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 07/11/۲018          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان

 (نهمو  سی) قسمت 

 
، انجام یافته و در ۲01۲/ 0۲/01قبلی ذکر شده است، پس از تأریخ یادداشت: تحریر این قسمت هم چنان، مانند آنچه که در سلسله مقاالت 

همان سال نشر شده است، حال پس از اصالح اشتباهات ممکن تایپی، و رفع سکتگی های احتمالی، تذکر های تکمیلی، الزم نیز صورت 
انستان آریانا افغ»تغییر، دوباره، به آدرس  گرفته است، که ممکن بر حجم بعضی از قسمت ها، اضافه شده باشد. متباقی متن تا حدی بدون

 ، جهت نشر مکرر این سلسله مطالب، ارسال شده است«آنالین
 

شمال  همجواری و همسایگیاثرات مشهود از خود بجا گذاشت. در  و جهان منطقه ،جنگ اول جهانی بر افغانستان

بر سر  ،«بازی بزرگ» که در جهان، بزرگ وقت های  قدرت یکی از ، یعنی در ساحۀ نفوذما افغانستانکشور

، ندده ابورقابت  درگیر "تزار های روس" با "شاهان انگلیسی" افغانستان و تالش های کسب نفوذ برتری در منطقه،

 . این وضعیت در توازن قوای بینرخ دادبین المللی  آن در سطح ، و هم در مناسباتآنکشور تغییر بنیادی در سیستم

م 1۹1۹فبروری  ۲0طوری که قبالً هم تذکار یافته است، وقتی امیر حبیب هللا خان بتاریخ  است. ردهتغییر آو المللی نیز

دۀ سیاسی، چون ، در بین دو قطب عمافغانستان در جالل آباد کشته شد، جنگ بر سر قدرت در محافل حاکمۀ وقت

 در گرفت. و متنفذین نوع فیئودال و روحانیون بنیادگرای اسالمی،  خوانین محافظه کار

مطابقت با مفکوره های  قبول "شاهی میراثی" بوده است. روابط  کشور در تا آنزمان طرز تفکر زمامداران در

زمامداران در حقیقت، رابطه میان "آمر"  و "مادون" و یا "ارباب" و "رعیت" بوده است.  ، با عموم جامعهزمامداران

 از دولت بمثابۀ ملکیت شخصی آنان کار گرفته قدرت های وابسته،  و دیکتاتور های بی لجام و سایررژیم های مطلقه، 

 . می گیرندو کار 

"... وقتی  :، چنین بیان می داردآنرا، بخوبی توضیح نمودهمشخصات  در چهار چوب آن مفکوره، "ایمانویل کانت"

  ریتی"یعنی "جمهو در یک وضعیت، بر طبق یک قانون اساسی، اتباع یا رعایا، به عنوان "شهروندان دولت" نه،

جهان شناخته می شود، زیرا زمامدار رفیق و همراه دولت نه،  در بی ضرر و عادی ارینیستند، پس به عنوان پدید

 نوعی ازباید نخست، بر  هاهمیت این اشاره در آنست، که اتباع هر جامع.." می شود. شمرده، بلکه یک مالک دولت

در چیزی کم از دو صد و پنجاه سال قبل، "ایمانویل کانت"  .باشندبتوافق رسیده و اصول و پرنسیپ های آن،  دولت

 رد از نظام "جمهوریتی" سخن می زده است. در کشور ما، تازه یک "پادشاهی خاندانی" و میراثی تأسیس یافته بود.

را،  «ملت»م چون وهیک مفهم اگر ، وقتی ی آنو پرنسیپ ها ،موازین ،در دولت و پیروی از اصولگی زند شرایط
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، حقوق مساوی سیاسی ، از جهت حقوقیهمه اعضای اجتماعبه ت، در چنین یک پیوند، ، الزم اسیمبا آن پیوند می ده

رفنظر صتضمین و در منسوب به آن "ملت"، باید فضای مصوونیت برای هر فرد، بدون هر گونه تبعیض ممکن باشد. 

شماره های قبلی مکرراً یاد شده است، مفاهیم جدید بوده، اما آنچه مشهود  از اینکه پدیدۀ "ملت" و "ملت گرائی"، که در

است، در تعاریف "غربی"، در سیستم های سیاسی بیشتر "ایتنوسنتریک" افاده شده است، که با گذشت زمان و پیشقدمی 

ت های "ایتنوسینتریک" ودیت آنگونه اجتماعات، "ملت ها" و دولج، در موهای "ُمدرنیزم" و اثرات مشهود "گلوبالیزم"

قابل یادآوری است، که پدیدۀ دولت که در مراحل مختلف تأریخ بشر با اشکال متنوع  دگرگونی ها، رخ داده است.

عموم اعضای مورد قبول  ،آنچه در محتوا و روح اهداف دولت بعبارت دیگر،ظهور نموده است و حال در واقعیت  

ی با گستاخی و بی شرمدر برابر آن، هم، متعهد باشند، که بطور انفرادی   ، تصویب می گردد، باید اتباعیک جامعه

  .نکنندبرخورد 

ه اشتد "ملت"تعریف روشن از  هبهمین ترتیب وقتی اگر جامع فکر نکنند. ،ر یک خود را خود مالک دولت و فرماندهه

این نویسنده بیشتر از هر وقت دیگر احساس  گیرد. و متمدن صورت د، هم چنان با این پدیده نیز، برخورد مناسبباش

، تهگذش نموده و هر روز می بیند، که "راسیزم" نژادی و "مذهبی" شاخ و پنجه می کشد و بیشتر از هر مرحلۀ تأریخی

 میهاد با مفرجهتگیری های معین در برخو علوم اجتماعی، از دید دانشمندان بی شرم, محرک و خطرناکتر شده اند.

  تعریف شده است. هویت ملی،مفهوم  او هم ب دولت

با شیوۀ متمدن برخورد الزم است، را برای خود تعریف کرده باشد،  «ملت»اگر اجتماع مطابق تعریف قبول شده، 

« میدیا های»اگر هر فرد هر روز از ذهن خود تصویر دلخواه فردی خودش را از "ملت"، ترسیم و در  کنند.

 درین زمینه باید از آثار، معتبر کز قدرت سیاسی در کشور، چگونه خواهد بود؟الکترونیکی پخش کنند، آیندۀ تمر

علمی، بی شمار نظیر "ایمانویل کانت"ـ "مکس ویبر"، "ایریک هوبسباوم" "ایرنیست گیلنر"، "بیندیکت اندرسن"، 

وانندگان محترم  "کارل پوپر" و سایر، دانشمندان آموخت. درین سلسله از همچو دانشمندان، نقل قول ها، خدمت خ

الزم است، تا اشارۀ "ایرنیست گیلنر" را هم از نظر دور نداشته باشیم که  از "مکس ویبر"، با آموزش تقدیم شده است.

 می گوید: 

 یک تا امروز مدار اعتبار است، که چنین« مکس ویبر»چنین بنظر می رسد، که اصول و پرنسیپ های اساسی »

 برای سیستم متمرکز اگر ولو ،پذیرفته جانبداری عجیب وغریب از برتری نژادی را با یک فرضیۀ ضمنی خاموش

ا مشخصی ر یک تزئین مهم ودولت  شده باشد.گرفته  مستثنی به عنوان تعریف عمومی نوع دولت غربی، هم چنان

جایی که هیچ تقسیم کار وجود ندارد، هیچ معنی ندارد که از یک "دولت"  در تقسیم کار اجتماعی  تعیین می کند.

تمرکز مو  یدولت تخصصحرف زده شود. لیکن هنوز نه هر تخصصی ساختن قدرت، یک دولت را دولت می سازد. 

و مشخص  خاصمؤسساتی اند, که خود با تطبیق  ی ازبرای حفظ نظم است. "دولت" چنان یک مؤسسه یا تجمع

 ( 1۲)گیلنر، ص « سروکار دارند. ،نظام

نمونه های همۀ این مفاهیم، بر طبق برداشت این نویسنده، که بدان باور دارد، در حقیقت فقط در برخی از اجتماعات 

غربی می توان مشاهده نمود. طوری که بارها یادآور شده ایم که ترکیب اجتماعی، سطح انکشاف، موجودیت نمونه 

، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وغیره، تصویر مشخص از کشور ما تلف انکشاف اجتماعیهای متنوع از مراحل مخ
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قدان ف. داری بسر می بریمع دولت با چه مشخصه و نمونۀ دولت، تا بدانیم که ما در تحت ادارۀ چه نونیست در دسترا 

 ؟و درک الزم از زندگی در نظم دولتی، تا چه حد ارزیابی شده خواهد توانست

که متوجه شویم که پدیدۀ دولت در کشور, در چه موقف قرار دارد، به این نتیجگیری های "گیلنر" از تأریخ قبل از این

 ... طوری که گفته می شود،»، مختصراً نظر می اندازیم: ستبشر، که چه نوعی از سازماندهی ها را، تجربه نموده ا

را لخت و آشکارا یک انتخاب دلخواه نشان می مرحلۀ زراعتی تأریخ بشر، وقفۀ زمانی است که، موجودیت دولت 

ر مرحلۀ "جمع آوری و شکار" این انتخاب وجود نداشته است. یک شکل متحول است. د دولت دهد. صرفنظر از آن

 یراجتناب نا پذ ،موجودیت دولتبرخالف بعد از مرحلۀ زراعتی، در مرحلۀ صنعتی،  دیگر اختیاری نبوده است. حال 

را نقل کنیم: در سابق هیچ کسی دولت  (،Hegelاگر بخواهیم، تفسیر "هیگل" ) . وقتیواقص آناست، نه فقدان و ن

نداشت، بعد یکتعداد داشتند. باالخره همه. اشکالی را که می پذیرد، طبیعتاً متحول اند. یکسلسله عنعنات در تیئوری 

مرحلۀ صنعتی جامعه، گویا دولت اجتناب وجود دارد، که حتی  و بخصوص در  -انارشیزم، مارکسیزم -اجتماعی 

پذیراست، کم از کم در تحت شرایط مساعد و یا در تحت وضعیتی که اگر از نگاه زمانی، به پختگی" برسد. البته 

 (1۴)ص « را تحت شک قرار می دهد... فرضیهدالیل قوی آشکارا وجود دارد، که این 

"ایتنی" و هم تفاوت های "مذهبی"  را در  های ل قومی و تفاوتحال مختصراً به همه آنانانی که در کشور ما، مسای

د د، اما اگر دولتی بوجوند تا ابد حفظ شونیاد کرد، که این تفاوت های می توان یدرابطه با قدرت مطرح می سازند، با

درت م ق، در آنصورت، در فضای حاکگرددکه "مشروعیت" داشته باشد، قادر به "تطبیق انحصار قدرت" مشروع  ،آید

و بجای آن یک سیستم عادالنۀ حقوقی  می تواند، همه انواع تبعیض و اختالفات فعلی موجود، ریشکن گردد ،مشروع

 ، بلکه توافق انسان برای آبادیهی برقرار گردد، که "نژاد" و "مذهب" مسیر فعالیت های قدرت را تعیین ننمودنو قانو

کیل تش اجتماعی در با مرکباتماد همه ممکن بوده می تواند. بناًء، باید یک نظام با ثبات، عادالنه و مورد قبول و اعت

در حال حاضر آنچه که "راسیست ها" در میدایا های الکترونیکی، پخش  دولت با مفهوم مدرن برخورد صورت گیرد.

  . آنها "ایتنی ها" را بجان هم، می اندازند.است می کنند، خیلی نگران کننده

ی" "ملت گرائ وجوه سالم مشترک داشته نمی تواند. با "ملت گرائی"، "ٌمدرن"، های نژاد پرستی،این چنین اعمال و ادعا

هر گاه اتباع یک کشور مطابق  ی" طبق مفکورۀ "کانت"حمایت نماید.وریتهیک "دولت جم ، ازدر حقیقت باید امروز،

، آنطوری که "ایمانویل کانت" تعریف ماهیت یک دولت توجه نمایند و هم ، به(Max Weberویبر" ) س"مکتعریف 

، پس وجه مشترک همه اتباع، همین کنندبه مانند ملکیت شخصی برخورد  نباید در برابر آن، اننموده است، زمامدار

 سمک"اساسی اصول  که "گیلنر". ، که اگر قانونیت و مشروعیت سالم در مورد آن، صادق باشددولت و قوانین آنست

 اده می کند: فکردن می شمارد،  چنین اصدق  در دولت های غربی در حال ، تا بحالرا ویبر"

که انحصار آنان را بر  نهفته است، و یا در قدرت آنها آنها خواست هم موجود اند، که یا فقدان در،ی یدولت ها»

نه همه اجتماعات، صاحب " توضیح می دارد که،این دانشمند علوم اجتماعی هم چنان  «.قدرت مشروع تعمیل نمایند

این استدالل . بناًء موضوع "ملت گرائی" برای اجتماعات محروم از دولت خودی مطرح شده نمی تواند. "انددولت 

ملت" "که وقتی دولتی وجود نداشته باشد، آشکاراست که نمی توان پرسید، که آیا مرز آن، با مرز اینست، "فیلسوف" 

یکجا می افتد و یا نه. وقتی هم  اگر هیچ صاحب قدرت موجود نباشد، زیرا دولت وجود ندارد، پس نمی توان سؤال 
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کرد، که آیا  به عین "ملیت" مربوط است، مثل اتباع تحت حاکمیت. وقتی نه دولت و نه صاحب قدرت وجود داشته 

ی" مطالبات اصول "ناسیونالیستکه بتواند وجود داشته باشد، رنجش و خشم و غضب علیه آن  باشد، نمی تواند هم چنان 

 چنان شکایت ببار آورد، لیکن این سؤال دیگری است. . ممکن است محرومیت دولت هشود رسانیده بسر ،)ملت گرائی(

سال قبل، در سالهای قبل از انقالب  ۲37م، درست 1781که پس از سال معروف جهان "ایمانویل کانت" فیلسوف 

انسه، که در صدر همه متفکرین عصر و زمان "روشنگری" در اروپای غربی قرار داشته است در یک اثر خود فر

و آنطوری که در یکی  تحت عنوان: "به خاطر صلح جاودان"، از پدیدۀ دولت تعریف جامعی از خود بجا مانده است،

 ، درینجا بار دیگر نقل می کنیم:از شماره های قبلی نیز ذکرشده است، بخاطر سهولت و بطور تکرار احسن

اجتماعی باشد. دولت،  دارانیست که مانند یک زمین، بر آن مقر خود را ک دولت بطور نمونه یک دارائی ای ی» 

است از انسان ها، که هیچ کسی دیگر، بجز خود آنها، حق ندارد بر آن آمریت کند و یا تقاضاها، مرتبات  و تصامیم 

(. آن متفکر معروف، از اشکال مختلف دولت حرف می زند، مفهوم "شهروندی" ۴)ص « اتخاذ نماید برای آن، را

نباید هیچ یک دولت » ارتباط داده، در جائی چنین افاده می کند:  یرا با قوانین "بورژوازی" و قوانین جهموری خواه

دولت دیگر از طریق میراث، تبادله،  موجود ) چه کوچک و چه بزرگ باشد، هر دو درینجا بیک اندازه(، توسط یک

ممکن بوده است،  مانند امروز، زمان که اشغال سرزمین های بیگانه، در آن «خرید و یا تحفه، تصاحب شده بتواند.

هیچ دولت، نباید در اوضاع و حکومت یک دولت دیگر با تعمیل زور، خودش را » در جائی چنین توضیح می دهد:

سال( و بخصوص پس از  ۴۵حال جامعه ودولت افغانستان درین بحران بیش از چهل سال ) (۶)ص «  خلط سازد

مشروعیت  ۀ نیمه اول دهه هشتاد قرن بیست، در چه وضعیت قرار دارد. زمامداران  دولت اشغال شده، از چه درج

لیغات دیوانه وار در طی مدت برخوردار خواهد بود؟ وظایف  این همه "اتباع دوگانه" را که از "میدیا های آنها" به تب

 کسی تعیین نموده است؟ زمان "بحران" مشغول اند،  چی

 نسبتاً  در مدتکه سال عمر داشته است،  3۴ط دولت پادشاهی افغانستان فق، نشر آثار "ایامونویل کانت"، در آن زمان

زمان اشغال کشور توسط پادشاهان "ایرانی"،  عصر ودر کوتاه، با تعریف "امپراتوری درانی" شهرت یافته است.

 ، خوددر تأسیس دولت مستقل "پادشاهی" نیز"جنرال احمد خان" از "هنر" و "تجارب نظامی" در اردوی "اشغالگر"، 

 . باشدکار گرفته  هم چنان باید

ل کشور، نتنها که قدرت استرداد استقال از در سال های قبل و بعد از جنگ اول جهان، الی قبل هم چنان بیاد داریم که

های بیرونی در امور داخلی کشور، مداخله می نموده اند، بلکه از استقالل در امر برقراری و رشد مناسبات در 

، این کشور در قید یعرصۀ خارجی نیز، محروم بوده است. از طریق قرارداد های تحمیلی غارتگرانۀ استعمار

قتی در  یک جامعه از "ملت" و "ملت گرائی" حرف بزبان آورده می محرومیت ازین حقوق قرار داده شده بود. و

شود، الزم و  ضروری است، تا برای هر اجتماع، آنچه که خود می خواهند، یک تعریف مشخص و صریح، از همچو 

یت مند. از نگاه سیاسی خیلی با اهنعمل کرده بتوا« هویت»مفهوم ارائه شده باشد، تا اتباع کشور در چهارچوب همچو 

از جانب همه اتباع دولت، پذیرفته شده باشد. در شماره های قبلی تعاریف متعدد دانشمندان، « هویت»و حیاتی است، که 

 ۀ تکنالوژی جدید، ازارائه شده است، که از تکرار صرفنظر می شود. آنچه در چنین شرایط بحرانی و هم چنان توسع

، بر ، صدمات بزرگیرهبران شود که شعارها و ادعا های مبهم توجهکه، باید خوردار است، اینست راهمیت خاص ب
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 "ملت" بعد ازمفهوم صریح کلمه، طوری که در گذشته نیز روشنی انداخته شد است،   ببار می آورد. کشور و جامعه

انقالب فرانسه، مفهومی است، که توسط دولت "بورژوازی"، شامل ادیبات سیاسی گردیده است، خیلی محتمل است 

چه جائی که از  را نه فهمیده باشند، دولت پادشاهی افغانستان، مفاهیم چون "بورژوازی"، زمامداران، در آنزمانکه 

اثرات  ،مازمان در کشورآن سیاسی -مفاهیم حقوقی باشند. محتمل است، که هحرف زدقوانین اساسی بورژوازی، 

درین چند مفهوم توجه نمائید، که "ایمانویل  باشد. وارد ننمودهم امروزی یهامشهود و قابل ذکر، در مطابقت، با مف

کانت" اصطالح جمهوریخواهی را چگونه تعریف می کند و در مقایسه با دیگر اشکال حکومتداری، چه قیمتی برای 

جمهوریخواهی یک اصول و پرنسیپ منزوی تطبیق زور و قدرت )حکومت( است، که از » آن، قایل است. از دید او

(( یک قدرت اختیاری despotismاستبداد یا حکومت مطلقه )"دیسپوتیزم") ن عملی می گردد، وانب قانونگذاراج

ه، شود، که خود تعیین نمودطبق چنان قوانینی به پیش برده می، که تحمیل پیشبرد امور دولت، برو مستبدانه است

 (1۴)صفححه .« گردد..عملی میخواست شخصی نمایندگان حکومت، آن، خواست رسمی و عامه، مشروط ب عالوه از

در صورت  دیموکراتی" در واقعیت امر و: »"یبه ادامه تذکر می  دهد که در صف سه نوع دولتداری یا حکومتدار

یک "استبداد" است، زیرا این نوع هم، قدرت و قوت اجرائیوی را "اساسگذاری" می کند.  ،درک الزم ازین کلمه

نان مخالف یکی )که با آنها تعیین نمی کند(، از اینرو همه، که باز هم، همه از آنجائی که همه و بهر حالت هم چ

نیستند، تصمیم اتخاذ می کنند، آنچه که یک تضادی را با خواسته های عمومی با خودش و هم با  آزادی شناخته 

 )همانجا( ..« می شود.

ف هد»را انتقاد آیدیالوژیکی در روشنگری بازی کرده است.  یمهم و خاصنقش صاحبنظران برین عقیده اند که، 

بوده است،  مرکزی روشنگری، رهائی شعور انسان از خرافات، موهوپرستی، اشتباهات و غلطی های پیشداوری

حاکمیت آنها، کار می  که بر طبق این شیوۀ ادراک و احساس، قدرتمداران قرون اوسطی، از آن برای مشروعیت

اتریالیست" های فرانسوی، از جمله، "پاول هاینریش دیتریش  فٌن هولباخ و کالوده ادرین هیلویتیوس" "مگرفته اند. 

(iusClaude Adrien HelvétHolbach und Paul Heinrich Dietrich von ) از  ً ، خاصتا

نظرات و عقاید خود آنها را، در مطابقت با منافع  –ادعا های آنها را مبنی بر اینکه نتقاد نموده، ا کلیسای کاتولیک

روشنگری سیاست تطبیق یش ها و روحانیون نام داده اند. فریب کش  -و عالقمندی های حفظ قدرت پخش می کنند 

)ویکیپیدیا( درین راه آثار برجستۀ "ایمانویل «  بشر را تقاضا داشته اند تعقل، علم و دانش، دیموکراسی و حقوق

رهائی از "، تأثیرات بزرگ مثبت از خود بجا مانده است. این آزادی و انتقاد از عقالنیت خالصکانت" بخصوص "

  اعد گردد.شده است، تا زمینۀ گشودن راه بسوی افکار "سیکوالریزم" در دولتداری مس باعث و خرافات موهومات

جبر  ،برخالف آنچه که در اروپا، در پروسۀ "روشنگری" صورت پذیرفته و با تشکیل دولت های جدید، همزمان

 زمان اساسات "حقوق خلق ها" و متعاقباً اصول "حقوق بین الدول" و یا "حقوق بین المللی" را، باعث شده است. 

وقتی سال عمر داشته است.  ۲3کانت، فقط ایمانویل  ،م17۴7در زمان تأسیس دولت پادشاهی افغانستان، در سال 

قریب سه ونیم دهه بعد در بارۀ مناسبات رسمی حقوق دولتی، حقوق خلق ها و حقوق شهروند در این دنیا مفاهیمی را 

بیان می دارد، می توان آن نظریات را بپذیریم که بنابر جبر و ضرورت زمان، دولت پادشاهی افغانستان، تحت قیادت 

جنرال احمد خان ابدالی" تأسیس یافته است. این دولت زمانی تأسیس می گردد، که در ماحول آن دولت های قدرتمند، "

https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Adrien_Helv%C3%A9tius
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همان شرایط بوده است، که "جرگۀ قومی"، به تأسیس "دولت پادشاهی" افغانستان  ، بنابر"فیئودالی" موجود بوده اند

را با خود حمل می نموده است، « قومی»ه، مهر موافقت سران موافقت می کند. همین که بشکلی از اشکال، مقام پادشا

انکشافاتی را که ما  ،می توان بحیث مقدمۀ آمادگی جامعه به رژیم جمهوریتی پذیرفت، که متأسفانه، دولت و جامعه

ولت أسیس دامروز انتظار آنرا داریم، طی ننموده است. حال ببینیم که "ایمانویل کانت" در آنزمان در بارۀ نیازمندی  ت

 چه می نویسد: 

به قوانین رسمی رو آورد، ، .  وقتی اگر یک مردم، بنابر فقدان  توافق درونی هم مجبور نگردد ، تا از روی جبر۱»

باز هم این امر را جنگ از خارج انجام خواهد داد، طوری که در مطابقت با آنچه که قبالً ذکر شده است، استقرار 

می یابد، که باید  دیگری رااز مردم در مجاورت خود، مردم فشار آورنده و مهاجم نظم و مرتبات طبیعی، هر یک 

از داخل در تشکیل دولت مجبور گردد و به عنوان قدرت  در مقابل آن  مسلح و مجهر باشد. حال  علیه آن، خود

ر است، هم چنان وضعیت و قانون اساسی جمهوریتی یگانه قانونی است، که به حق انسانها، کامالً مناسب و براب

ادعا  ،، در حفظ آنست، به همان پیمانه که بسیاری هاهم سنگین ترین است، که بر پا  شده بتواند و سختی بیشتر

دارند، که باید یک دولت مالئک ها باشد، زیرا انسان ها، با تمایالت خود معتاد آنها، در امر یک قانون اساسی با 

 (30" )ص د بود...نهمچو یک شکل واال و برین  قادر نخواه

البته وضعیت اجتماعی در افغانستان، و هم از آنچه که "ایمانویل کانت" از مفهوم جمهوریتی نام برده است، از جهات  

انکشافات اجتماعی و مقایسۀ مرحلۀ تأریخی، فاصله داشته است، اما بر طبق شرایط و اوضاعی که در آنزمان، مردم 

 عواملی بودهاز جمله هدید می نموده است، هم چنان می تواند یکی از فکتور ها و یا ت ،سرزمین افغانستان امروزی را

در کتاب خویش، تحت عنوان " بخاطر صلح جاودان"، تعریف نموده، و فشار  باشد، طوری که "ایمانویل کانت"،

ثر نبوده باشد. این  م( نیز بی ا17۴7خارجی همسایگان افاده نموده است، در تأسیس دولت پادشاهی در افغانستان )

 "عامل خارجی"، بشکل فشار "دولت های قدرتمند فیئودالی" در ماحول افغانستان امروزی بوده است. 

به عنوان اشارۀ کوتاه به تمام حلقات "راسیستی"، باید توجه کنند که تأسیس دولت در همه جوامع، به عنوان یک 

"قبیلوی" و "قومی" تشکیل می گردد، دیگر نظم و مرتبات  ضرورت تأریخی پذیرفته شده است.وقتی دولت در جوامع

قبیلوی، تسلط و رهبری آنرا از دست می دهد. اینکه مرحلۀ گذار با چه سرعت صورت می گیرد، و چگونه کلتور 

را می نماید. طبیعی است، که در رگ های  جانبه، سیاسی دولتمداری و حاکمیت برقرار می گردد، ایجاب تحلیل همه

 . باشدداشته می جریان خون از نگاه بیولوژیکی معین ان که در رهبری قرار می گیرد، یک گروپ هر انس

در تشکیل و انجام وظایف دولتی، مهم اینست، که از قوانین و توافقاتی که بین هسته ها و تشکل های اجتماعی صورت 

بعدی از همچو دولت ها، دولت های  می گیرد، مراعات و پیروی صورت گیرد. اشتباه نشود که وقتی اگر در مراحل

نویسندده می خواهد افاده کند،  ،"ملی" نامیده اند، معنی مخلوط ساختن خون در بدن آنها را ندارد و با این شیوۀ سخن

که اگر وابستگان هر گروپ "ایتنی" بعداً حاضر اند، دولت تشکیل دهند، و در عین زمان طبق معمول از نسبت "ملت" 

اقد واحد و ف یک مفهومباستفاده نمایند، باید آنرا تعریف کنند و این تعریف برای همه اعضای جامعه و "هویت ملی" 

 "ملت" بودن وخود بیابد.  ،راه معقول راکه  در غیر آن، تکلیف جامعه است، . شده بتواندبیان  ،هر نوع مغشوشیت

« یمذهب»هیچ قدرت سیاسی نباید در حیات  .ربطی ندارد «مذهبی»و یا  «ایتنی»"ملت شدن"، با نسبت ها و روابط 
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اما این اصل را هم باید از نظر  ایجا کند.مانع و انجام فرائض دینی و یا مراسم خاص عنعنوی « کلتور ایتنی ها»و 

ست. جبری آن هم وظیفۀ دولت نی تحمیلگفته نشده است، بناًء  «دین به جبر»، مینادور نداشته باشیم، که آنطوری می د

ورد دین م آن رویپو  اصول انسان عقیدتی را قبول کرده است، اختیار خود اوست که چه نوع خودش را تسلیم وقتی

، در "عقالنیت عریاندین در محدودۀ ، در مقدمۀ اثر خویش تحت عنوان "«ایمانویل کانت» می سازد. انتخاب خود،

انسان به عنوان یک موجود آزاد ارتباط داده می اخالق، تا جائی که با موجود مقدمۀ چاپ اولی آن، می نویسد: " 

موجود وابسته به قوانین بی قید و شرط که اساسگذاری ، به ، بواسطۀ عقل خودشود، لیکن در عین حال هم چنان خود

 بیک محرکنه هم  دیگری بر آنست تا مکلفیت خودش را بشناسد، دنه نیازمند مفکورۀ موجویاد گردد،  شده است،

 (3" )ص نسبت به خود قانون نیاز دارد، تا آنرا مشاهده نماید...، دیگر اصلی

فقط یک دین وجود دارد اما می تواند انواع زیاد »در یک مقولۀ معروف  "ایمانویل کانت" هم چنان می خوانیم: 

  «د.شعقیده و جود داشته با

صرفنظر از  داری آن داشته باشد. در حیات دولتی، فقط تعهدات قانونی می تواند، نقش عمده در ایجاد نظم و نگه

م، در آن ه و تعریف درنیست" یک پدیدۀ "ابدی" نمی دانند، اما استعمال مفهوماینکه این پدیدۀ "ملت" را، دانشمندان "مُ 

اتباع یک هدف از  ،سال تغییر نموده است. حال وقتی از یک "ملت" حرف می زنند ۲00طول همین تأریخ قریب 

تفاوت های احتمالی "ایتنی" و "مذهبی" باید مجزا از مناسبات سیاسی در دولت در نظر . دولت در یک قلمرو است

 سیاسی حقوقی دخیل ساخت.  ۀگرفته شود. موضوعات "احساساتی" و یا "اخالقی" را نمی توان، در ادار

، حفظ نماید در زندگی دولتی پیروی حتمی فرد از قانون تصویب شده است. دولت مکلف است از تمامیت ارضی دفاع

بداند، مواظبت از تطبیق قانون و هم چنان در سایراقدامات  ۀ دولت و ارگان های موظفامنیت اتباع را وظیفۀ روزمر

ظف دولتی، آنچه ؤبا مسئولیت برخورد نماید. وقتی یک فرد جامعه و یا یک مقام م، در راه سعادت انسان های کشور

در برابر  د، کدام فوق العادگی ندارد، زیرا برای همچو وظیفه تعیین و، انجام می دهاست را که قانون وضع نموده

. فقط کسی که به مراعات از قانون توجه ننماید، و هم از امتیازات قانونی برخوردار است معاش می گیرد انجام آن

در  ه خواهد شد.به پنجۀ قانون سپرد د باشد،جواداری و حقوقی فعال مو –باید بداند که اگر دولت و سیستم سیاسی 

مقاالت قبلی این نویسنده مکرراً تأکید شده است، که بر ارزش های کلتوری، که "مذهب" و "لسان" در جمله نیزمحسوب 

 آباد کرد.« دیموکراتیک»می گردد، نمی توان یک دولت 

یث مثابۀ یک عامل بحب می تواند اینرا هم نباید فراموش کنیم، که بحران در رهبری "امپراتوری نادر افشار" ایرانی،

صورت  "جنرال احمد خان" مسمی به "احمد خان ابدالی"، از جانبفقط  ابتکار عمل ، کهودیاد ش ،منشاء فرصت

شاید حمالت رژیم های فیئودالی ماحول،  ،احساس خطر احتمالی بعداً در زمان "زمامداری" ایشان، پذیرفته است.

، در دفع خطرات، عمل شود، که در نتیجه مطابق شرایط وقت، حیثیت باعث شده باشد، که با استفاده از هنر نظامی

 . از جانب جامعۀ افغانستان "لقب بابا" را کمائی کرده اند "امپراتوری" را، بخود گرفته است. رهبر ان

کن م، که اثری از "انقالب فرانسه" مشهود، نبوده است. عالوه از اینکه مگردیده استدر زمانی ایجاد  این امپراتوری

راه  وطن افغان ها در آنزمان،  مفاهیم "جمهوریتی"ـ آنطوری که در اروپا مفهوم بوده، در محافل برجستۀ اجتماعی

نیافته بوده باشد، اما از نگاه کلتور و عنعنات و بقایای قومی و قبیلوی، همین عدم رشد ساختار های "طبقاتی" مانند 
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ت در حیابیلوی"، قبل از زمان تأسیس دولت ودند که از زمان "اداره قحفظ نموده ب را هم مثبت دیگریجوانب  اروپا،

تکامل عادت داشته اند. بعبارت دیگر، جامعه در مجموع به سطح مشابه رشد و  به آن به عنوان عنعنه ی،عاجتما

 ، در برخیهای اجتماعی، مانند اروپا، نرسیده بود، توافقات اقوام هم، از طریق نفوذ سرکردگان آنهاطبقات و قشر 

" ا سالحمردم بموضوعات، سهلتر بوده است. زیرا بر طبق تحلیل و ارزیابی "فریدریش اینگلز" به جوامع قبیلوی، "

یاد نموده است، این اقوام و قبایل قبل از آن در ساحات محدود تر، از تجربۀ محافظت قلمرو های قومی آنها، برخوردار 

حسب حکایت ها، طوری نتیجه گرفته شده می تواند، که نوعی از مناسبات  بوده اند. در آغاز تأسیس این دولت، بر

موازی به پیش برده می شده است. آنچه مشخصۀ حیات  ،مخلوط، هم نفوذ سران قوم و هم انجام وظایف ادارۀ دولتی

اشندگان ، مانند باقوام در افغانستان نشان می دهد اینست، که اتباع کشور با مناسبات قومی، تا مدت های نسبی طوالنی

 نمی برده اند. صرفنظر از اینکه وابستگی های قومی در بین اقوام، با تفاوت "شهری، به مراجع قانونی دولت "پناه

های خورد و  "جرگه"دیده شده است، در بسیاری از محالت، مردم مسایل و منازعات آنها را، از طریق  های چند،

، حل و فصل می نموده اند. وقتی انه(گ)پنج« ځګونقضاوت "پن بر طبقو برخی از مسایل کوچکتر را  بزرگ قومی

اند،  مراجعه نمی نمودهبخش بزرگ جامعه در طی دهه های طوالنی، در بسیاری مسایل، به ادارۀ حاکمیت "دولتی"، 

اینکه  ازاجتماعی، در حاکمیت دولتی تسلط داشته بوده باشند. تحلیل علمی  های معنی آنرا ندارد که چنین کتگوری

 دولت در افغانستان چه مراحل تکاملی را پیموده است، ایجاب مطالعات وسیعتر را می نماید.

 ادامه دارد ...

 

 

 

 
 

 تذکر: 
د، را هم مطالعه کنناین مطلب و مطالب دیگر این نویسنده های قبلی دگان محترم متمایل باشند که قسمتهرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت  عکس می توانند با اجرای "کلیک" بر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yusufi_akbar_melat_graaii_dar_uropa_ ۹3 .pdf 
 ( 3۹) قسمت  ملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان!


