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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

  ۲۵/۰۹/۲۰۱۶            دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 ملت و ملت گرائی!
 )قسمت چهارم(

 

 شدن"صنعتی  و از سر راه حرکت بسوی"ُمدرنیزم" "، نتوانسته است، موانع اصلی راکشور ما در تفاوت با "اروپا
جامعه" بردارد. این موانع ، از جانب "بنیادگرائی مذهبی" در پیوند با "متنفذین عقبگرای محلی" در مراحل مختلف، 

چهار »همین امروز ما در تحت شرایط و احولی بسر می بریم، که در جریان بحران قریب  ایجاد گردیده است.
موضعگیری ها و  ،«ۀ امانییفرم های دورر»، مشابه با حرکات ضد «بنیادګرایان مذهبی»از جانب، « دهه

، بیش از دو امروزی در کشورما، در واقعیت امر« بنیادگران»شعارها، براه افتاده است. با کمی تفاوت از آنزمان، 
که از هر نوع پیشرفت، ،قرار گرفته اند ، برای حفظ بی نظمی و خونریزی،در مواضع حاکم دهه است، که

اضربیشتر از سابق، با "ماسک" های گوناگون فعال اند. دراین حلقات نه تنها کسانی جلوگیری می کنند. در حال ح
فعالیت می کنند، بلکه با استفاده از پیوند های "بین المللی" و تجارب « قرار دارند که به ظاهر در "نقش اپوزیسیون

میت"  از طریق نصب دست تشکیل داده اند. در "حاکهم ، محافل مختلفی را «حاصله از وقایع سالهای "بحران
 . را بوجود آورده اند، از پیشرفت بسوی صلح در کشور، عمده ترین مانع نیز نشاندگان ماهر به "عوام فریبی"

 

سالهای بعد از "جنگ اول جهانی"، "ناسیونالیزم اروپائی"، برای تقسیم دوبارۀ جهان، بهم  در تأریخ شاهد آنست که
رخی از رژیم های پادشاهی، در اروپا، چون "پیروزی انقالب اکتوبر در روسیه"، افتاده بودند، همزمان با سقوط ب

، در عرصۀ بین المللی بوجود هم مناسبات جدیدی را« جمهوری "وایمر"»سقوط "پادشاهی در آلمان" و اعالن 
اصالحات و به هند برتانوی حاصل گردید، راه برای  ی معینآورد. استقالل افغانستان  و رهائی از وابستگی ها

"ریفرم"، از باال یعنی از جانب خاندان سلطنتی براه افتاد، که متأسفانه، در وضعیت خاص محلی و بین المللی، 
 سقوط روبرو گردید. ه توسط حلقات معلوم الحال، "بنیادگرای" و "متنفذین"، ب

 

. اوج مقاومت و نموده استویت تجارب تأریخی نشان می دهد که "دولت ملی"،  فقط در شرایط "ُمدرنیزم"، تبارز ه
توطئه های "بنیادگرایان" و "متنفذین محلی" علیه "مدرنیزم" و بخصوص علیه "ریفرم های شاه امان هللا"، در 
سالهای "جنگ برای  استقالل" و دهۀ بعد از آن، ثبت تأریخ شده است. نویسنده قابل یادآوری می داند، که در تمام 

و ماقبل صنعتی، مفکوره ها و مفاهیمی که در رابطه با "هویت ملی" و غیره نمایشات کشور های کم انکشاف یافته 
"ملی"، از جانب حلقات معین بزبان آورده می شود، بال استثنا، ملوث به "عقده های حقارت" بوده و هم در تحت 

 ذهبی"، قرار گرفته اند.تأثیر مشهود، تمایالت  به برتری "نژادی"، "سمت پرستی"، "برتری لسانی" و هم "تبعیض م
 

م، آغاز می کند، که در واقعیت چنین مثالی از برداشت های ۱۹۶۳همین کتاب، خود را، با یک خاطره از  سال  ،"اندرسن"
، و آن اینکه "سوکارنو" تواندمی شده سطحی و عقبمانده به حساب می آید، که منعکس کنندۀ  "عقده های حقارت" نیز شناخته 

رئیس جمهور اندونیزیا، در یک بانیۀ خویش در برابر محصالن و پروفیسران پوهنتون، در حضور "کور دیپلوماتیک"،  
اظهار داشته است. بنا بر اظهار او، "سوکارنو"، بعد از نیمۀ بیانیه اش، عمداً بطور مفصل، در بارۀ "ادولف هیتلر"، سخن می 

در آنزمان بقول خودش، برای دیپلومات های غربی، ترجمه می نموده است. او هم چنان می نویسد، که بیانیه زند. این مؤلف، 
دهنده، "همواره در بارۀ "ابراهام لینکن"، "کمال اتاترک"، "هو چی مین"، "گاندی"، "دی والیرا" )رئیس جمهور آیرلند ...( و 

برده است. زمانی که دیپلومات ها، به مقرآنها بر می گردند، بیشتر از پیش "سون یات سین"  و هم از "ناسیونالیزم"، نام می 
 « "سکارنو" یک "دیوانه و یک  آدم حقه باز و "شارالتان" خطرناک است.» معتقد بوده اند، که: 
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ت نگرفته "اندرسن"، هم چنان از تغییرات مشهود " مارکسیزم"، نیز متذکر می شود، که بقول او تا اکنون توجه الزم صور
." تجربۀ حاکمیت های حلقات "ناسیونالیستی"، منجمله ما امروز با تغییر جنبش مارکسیستی روبرو استیماست. اما از دید او "

، که در آنزمان،  کلمۀ "کارگر" را در ترکیب نام آن حزب شامل داشته است، در جملۀ آلمان "ستحزب ناسیونال سوسیالی"
بحران »هم از خود، بجا گذاشته است. درین سالها، بخصوص در  که رد پای منحوسی دیکتاتورهایی محسوب می گردد،

 در اروپا، بقایای فاشیستی و ماورای راست، از تحرک بیشتر برخوردار گردیده اند.« مهاجرین

 

 "ناسیونالیزم" و زمان مشاهدات محقق نشان می دهد که "قرن هژده در غرب اروپا، نه تنها با "سرخی صبح" عصر
است. این مرحله  که  می داده تبارزو عالیم  نشانی شده بود، بلگه خیرگی شام طرز تفکر مذهبی نیز، از خود نشانی

 ، مختص بهبه قرن روشنگری، منطقیت و "سیکیوالریزم" نیز یاد شده است، درعین زمان "تاریکی ٌمدرن" خودی
ورنجی را مبنی بر اینکه عقیده، یک نظمی را بوجود خود آنرا هم با خود آورده است. با فروپاشی "مذهبیت"، درد 

 آورده است، به هیچ صورت ناپدید نشده است.
 

در پروسۀ "ملت سازی"  در اروپا، موازی با وقوع حوادث و رویداد های "انقالبی"، تغییر اساسی و کیفی در 
رخ داده است، که بعنوان عامل ثبات دوامدار درین جوامع یاد شده می نیز  حقوقی این کشورها –سیستم سیاسی 

تواند. این امر در برقراری "دولت حقوق" نقش اساسی داشته است، که درین کشور ها، در تحت تأثیر انقالب 
 سیاسی بعدی، بجای "حقوق زور"، "زور حقوق" راه می یابد .  –فرانسه، و سایر رویداد های اجتماعی 

 

فضا، در عین زمان تسلط رهبری بورژوازی"جوان" را ممکن ساخته بود. در پروسۀ "ٌمدرنیزیشن" و توسعۀ چنین 
شهرها، آزادی "فردی"، رشد انفرادی و استفادۀ آزاد از دستآورد های "کلتوری" نیز، در مسیر انکشاف این جوامع 

ط بین "ملت گرائی" و اندیشه های نقش اساسی داشته است. درین اثر "اندرسن"، از وجود رشته های ارتبا
از دانشمند معروف متوفی "ایریک هوبسباوم" چنین  ،مارکسیستی نیز حرف می زند و به ادامۀ مطلب متذکرۀ فوق

"... جنبش های مارکسیستی و دولت ها، ایریک هوبسباوم" بحق  چنین تشخیص  نموده است: »"نقل، می کند: 
ود آنها را، نه تنها در شکل بطور ملی سازمان دهند، بلکه هم چنان از نگاه از زمانه های دور متمایل اند، تا خ

محتوی، نیز "ناسیونالیستی" شوند. هیچ چیز بر ضد آن سخن نمی گوید، که در آینده هم به چنین سیر تکاملی 
 م(.۱۹۷۸هوبسباوم"، «)"ادامه داده شود."

 

مطالعات خود، کامالً ساده ، بیان داشته، در رابطه نظرات "کارل "اندرسن"، "واقعیت ها" را حتی  در آغاز مشاهدات و 
ختم  عصر و زمان "ناسیونالیزم"، در دور ترین فاصله، هنوز بنظر »مارکس"، یعنی اعالن اینکه از مدت ها قبل شنیده ایم: 

است. اما در عین بودن، به ارزش های مشروع یافته و عمومی ترین شکل سیاسی عصر ما، مبدل شده  –نمی رسد. ملت 
حال معترف است، که "تعریف" این مفاهیم، چون "ملت"، "ملیت" و "ناسیونالیزم" )ملت گرائی(، بصورت عموم، با 
صرفنظر از تحلیل آن، بدنام و دشوار ثابت شده است. برخالف "ناسیونالیزم" )ملت گرائی(، نفوذ قوی بر جهان "ُمدرن" ما، 

 «.یوریک" آن، خیلی فاسد می باشدتعمیل می نماید، اما، تحلیل "ت

 

در جملۀ تعاریف و افاده های متعددی که در بارۀ "ملت گرائی" تحریر یافته است، یکی هم تعریف "گیلنر" است، که 
" ملت گرائی" یا "ناسیونالیزم"، به هیچصورت آنچه نیست، که از جانب ملت ها، با شعور خودی » می گوید: 

 .«بلکه ملت ها، در جائی دیده می شوند، که قبل از آن، وجود نداشته اندآنها، منشاء گرفته باشد، 
 

« ملی»این مؤلف هم چنان تأکید می ورزد، که  از زمان جنگ دوم جهانی ببعد، هر انقالب پیروزمند، با مفهوم 
بعنوان تعریف گردیده است. در عین زمان، در یک قلمرو جغرایائی و محیط اجتماعی لنگر می گیرد، طوری که 

قبل از دوران انقالب شمرده می شود. نقطۀ جالب دیگری را هم این محقق بطور نمونه، بیان می دارد  و  ، میراث
آن اینکه، در بین "اتحاد شوروی" و "پادشاهی متحد" )انگلستان(، بندرت خصوصیات مشترک دیده می شود، لیکن 

معنی آن خواهد بود، که این "میراث" را از پادشاهی های قبل اگر از مفهوم"ملیت"، بشکل اختالس، استفاده نمایند، ب
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"، گرفته اند، که  هم چنان خواهد توانست، در عین حال بعنوان، یک حرکت  پیشرو در یک نظم بین ۱۹از "قرن 
 (۱۲گردد. )صفحه  نیز ،۲۱المللی در قرن 

 

ی و جنون می انجامد، بخصوص وقتی هم  برداشتی را، او هم چنان تذکر می دهد، که "این اعترافات و اقراریه ها، به گمراه
ود تالش های شعوری طوالنی، در امر کسب وضاحت جتازه می سازد، که موضوع با تذکر یک افسوس می انجامد، که با و

و یا  "غیرمتعارف" خود بعنوان یک پدیدۀ "ناسیونالیزم. با فورمولبندی دقیق باید گفت، که "ستتیوریکی، به نتیجه نرسیده ا
" ثابت ساخته شده است، بدین علت است،  که به پیمانۀ وسیع، غفلت صورت گرفته است. مارکسیزم" با "خالف قاعده"

"، بورژوازی ملی: "چگونه می توان مفهومی را در بارۀ " "سازد"اندرسن" درین رابطه سواالت جالب ذیل را مطرح می 
گرفته است، بدون اینکه اقدام و تالش جدی براه انداخته شده باشد، تا  توضیح کرد که بیش از یک قرن مورد استعمال قرار

 آن تعیین گردد؟  تعریف تیوریک

 

یک طبقۀ بین المللی تا این حد، از اهمیت تیوریک  -از چه نگاه و چرا تقسیم  بورژوازی تذکر می دهد، که « اندرسن»
؟ به ادامۀ مشاهدات خود، "اندرسن"  نقطۀ معین می گردد  همه چیز بر طبق مناسبات تولیدیبرخوردار است، در حالی که 

" مبارزۀ طبقاتی"، هر کشور را، به "ناسیونالیزم" تذکر می دهد، که "کارل مارکسجالبی دیگری را هم، از آثار و اظهارات "
فکر خود را که در مارکس خودش هم غفلت نموده بود، تا کنایۀ تعیین کننده و شایستۀ تمی طلبد و "اندرسن" می نویسد: "

". این کنایه بدین متن یاد شده انگلیس(، بیان داشته بود، توضیح دهد –م )چهار سال بعد از جنگ اول افغان ۱۸۴۸سال 
)"مارکس « پرولتاریای" هر کشور مکلف است، تا طبیعتاً در قدم اول با بورژوازی خود آنها، تصفیۀ حساب نمایند.»"است: 

 ( )همانجا(م۱۸۴۸اینگلس"، در سال  –

 

سه متفکر بزرگ آلمان، برایم از اهمیت غیر قابل حدس و خارج از قدرت مؤلف در آغاز کتاب خود، هم چنان می نویسد که: "
( در نمایش اساسی، مبتدی تأریخی جهان Karl Marxتخمین اینجانب برخوردار بوده اند: )نخست( سهم کارل مارکس )

. مرتبط استتأریخ بشریت یعنی عصر،  –نالیزم" )ملت گرائی(، در مشروطیت تأریخی ُمدرن، مانند اندیشه های که، "ناسیو
، )دوم( تقلید های "ایریش  –بدان سبب هم چنان از نگاه تأریخی قابل تعویض و در انجام، رهائی از آن پیش بینی شده است

ش حقیقی "مغرب زمین"، در (، یک  مرور اثر گذار و یک بررسی کلی ازنمایErich Auerbach Mimesisآوربخ" )
بیش از سه هزار سال، برایم نشان داد، که چگونه مطالعات کوچک، قابل مقایسه در کتب با متون ادبی، شعور انسانی را 

(، برایم آموخت، "تا در بارۀ Walter Bejaminبطور کامالً مشخص، برمال ساخته می تواند. و )سوم( "والتر بنجامین" )
(. در کلتور و فرهنگ آلمانی، "زمان" را با "پول" مطابقت می دهند. بدین معنی که 10)صفحۀ م " وقت و زمان، بیندیش

زمان و استفادۀ درست از آن، پول می آورد و ماهیت زندگی را تغییر می دهد. از جانب  دیگر"کلتور" با تمام محتوی ُمدرن 
ۀ محرکه را در یا وسیل ر کلتور و هنر، حیثیت "موتور"اقتصادی را تشکیل می دهد، خالقیت د –آن، اساس حیات اجتماعی 

نیاز « قانون». دولت به را برقرارساخت« دولتی»،  نمی توان «مذهب»ما بر مبنای کلتور و حیات "متمدن" می داشته باشد. ا
دارد، که باید بر آن توافق و اطاعت حتمی صورت گیرد، بعبارت دیگر بحیث امر پذیرفته شود و مواظبت از آن، از جانب، 

، ارزش هایی اند، که بعنوان یک سیستم باز، محتوای زندگی «مؤظفین قانونی صورت گیرد. کلتور و فرهنگ و "دین و مذهب
آنچه انسان آزادانه و شعوری برای سعادت خود، از آن مستفید می گردد و تعمیل می نماید. بعبارت دیگر، انسان را می سازد. 

بطور دلخواه و در فضای آزادی فردی، از این ارزش ها، به ارادۀ خود استفاده می کند. اما از قانون برای حفظ نظم اجتماعی، 
آن، در اجتماع، توافق بعمل آمده است. با تغییر شرایط حیاتی قوانین  باید پیروی بی قید و شرط صورت  گیرد، که بر تصویب

 با نیازمندی به تغییر روبرو می گردد. 

 

چگونه می توان در "، چنین سؤالی را نیز مطرح می سازد: " هدایت مارکس"اندرسن"، متصل با ارائۀ مطلب فوق در بارۀ "
را توضیح نمود، بدون اینکه  هیچ کدام تالش جدی هم صورت گرفته اضافه از یک قرن، استعمال مفهوم "بورژوازی ملی" 
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یک طبقۀ بین المللی، تا این  -نباشد، تا اهمیت این صفت را از جهات تیوریک، تعیین کرد؟ چرا این تقسیمبندی بورژوازی 
 (۱۳رسن"، صفحه " )"انداز نگاه تیوریک حائز اهمیت است؟ –فاصلۀ زمانی، که بر مناسبات تولیدی تعیین می گردد 

 

مشابه با این "مفهوم"، طرح "راه رشد غیر سرمایداری"، که عمدتاً برای کشور های عقبمانده یا "روبه انکشاف"، در برخی از 
محافل "چپ" نیز نشخوار می گردید، در تمام "دوران جنگ سرد" مسیر روشن "عملی" آنرا نشان داده نتوانست. از جانب 

قرن بیست،  ۹۰نگ سرد" در مناسبات بین المللی،  از آغاز نیمۀ دوم دهۀ چهل الی نیمۀ اول دهۀ دیگر، در تمام دوران "ج
قریب "پینجاه سال"، تا حدی ظاهراً دو "سیستم متضاد"، در یک طرف "سرمایداری" و در جهت دیگر "سوسیالیزم" قرار 

 ی های متضاد، تقسیمبندی  گردیده بود.داشته است. قریب تمام جهان، درتحت نفوذ این دو "قطب"، بنابر موضعگیر

 

بهر صورت، "اندرسن"، بعد از اینکه هم از ضعف های  "تیوری مارکسیستی" و هم "تیوری لیبرال" که باید این "پدیده" را 
بودن" و به همان منوال تولیدات کلتوری "ملت گرائی"  –"ملت نجات می دادند، تذکر می دهد، در مورد "ملیت" می گوید، 

ناسیونالیزم "(، نوع خاصی را تشکیل می دهد. برای اینکه آنرا بخوبی بفهمیم، باید واضح سازیم  که از نگاه تأریخی )"
چگونه بوجود آمده است، هم چنان معنی و مفهوم در طول تأریخ، تغییر نموده و چرا امروز به این پیمانه از مشروعیت 

 (۱۴؟ )"اندرسن"، صفحۀ داخلی برخوردار است

 

در جملۀ "مدرنیست ها" شامل بوده است،"اندرسن"  درین اثر، تقاطع قوت های مختلف را در  خود نیز نند "هوبسباوم"، کهما
، تشخیص نموده، معتقد است، که یکدم، این پدیده تشکل یافته، در مراحل بعدی، مشخصۀ "ُمدل" را هم بخود ۱۸اخیر قرن 

، در بخش های متعدد اجتماعی انتقال یابد، و هم چنان مدغم  و یا جذب گردیده، اختیار نموده، توانسته است، کم و بیش شعوری
 آیدیالوژیک را نیز بسازد.  –تا  اینکه تا حدی تشکل های سیاسی 

 

توصیۀ مؤلف برین است، تا مفهوم "ملت" تعریف گردد. اما بقول او، از نظر "تیوریسن های ناسیونالیزم"، همواره با سه 
عمر ، از زاوایای دید مؤرخین، بعنوان پدیده های جدید عینی، به مغالطه نیز روبرو می شود. اول اینکه قیاص ضد و نقیض

در  –اجتماعی  –ها، تبارز می نماید. دوم اینکه: عمومیت رسمی ملیت، بمفهوم کلتوری  دیدگاه ناسیونالیستدر مقابل  ذهنی
داشته باشند. و سوم را هم، چنین افاده می کند که،  اجتماعات ملتیکه،  جهان "ُمدرن" می تواند، لزوم آنچه را هم تحریک نماید

 .پدیده های متضاد، روبرو می باشد" و هم کامال با فقر فلسفی، با یک "ناسیونالیزم" قدرت سیاسی"

 

" وجود دارد، ملت"متفکر و دانشمند بزرگ برتانوی در علوم اجتماعی، "ایرنیست گیلنر"، در رابطه با آنچه که آیا پدیدۀ، چون 
هم چنان معروف است، که .« "ناسیونالیزم"، ملت را می سازد، نه بر عکس: »از ریشه تحت سؤال قرار داده، می نویسد

داشته است، که در مقاالت دیگر هم از آن تذکر بعمل فقط تمسخر فالتو  "،آیدیالوژی ناسیونالیستی"گیلنر"، برای شعورغلط "
" و تجانس کلتوری"، بلکه بعنوان یک پدیدۀ، جبری، بخاطر "نه بحیث "دکترین "ناسیونالیزممند، "آمده است. برای این دانش
بقول "گیلنر"، "ناسیونالیزم" ، به پیش برده شده است. درین رابطه هم چنان گفته شده است، که ۱۹صنعتی ساختن در قرن 

ی"، دفاع می نماید. در حالیکه " در حقیقت یک کلتور همواره  مدعی است، که گویا از خالص" بودن، "کلتور نامنهاد مردم
عالی جدید را از ترکیب تصنعی، جوش می دهد و در عین زمان، از "ناسیونالیزم بعنوان قیمتی نام می برد، که برای تثبیت 

ی و بنیادگذاری اجتماع مدرن صنعتی پرداخته شده است، به هیچ صورت بمثابۀ شکل "طبیعی"، یعنی شعور خودی مل
 شمرده نمی شود.
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حال توجه خوانندگان محترم را به این باریکی جلب می نمائیم، که برخی از نویسندگان، که با "اشتیاق"، ضدیت شانرا با 
"آیدیالوژی" های "بیرونی" و یا "بیگانه" و منجمله  بیشترعلیه، "نظرات "مارکسیستی"، بصورت عموم، تبارز می دهند، در 

ران و مبلغین "ملت گرائی"، قلمداد نموده، بدون اینکه یک تعریف "علمی" از آن، عین حال با عالقمندی، خود شانرا، هوادا
برای ما خوانندگان، عرضه نمایند و یا متوجه شده باشند، که خود با افتخار از مفاهیم و پدیده تعریف ناشده، کار می گیرند. 

لب "شوونیستی" و "افراطیون مذهبی"، در تحت درین شرایط "بحران طوالنی" و خونین کشور، "نژاد پرستان" و حلقات جاه ط
عناوین مختلف، مانع پروسۀ "صلح"، "آزادی" و "دیموکراسی" گردیده، کشور را تا آینده های نا معلوم، در همچو "گمراهی 

بودن" ملت »"های"، بی پایان، نگه میدارند. دانشمندان هم نظر، که در گروپ "ُمدرنیست ها" شامل اند، برین عقیده اند که 
 (.۱۳))"اندرسن"، صفحه .« بیشتر با  ارزش های عام مشروعیت ، در حیات سیاسی عصر ما، مرتبط می باشد

 

مسئله بر سر آنست، که آدم، غیر شعوری متمایل »مؤلف از جریان مشاهدات خود، در بارۀ " "اختراع ملت" می نویسد که 
دی، یعنی بعنوان وجود مادی تجسم ببخشند و در نهایت به آن، بحیث می گردد، تا به "ناسیونالیزم" بمثابۀ واقعیت جهان ما

"جهان بینی" در صف بسیاری از جهان بینی های دیگر، جای دهد. این موضوع  می توانست سهل تر شود، در صورتی که 
خویشاوندی" و یا از نگاه مفهوم به آن، نه مانند "لیبرالیزم" یا "فاشیزم" برخورد می شد، بلکه به آن مانند مناسبت "

 (۱۵)صفجه «  عقیده و "مذهب" نگریسته می شد"

 

به تصور گرفته می شود، زیرا  ملت" بعنوان پدیدۀ محدود »"در جایی از متون مقدماتی، "اندرسن" می نویسد: 
حتی بزرگترین آنها، ممکن با یک میلیارد انسان، در یک سرحد معین، ولو اینکه با سرحدات متحول  هم زندگی 

نند، در جانب مقابل آنها، ملت های دیگری نیز قرار دارند، و هم هیچ یکی از ملت ها، خود شانرا با تمام بشریت ک
مساوی نمی دانند. حتی خود "ناسیونالیست" های آتشین، آن روزی را هم بخواب نمی بینند، که همه اعضاء نژاد 

که در گذشته برای عیسوی ها ممکن بوده است، تا  مغایر از آنچه، -بشری به ملت آنها، مربوط و منسوب گردند 
با وجود محدودیت ها و مشخصات ذکر شده، این دانشمند تحقیق « حتی از یک سیارۀ "عیسوی" خواب ببینند...

"ملت" بمفهوم  دارندۀ حق حاکمیت، در معرض نمایش قرار می گیرد، زیرا » کننده، هم چنان تذکر می دهد، که: 
ی پدیدار گردیده است، که بعنوان ارشاد و روشنگری و انقالب که مشروعیت آنرا، با رحمت این مفهوم در زمان

خداوند در سقوط سلسلۀ امپراتوری پادشاهی می بینند. این مفهوم، پختگی آنرا در یک لحظۀ تأریخی حاصل نمود، 
ادیان با ادعای هستی شناسی  که خود متدین ترین وابستگان" مذاهب  جهانی"، با "پلورالیزم" این چنین مذاهب و 

 ( ۱۶)"اندرسن"، صفحه «  و علم موجودات، با هر نوعی از عقاید و وسعت قلمروها، به مقابله روبرو بوده اند ..
 

واقعیت اینست، که چنین انقالب مؤفقانه، نخست در غرب اروپا و شمال امریکا، در تحت رهبری بورژوازی، به 
" و صنتعتی، با ُمدرن" را کامالً، ریشکن ساخته، و بجای آن، جامعۀ "فیودالیانجام رسیده است، که مناسبات "

مناسبات کامالً جدید، برقرار نموده است. البته در نتیجۀ دو جنگ "جهانی" که  آنهم، در یک وقفۀ زمانی کمی 
قتصادی و اضافه از دو دهه، بوقوع پیوسته است، در کشورهای "صنعتی"، تغییرات عمیق و وسیع اجتماعی، ا

سیاسی رخ داده است. در کشور های کم انکشاف و تازه آزاد یافته از قید استعمار، البته بیشتر تغییرات روبنائی رخ 
داده است، در اکثریت این کشور ها، سیستم های اقتصادی و اجتماعی، منجمله  در افغانستان، نمونه ها و بقایای 

داده اند. زیرا برخالف روداد های کشور های اروپائی، چنین پروسۀ مراحل مختلف تأریخی، به حیات آنها ادامه 
انقالبی مشابه، در کشور های رو به انکشاف و تازه از استعمار رها یافته، تا همین اکنون، بطور کامل و مؤفقانه به 

 . ، نام برددر چنین کشورها، نمی توان از دولت های دارای حاکمیت ملی، بمعنی اصلی کلمهانجام نرسیده است. 
 

آنچه در حیات روزمره، از زبان اکثریت "ملت گرایان"، شنیده می شود، یکی هم مفهوم "ریشه های کلتوری" است. 
هیچ  یک مظهر محکمتر، بسته به زنجیر، در مقایسه با "یادگاری ها" و مقبره »درین رابطه این محقق می نویسد:

لیزم، وجود ندارد. احترام علنی و رسمی، که به منارها و بنا های های عساکر گمنام، برای "کلتور ُمدرن" ناسیونا
یادگاری صورت می گیرد، بدین دلیل ثابت می گردد، که یا خالی اند و یا هیچ کسی نمی داند، که چه کسی در محل 

 (.۱۸)صفحه  «تدفین است، هیچ جد و پیشرو  از زمانه های گذشته ندارند
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تان بعد از گذشت بحرانات بی شمار، قریب دو دهه پس از ختم "جنگ دوم حهانی"،  در افغانستان، پادشاهی افغانس
با تدوین "قانون اساسی" در شرایط سلطنت فیودالی و مناسبات ما قبل فیودالی، با شرایط زندگی شهری درحال رشد 

تعریف می نموده اند، مبادرت ورزیده است، اما فاقد توانمندی الزم صنعتی بوده است. جامعه را  همیشه زراعتی 
پس از ده سال، با شکست روبرو گردید. « دیموکراسی»یک "دیموکراسی" نیم بند را هم براه انداخته است. این 

سقوط رژیم سلطنتی و اعالن "جمهوری" که وعده های معینی را با خود آورد، بعد از پنح سال سقوط داده شد. این 
 و بی سابقه درگیر است.« بحران خونین»جنگ"، در کشور، قریب معادل دوران "پادشاهی بدون 

 

نیز نمی توان نام برد. بمعنی « وحدت  ملی»وقتی  در یک کشور و سرزمین، "ثبات دولتی" وجود نداشته باشد، از 
مرتبط می باشد، که نقش حفظ  تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و « دولت»ُمدرن کلمه، "وحدت ملی" با وضعیت 

 همه اتباع و تضمین امنیت اتباع را، بعهده داشته باشد.تعمیل حقوق مساوی 
 

 پایان
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