کامال  تحقق 
 یا"(ویکپید«)" ، همچنان بحیث یک طرح می شمارندرا یافته بنظر نمی رسد. مفکورۀ ملت و دولت ملی

 
بحیث فرضیه و  ،یک "دولت ملی"، به موجودیت یک "دولت" و یک "ملت"» به ادامه هم چنان توضیح می یابد:

پیش شرط نیازمند است. هر دو پدیده در نتیجۀ انکشافات "تأریخی"  بوجود آمده، محصول "طبیعت"  شمرده نشده، 
اجتماعی "ایتنی" و فرهنگ  گوناگونبا ترکیب های  بلکه همزیستی انسان ها را می طلبد." این همزیستی انسان ها،

 ، دول مختلف را بوجود آورده است.متنوعهای 
 

بخصوص پس از "سقوط" رژیم های "امپراتوری قلمروی"، چون "روم"، "یونان" و "پارس" و غیره، بعضا  "ملت" 
"دیموکراسی"، جای آنها را گرفته  ها و "دول" "ملی" را با تعاریف مختلف، ارائه می نمایند، که بتدریج رژیم های

 است. 
 

مانند "مذهبیون" افراطی، می تواند، "نژاد پرستان" هم جای پای داشته باشند. در مقاالت متعدد، روی  ،درین حلقات 
را بطور تقریبی از  ، یعنی "ملت"تعریف و مفهوم این "کلمه"، با تفاوت نظر بین "موردنیست ها" )عمر این کلمه

"آستانۀ" انقالب فرانسه و بعد از آن می دانند(  و "مخالفین" )در دهه های اخیر در اقلیت اند(  که به آن منشاء 
"خلقت" انسان، این مفهوم را پذیرفته، بر"ابدیت" آن تأکید، می  ه هایافسان ،آغاز مراحل دیرینۀ افسانوی، ازهمان

 متصور شده می تواند.نیز  دول "افراطی"،ایجاد و "دیکتاتوری" و  طرات "فاشیزم"ورزند. ازینگونه "تمایالت" خ
 

 پایان
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