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 ۰۵/۰۲/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 ؟ملت سازی یا دولت سازی
 

موضوعات مناقشوی و تا حدی نفاق سالها گذشت، که درین مرحلۀ بحرانی در تأریخ کشور ما، از هر کنج و کنار، 
بر انگیز دامن زده می شود. پیروان حلقات سیاسی و آیدیالوژیک مختلف، ضمن اینکه در برابر وقوع حوادث 
بحرانی قریب چهل سال قبل، بر موضوعات بی شمار متضاد علیه همدیگر به مناقشه های بی پایان ادامه می دهند، 

تفاوت های اجتماعی، کلتوری و "ایتنی" نیز بوده اند، تا بزعم خود آنها، حتی با در عین حال دائماً در جست و جوی 
استفاده از تحریف ممکن مفاهیم مهم سیاسی و ارزش های فرهنگی، زمینۀ جلب توجه عامه را، به افکار و اهداف 

ً با همان انرژی حمله ور ای که علیه همدیگ ر به "جدال علمی" سیاسی مختص به خود آنها ، مساعد سازند. بعضا
متوسل می شوند، جرأت دارند، که  حتی بر گنجینه های علمی نیر، تعرض کنند و طبق دلخواه به تحریف صریح 

 مفاهیم هم، مغرورانه بپردازند.
  

در جمله مفاهیمی که بیشتر و مکرراً، حتی از زبان "دانشمندان" و مدعیان "پوهنتون دیده"، بدون تفکیک ذکر می 
انا درک و تعبیر "ناقص" و صریح از مفهوم "دیموکراسی" و هم چنان از مفهوم "ملت" و "دولت" است. گردد، هم

چنین انتباه هم حاصل شده می تواند، که ممکن چنین جنابان دانشمند، پالن های شورش و طغیان علیۀ حقایق تأریخی 
تسلسل مراحل انکشافی جوامع انسانی را در بدانند. اکثراً  ،"فکت" های تأریخیمستحق  شانراو خود داشته باشندهم 

ممکن  ها، یک اصل قبول شده تفهیم است.نظر نمی گیرند. در حالی که در دیگر جوامع و اجتماعات علمی آن
نا افغانستان"، " در "سایت آریادیموکراسی داؤد خانی عنوان: "  مقاله ای را، درین اواخر، تحتخوانندگان محترم 
 »نویسندۀ محترم چنین توضیح می دهند: )متن بشکل تصویر تقدیم است( قاله،م ینازد: در قسمتی نمطالعه نموده باش

 

 
» 
 

در « دموکراسی واقعی و معقول؟؟ » نویسندۀ محترم دیگر در "پورتال افغان جرمن آنالین" مطلبی را تحت عنوان:
فوق را نقل نموده و بعد نظرات خود را، ارائه داشته اند: )نقل  دو بخش می نویسند. ایشان  هم چنان این قسمت

 "کاپی" شده است(
 

در همه زبانهای دنیا به عین شکل از متن انگلیسی آن ً یک تعریف "جنریک" دیموکراسی که تقریبا ترجمه شده »  
می رویم، یک مصل عبارت است از"حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم"، اما وقتی به جزئیات این تعریف 

دیگر زبان انگلیسی را به یاد می آورد که میگوید: "شیطان خود را در جزئیات موضوع پنهان میکند". پس بهتر که 
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با استفاده از روند دیگری رژیم های دیموکراتیک را از روی خواص الزامی و خواص ممنوعۀ آن بررسی کنیم:  . 
ــ دریک دیموکراسی اوال ــ و تفکیک قوای ثالثه )اجرائیه، مقننه و  قدرت توسط انتخابات آزاد تفویض می گردد ً

قضائیه( وجود دارد. ــ پرنسیپ های آزادی بیان و مطبوعات مراعات می گردد. ــ به مردم حق تشکیل اجتماعات و 
 «احزاب داده شده است و غیره.

 

ا از "دیموکراسی" ارائه داشته اند، ، که هر یک از ایشان برداشت شانرۀ محترمدر رابطه با نظرات هر دو نویسند
نمی خواهم تبصره و توضیح داشته باشم. اما اینکه دانشمندانی هم در جهان گذشته اند، که از "دیموکراسی" تعبیرات 

الزم به توجه می دانم. قبل از همه باید بعرض رسانید، وقتی اگر نظرات و مفاهیم دیگری، بمیراث گذاشته اند، 
فقط به توجه خواننده می رساند، قضاوت مربوط به خود خواننده است. فقط  ،ن نقل می شود، این نویسندهدانشمندا

تالش صورت می گیرد، تا بحضور خواننده عرض شود، که درین دنیا، تنها ما زندگی نمی کنیم. دیگران می گویند، 
 هر کس حق ابراز نظر دارد، اما حق "فکت" را داشته نمی تواند.

 

جامعۀ باز و ""، فیلسوف معروف متوفی، متولد در اتریش، که مؤلف کتاب کارل پوپردرین جا، به کلمات، "
"، نیز بیان درک ما از دیموکراسی!شناخته شده است، توجه نمائید، که در مقالۀ قبلی، تحت عنوان: "  "،دشمنان آن
ً در تبلیغات آنها، این دانشمند، بسادگی، مفهوم دیموکراسی را، با این  شده است. کلمات "کلیشه یی"، که بعضا

، نمی خواهد افاده کند، بلکه بعد از برای مردم" حکومت مردم بر مردم وعالقمند به تکرار آن بوده، نقل می کنند: "
" )افالتون( و جلد دوم آن هم، با عنوان اصلی مشترک، سحر پالتونتکمیل دو جلد کتاب ذخیم، جلد اول در بارۀ "

"، بمفهوم درست، افاده می پیغبران غلط: هیگل، مارکس و نتایج آنتحت عنوان بعدی: "جامعۀ باز و دشمنان آن" "
" از نظر مؤلف، چه مفهومی دارد و دشمنان آن هم، از چه حلقات و چه قماش ها، بوده می جامعۀ بازکند، که یک "

 تواند.
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م، تصمیم اتخاذ نموده ام، تا به تحریر این کتاب ۱۹۳۸مارچ  ۱۳بتأریخ او در بارۀ آثار خود چنین می نویسد: "
او در  وده است، که از خبر هجوم "هیتلر" بر میهن خودم، "اتریش" مطلع شده ام."بپردازم، این  زمانی  ب

" قرار می استبداد" و "دیکتاتوری" را، بعنوان بدیل در برابر سیستم های "بازماهیت اصلی چنین سیستم " حقیقت
" در امر تعیین سیاسی - اداری –حقوقی " یک دولت با ثبات، دارای سیستم "آزاددهد، متوقع است که با سهم اتباع "

"،  ممکن می داند، و بر اساس اصول انتخابات آزاد و سریراه و روش سیاسی آینده، که یکی از طرق را  در "
 " گفته می شود.دیموکراسی"، در فضای آزاد، تفهیم گردیده است، که حال بطور خلص، "یک فرد و یک رأی"
 

برده است، تا در برابر همان رژیم های ذکر شده، که از جمله، از  این فیلسوف تمام تالش خود را  در جهتی بکار 
"، در صدر همه آزادی انسان"، یاد نموده است، یک نوع بدیل طرح نماید، که در آن"مستبد" و "دیکتاتوری"

، بلکه " را تعریف ننموده است، که نتایج باید چه باشدقالب"، کدام "دیموکراسیمناسبات قرار داشته باشد، او برای "
فقط غیر از آنچه باشد، که در مقدمۀ جلد هفتم، چاپ آلمانی ذکر کرده است، یعنی غیر دیکتاتوری و غیر استبداد . 

"، ضمناً این فیلسوف، بر استقرار یک حزبیدر یک توصیه، بکشور های "ارپای شرقی"، پس از سقوط رژیم های "
" و نازیزم"تندنس" خود را: علیه "د. او هم چنان تأکید می ورز سیستم حقوقیو موجودیت دولت مبتنی بر 

م تعریف می کند ۱۹۳۹" در سال ستالین –هیتلر  –پکت "، متحدین سابق در "ستالین" و "هیتلر" و علیه "کمونیزم"
نام هر دو خیلی نفرت داشتم، بدین علت است، که ذکر نام آنها را از " و در جایی راجع به آن دو شخص می گوید:

 "در کتاب خود نمی خواستم.
 

در نوشته های بعضی از نویسندگان، بطور مشابه چنین برداشت، بمشاهده می رسد، که گویا با قبول کلمۀ 
ن وابسته به کدام گروپ سیاسی " باید، نتایج  قبالً تصور شدۀ آنها، حاصل گردد. این نویسندگان که ممکدیموکراسی"

" داده شود. بعضی ها حتی خود از سیستم آزادیهم باشند، ممکن چنین فکر کنند، که چه وقت به انسان، "
دیموکراسی، هرنوع  ترشحات ذهنی و انتظارات خود آنها را، بشکل تعریف بیان می دارند، بدون اینکه بگویند که 

 حاصل نموده اند.  ،هدات و از کدام رژیم هااینگونه تعاریف را بر اساس کدام مشا
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یک "مستبد با کفایت" »، تحت عنوان: یک نویسندۀ محترم دیگر در مقالۀ منتشره در "پورتال افغان جرمن آنالین"
، که در همین لحظۀ تحریر این مطلب، در ستون "برگزیده های این هفته" دیده می «بهتر از هزار مستبد بیکفایت!

، با گروپ مستبدین مصروف می سازند. البته در بارۀ مقایسۀ أنها، حرف رد وجود ندارد، اما حال شود، خود شانرا
در تفاوت با همچو جمعبندی شروط و مواد تذکر یافته، "کارل پوپر" در رابطه با مستبدین چه گفته است: ببینیم که 

با استفاده از قوه نیستم.  مانند یکتعداد  اینجانب در تمام حاالت و در تحت هر نوع شرایط بر ضد یک انقالب ...»
متفکرین عیسوی در قرون اوسطی و در دوران نهضت  )"رنسانس"(، که مجاز بودن قتل ستمگر را تدریس می 

وبناًء یک است نمودند، من هم برین عقیده ام، که در موجودیت استبداد ممکن دیگر امکان حقیقی وجود نداشته 
ل توجیه بوده می تواند. اما برین عقیده ام که، یگانه هدف هر یک از چنین انقالب، انقالب با استفاده از قوه قاب

 «باید انتصاب یک دیموکراسی باشد...
 

در برای مردم"  حکومت مردم بر مردم و"دانشمند "کارل پوپر" هوشدار داده و واضح گفته است، که اوالً هیچگاه 
 وجود نداشته است. تأریخ

 

پروسۀ دردناک »"افغان جرمن آنالین"، هم چنان همین سطر را هم، می توان مشاهده کرد:  در نوشته منتشره در
محتوای متن را علمی دانسته اند، که ممکن درست باشد  قالۀ فوق،ۀ محتزم منویسند« ملت سازی در جوامع قبیلوی

هم از آن تذکر  الً و یا نباشد. هرکس حق دارد، نظر خود را داشته باشد. اما مقولۀ معروفی هم وجود دارد، که قب
 ۲۷۰هیچ کس حق "فکت" را ندارد. در ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان، در قلمرو فعلی، اقالً  بعمل آمده است،

و حاکمیت بر « سیاسی»قدرت « حاکمیت قبیلوی»سال قبل "دولت پادشاهی" اساسگذاری شده است. در آن لحظات، 
یل درینجا نمی گنجد. البته از آنزمان به اینطرف، از دید علمای سپرده اند. تفص« پادشاهی»را، بدولت « قوم»

جامعه شناسی و "ایتنوگرافی"، بقایا قبیلوی و قومی موجود اند، که برخی از عادات و مروادات را در مناسبات با 
ینکه چه سیاسی درین کشور، "ادارۀ قومی" نیست، بلکه ادارۀ "دولتی" است. ا ۀیکدیگر حفظ داشته اند، اما ادار

 مشروعیت را دارا خواهد بود، موضوعی است، جداگانه. 
 

این نویسنده، در مقاالت متعدد، در بارۀ مفاهیم "دولت" و "ملت"، نتایج مطالعاتی را منتشر ساخته است. در همۀ این 
عی و مؤرخین،  مقاالت منجمله در بارۀ پدیدۀ "ملت" گزارش داده شده است، که در رابطه با این مفهوم، علمای اجتما

نموده اند. بر یکی ازین گروپ ها، اصطالح  تقسیمنظرات متفاوت بیان داشته اند، آنان را در دو گروپ، 
، پیروان این گروپ را، از روی کمیت "اکثریت" خوانده اند. این گروپ "اکثریت" است "مدرنیست" بکار برده شده

 سال را نمی بینند. ۲۵۰تماعی، یک عمر بیش از اج –برین عقیده اند، که به پدیدۀ "ملت" در ادبیات سیاسی 
 

اما روشن است، که اصطالح "دولت" و سازماندهی دولتی، که با حاکمیت ارتباط می گیرد، سابقۀ خیلی پیشینه را  
صرفنظر از اینکه برای اصطالح "ملت" در اروپا، نشان می دهد، که نیازمندی به تفسیر آن، محسوس نیست. 

ی شود، کسانی را که به موجودیت تعاریف متعدد  بیان گردیده و تا حدی هم، مشخصۀ های معین متفاوت دیده م
پدیده و مفهوم "ملت"، از همان بدو خلقت بشرمعتقد اند و در آینده هم، به آن، بعنوان یک موجود "ابدی" می نگرند، 
در صف گروپ "اقلیت" می شمارند، در عین حال، این گروپ را معتقد به نظرات "نژادی" و "راسیستی" نیز متهم 

 می شناسند. 
اجتماعی و تأریخ شامل اند. از جمله درینجا از در جملۀ این گروپ اکثریت، پروفیسر ها و فیلسوفان نامدار ساختار 

 ، چه می دانند. «دولت»و « ملت»یکتعد آنها، در مطابقت با گنجایش درین متن، نقل می کنیم که در تحت مفهوم 
 

وحدت ملی ضامن در پورتال "افغان جرمن آنالین" تحت عنوان: "  ۲۰۱۲/ ۱۱/ ۲۰اله ای که بتأریخ در یک مق
 شده است: انتشار یافته است، از فیلسوف و مؤرخ علوم اجتماعی، "هوبسباوم" )متوفی( چنین نقل مؤفقیت دیموکراسی است!"
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" و "ملت" عمدتاً بمفهوم مترادف و گاهی هم، پس از ختم جنگ دوم "جهانی" در مناسبات "بین المللی"، کلمۀ "دولت

بیک مفهوم واحد استعمال می گردد. استعمال این مفاهیم، در کشور های متشکل از "ایتنی ها" و "کلتور های متعدد، 
اکثراً با سوء تعبیر و سوء تفاهم نیز، روبرو می گردد. اما در انظار سیاستمدار های دولت ها، فرق میان این دو 

ا بمیل ذکر، نمی کنند. نباید فراموش نمائیم، که با وجود موجودیت پیروان "ناسیونالیزم" و "ضد ناسیونالیزم" کلمه ر
بیانیۀ رئیس جمهور جدید بحیث "آیدیالوژی"، وقتی اگر دوستان خواننده که بزبان آلمانی صحبت می کنند، 

، معنی آنرا ندارد ی خواندز "ناسیونالیزم" فرا م"اتریش" را شنیده باشند، که اتباع آنکشور را به فاصله گرفتن ا
 که او یک رهبر "ضد ملی" باشد.

 

، که بر پایه های مستحکم اساسی، یعنی "قوای باشد درین جا حتماً هدف این رئیس جمهور موجودیت دولت آنکشور 
متی را با پذیریش مقننه"، "قوای قضائیه" و "قوای اجرائیه"، استوار می باشد. این دولت اروپائی، سیستم حکو

دیموکراسی، از نوع، عملی ساختن انتخابات و کسب آرای مردم، در امر تشکیل حکومت، تعیین نموده است. البته 
آنها هم از بدو تأسیس دولت وجود نداشته است. درینحا توجه خوانندگان محترم را، به جملهٔ قبلی « این "دیموکراسی

م، تصمیم اتخاذ نموده ام، تا به تحریر این ۱۹۳۸مارچ  ۱۳بتأریخ ست: "لب می نمائیم که گفته اج« کارل پوپر»
 کتاب بپردازم، این  زمانی  بوده است، که از خبر هجوم "هیتلر" بر میهن خودم، "اتریش" مطلع شده ام."
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