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  1۴/۰۸/۲۰1۶            دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 ملت و ملت گرائی!
 )قسمت سوم(

 

همه پیروان "آیدیالوژیکی" چپ و راست، بشمول "ملت گرایان"، در یک نقطه دارای وجوه مشترک می باشند و آن اینکه، 

نمایند. اما در فرصت  های مختلف، مطابق بدرجات مختلف، همه اصول و "نورم های" دیموکراسی واقعی را در عمل نقض می 

میل، آنرا بطور "قسمی" تبلیغ می نمایند. حاکمیت "احزاب چپ" که سیستم های یک "حزبی" را مبتنی بر دید "ساختار طبقاتی" 

 نوانجامعه و حاکمیت "طبقۀ کارگر" و "متحدین" آن، مستقر می خواهند، هواداران "دیموکراسی" به این چنین حاکمیت ها، بع

"دیکتاتوران" و در جملۀ حکومت های "مطلقه" می نگرند. در دوران "جنگ سرد"، بعنوان مثال در شعار های "ضد امپریالیستی" 

و "تفوق طلبی انحصارات سرمایداری"، "جنبش های آزادیبخش ملی"، که به جناح های "چپ" و "راست" نیز تقسیم می گردید، 

 نوان "متحد طبیعی"، نظام "سوسیالیستی" و "طبقۀ کارگر" تعریف، می نموده اند.در مبارزه علیه "امپریالیزم"، بع
 

در تحت نفوذ، دو قطب قدرت در مناسبات بین المللی، که فضای "جنگ سرد" مسلط بوده است، بدون تردید زمینه های غصب 

غیر قانونی که به سقوط دولت ها و  "قدرت سیاسی" از طریق "کودتا" نیزمساعد تر، بنظر می رسیده است. چنین فعالیت های

حاکمیت ها می انجامید، در تحت شرایط مناسبات بین المللی، چنین رژیم های "غیر قانونی" نیز به حکومتداری آنها ادامه می 

 یداده اند. اینکه خود آنها رژیم طبق دلخواه خود را تعریف می نموده اند، موضوع بحث این نویسنده را تشکیل نمی دهد. یک

ممکن  بخواهد خود را با ادعاهای "ملی" بودن تبرئه نماید و  دیگری از ضروت "انقالب" حرف بزند و یا اینکه با ادعای اینکه 

"جمهوری" نسبت به "پادشاهی" پیشرفته تر و "مترقی" است، متوسل شدن به عمل "کودتا" را ترجیح دهد. رجحان چنین حلفات 

ندارد. در جهان ما، صاحبنظران را در پروسه های "سیاسی" و "اجتماعی"، در رابطه با "ترقی"،  و افراد، با قانونی بودن ارتباط

( و گروپ دیگر که مخالف انقالب می revolutionبدو گروپ تقسیم نموده اند. یکی "پیروان" تغییر سریع از طریق "انقالب" )

( ترجیح می دهند. در evolutionمنظم و مسلسل  تکاملی )باشد، ترقی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را، از طریق تحوالت 

پرنسیپ تنها، شکل نظام ها، در انکشاف جامعه، تعیین کننده بوده نمی تواند، در صورتی که افراد جامعه از فهم و درک و 

 مهارت های همه جانبه، برای حل عاجل مسایل مشترک حیاتی، برخوردار باشند و آگاهانه عمل نمایند.

صورت، همه و همه، رهبران این چنین حلقات تشنۀ قدرت، بخصوص در جوامع ماقبل صنعتی و ساختار قبیلوی، که قدرت  بهر

سیاسی، درین جوامع بطور غیر مساوی تقسیم گردیده، گروپ های سیاسی، بیشتر ساختار مشابه با "باند ها" را، بخود می گیرد 

 و رضایت خاطر صاحب قدرت ، سنجیده می شود. برای چنین رهبران امکانکه درجۀ "اعتماد" رهبران، بر طبق معیار ها 

تهیۀ بیانات "عوامفریبانه" نیز متصور است. در حالیکه نظام سیاسی جدید از طریق غیر دیموکراتیک و دیکتاتوری برقرار می 

اند. فضای جنگ سرد، در شده است، لیکن رهبران آن در فرصت های الزم، در حرف، "تعهداتی" را هم بزبان می آورده 

مناسبات دولتین، در تحت عناوین مختلف، که  قرار ارزیابی "اندرسن"، با مهر "انقالب" نشانی می گردیده است، به حیات 

 سیاسی آنها، ادامه می داده اند، با وجود اینکه از راه غیر قانونی، قدرت را دست می گرفته اند.
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ً در قاره های  "آسیا"، "افریقا" و "امریکای التین"، صورت گرفته است. در همان مرحلۀ تسلط فضای چنین کودتا ها، عمدتا

م، دو "کودتای نظامی"، که در پرنسیپ 1۹۷۸م تا 1۹۷۳"جنگ سرد" در مناسبات بین المللی، در کشور ما افغانستان، از سال 

هر دو غیر قانونی و ضد "منافع ملی" )با مفهوم 

ر قانون اساسی همین "مدرن"،تعریف "ملت" افغان د

دولت حاکم بر قلمرو تعریف شده است( و "ضد 

دیموکراسی" شمرده می شود، رخ داده است. اولین در 

م( که در 1۹۷۳جوالی  1۷ش ) 1۳۵۲سرطان  ۲۶

قسمت دوم همین سلسله، از وقوع همان "کودتای 

سفید"، بر مبنای گزارش "شپیگل"، گزارش گردیده 

ه شر شدۀ "شپیگل" را کاست، درین قسمت، تصویر منت

در قسمت دوم، نشر نشده است،  نیز عالوه می نمائیم و هم چنان، متن خبر شپیگل را بعنوان تکرار "احسن"، و تسهیل مطالعه 

 که در قسمت دوم نیز موجود است، خدمت خوانندگان محترم، تقدیم می داریم:
 

غیابت پادشاه، به سقوط سلطنت مبادرت ورزید، تا جمهوری را  ساله، با استفاده از ۶۴پسر کاکا، محمد داوود خان، » ... 

 ۱۰در کشوری که بر اساس احصائیه های "یونیسکو" و بانک جهانی، در جملۀ  –اعالن و قدرت را در کشور، بدست گیرد 

ا له کوه های بکشور فقیر جهان محسوب می گردد... درین کشور کم آب، با زمین های قریب، به مبتال به فقدان گیاه در سلس

 ۱۸تا  ۱۲هم چین خوردۀ هندوکش، که قریب به  دونیم برابر جمهوری اتحادی آلمان، مساحت دارد، بر حسب تخمین بین 

مارک )یکصد و پنجاه( در سال تخمین شده است. یک احصائیگیری  ۱۵۰میلیون انسان زندگی می کنند، که عاید سرانۀ  آنها، 

قریب نیم نفوس را کوچی ها، تشکیل می دهند. چوپان ها با رمه های گوسفند آنها، دائماً نفوس هیچگاه صورت نگرفته است. 

در خشکی های سنگالخی، در پی دریافت آب و چراگاه ها، روان اند. حتی در سالهایی که اقلیم، مساعد است، حیوان و انسان 

داکتر  ۷۰۰سال، نمی رسند. در تمام کشور  ۱۲ز در سرحد موجودیت بسر می برند. از جملۀ پنج طفل، سه طفل بعمر اضافه ا

فیصد افغانها، از نعمت خواندن و نوشتن محروم اند. درین کشور عقبمانده، قدرت مالکین فیودال و  ۹۰وجود دارد. اضافه از 

ساختار  در مال های اسالمی، که کمترین پیشرفت، مانند بهداشت و تعلیم مکتب را  کار شیطان می نامند، شکست نا پذیر است.

قومی و دودمان ها، افغان ها، در مقایسه با قدرت دولتی دور افتادۀ کابل، بیشتر در قید ملک های محلی و پیشوایان مذهبی 

 «قرار دارند...
 

در زمان وقوع اولین "کودتا"، در افغانستان یک دولت پادشاهی چهل ساله برقرار بوده است. این دولت، در همان 

ن اساسی و "پارلمان دو مجلسه"، بوده است که بعنوان ارگان های قانونگذاری، فعالیت داشته است. لحظات دارای قانو

اینکه این نظام سلطنتی تا چه حد، ازقانونیت و مشروعیت برخوردار بوده است، موضوع بحث این نویسنده نمی باشد. 

قانون نیازمند باشیم، می توان ازین رویداد و  اما استدالل "غیر قانونی" بودن "کودتا" را بدون اینکه به مادۀ مشخص

از محتوای مفهوم این سوال ساده، درک نمود که: در دولت پادشاهی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و امنیت و 

مصوونیت اتباع کشور، در صالحیت قانونی چه قدرت مسئولبر حسب قانون بوده است،  و با چه قوت در مقررۀ 

 و یا "نوکریوالی"  قرار داشته است؟وظیفۀ پالن شبانه 
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افراد "کودتا"، که خود به اقدام "مخفی" اعتراف نموده اند، به امر کدام مقام مسئول قانونی عمل نموده اند؟ آیا همان  

 صادر کننده امر، بر طبق قانون سند تقرر برای آنمقام و توظیف در همان شب را در اختیار داشته است و یا نه؟

آیا لیست افراد شامل "نوکریوالی شبانه"، از جانب مسئولین مورد تأئید قرار گرفته بود؟ آیا در همان کودتا، و در نتیجۀ 

همان اقدام، که آنرا "کودتای سفید" دانستند، مگر یک "تانک"، بدریا نیفتاده بود؟ چه کسی امر حرکت این تانک را 

احت داشته است؟ بهر صورت، صرفنظر صادر نموده بود؟ آیا این عمل در قانون صر

از اینکه این "کودتا" بدون خونریزی یاد شده است )یک تانک بدریا افتاده، قوماندان 

تلف شده است.(، به تالش "ده ساله" در راه "دیموکراسی" که در باال ذکر شده است، 

ن اخاتمه داده است. اگر اشارۀ "شپیگل" را در پایان تصویر فوق بپذیریم، که هم

"کودتا" با "سیم ارتباط با مسکو" صورت گرفته باشد، که بعداً بحیث رژیم جمهوری 

برسمیت شناخته شده است، پس ممکن است در کودتای خونین پنج سال بعدی هم، که تا اکنون کشور را در حال بحران 

دی به تفصیل معلومات درین خونین نگهداشته است، از همان "میتود های" عملی شده، استفاده شده باشد، که نیازمن

 زمینه، محسوس نمی باشد.

روز بعد از کودتای  ۵۵بهمین ترتیب اًز وقوع کودتای خونین "چیلی" نیز یادآور می شویم، که در همان سال،  درست 

افغانستان، در قارۀ امریکای التین صورت گرفته است، و آنهم بعنوان یک عمل کودتائی "غیر قانونی" محسوب می 

. این کودتا را برخالف کودتای افغانستان، بکمک "غیر مستقیم سی آی ای" شناخته اند. جنرال "پینوچیت" )سمت گردد

راست (، حکومت انتخابی داکتر "سلوادور الیندی" را سقوط داد. "الیندی" تا دم مرگ در قصر ریاست جمهوری 

م، ۲۰1۳سپتمبر  1۲عد"، مردم "چیلی"، در مقاومت کرد، که درنتیجۀ بمباران ها، کشته شد. درست "چهل سال ب

بعنوان ابراز نفرت از کودتا و بی قانونی ها، و تجدید یادگار از شهامت "الیندی" که در دفاع از "دیموکراسی" جان 

م، به دیکتاتوری ادامه داد، "کمیسیون" تحقیق حقایق،  از 1۹۹۰داده است، به مظاهره پرداخته اند. "پینوچت" تا سال 

انسان در شکنجگاه ها، گزارش داده است. وقتی "کودتا" را یک عمل غیر  ۳۰۰۰زندانی سیاسی و قتل  ۲۸۰۰۰

قانونی و هر عمل غیر قانونی را هم عمل "جرمی"، بشناسیم، پس وقوع متعدد چنین کودتا ها، در سایر نقاط جهان 

آن، مهر تأئید، بگذارد. توجه خوانندگان هم، بنا بر هر نوع شرایطی که باشد، نمی تواند، بر قانونیت و مشروعیت 

محترم را به این امر جلب می نمائیم،  که وقتی نویسنده عنوان "ملت و ملت گرائی" را تعین نموده است، به مفهوم آن 

نیست، که چون این پدیده، بمفهوم "مدرن" آن، بعد از "انقالب فرانسه" در اروپا، شامل ادبیات سیاسی گردیده است، 

از تفاوت نظر نسبت به این مفاهیم، در نقاط  دیگری از دنیای ما، یعنی  در دیگر جوامع و قاره ها، استعمال  صرفنظر

وص شناخته شده باشد، بخص«  مقدس»این کلمات مجاز نباشد و یا اینکه از نظر نویسنده، این کلمه،  بعنوان کدام کلمۀ 

ت "نژادی"، "فرقه ای مذهبی"، سمتی و غیره، با وسعت و در ین مرحلۀ بحرانی و بی سابقه در کشور، که تمایال

شدت تبارز نموده و تعریف صریح مفهوم "ملی" را هم، زیر بار سنگین خاشاک و در البالی یک عالمی از افکار 

 انحرافی پوشانیده است.
  

یک  توانسته است، بعنوان"ملت گرائی"،  بر اساس ارزیابی های علمی، در مقایسه با "لیبرالیزم" و یا "مارکسیزم"، ن

"آیدیالوژی" شناخته شود، پس نمی تواند، بمفهوم سیاسی اجتماعی، در بر گیرندۀ  وسیع و مشتمل بر همه اهداف 

« گرائیملت »مشروع  و قانونی در یک کشور و در یک جامعه، شناخته شود، و نباید هم چنان، چنین فکر شود که 

لم، ثابت و غیر قابل تغییر باشد. در شرایط بحرانی فعلی، متأسفانه که حتی برای همیشه،  دارای محتوای سیاسی سا
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از زبان، "روشنفکران " نامنهاد و برخی از نویسندگان، مفاهیمی ذکر می گردد، که خطرات بزرگی را در برابر آیندۀ 

نام می برد، هدف او  کشور و وحدت ملی آن، بمفهوم اصلی کلمه، قرار می دهد. وقتی این نویسنده از "وحدت ملی"

از موجودیت "دولت حاکم" در قلمرو کشور بوده، تا متعهد و قادر به حفاظت از تمامیت ارضی و هم چنان متعهد  به 

برقراری چنان نظام سیاسی حقوقی با شد، که برای  تمام اتباع آن، تعمیل حقوق مساوی را تضمین و از حیات آنها 

حرافی، چون  تمایالت "برتری نژادی"، دارای ضعف های محسوس می باشند. در پاسداری نماید. پیروان مفاهیم ان

استفاده از ارزش های کلتور و فرهنگ، نباید قیوادات وضع گردد، که بدون آن هم غیر ممکن و نا معقول شناخته می 

 شود. 
 

 جدید"ملی" در آنزمان اروپا،طوری که قبالً نیز تذکار یافته است، نباید فراموش نمود که، در رهبری سیاسی  دولت 

بعد از انقالب فرانسه، "بورژوازی جوان" قرار داشته است، که با ریشکن ساختن مناسبات "فیودالی" و با انهدام کامل 

تسلط محافل "اشرافیت فیودالی"، جامعه را بسوی مناسبات نوین، "تولید ماشینی و صنعتی" رهبری نموده است. 

هاتی تحت تسلط زمینداران بزرگ قرار داشته اند، به  باشندگان شهر مبدل نمودند. همین دهقانانی را که در حیات د

مرحله است که، انسان از آزادی های نوین فردی برخوردار گردیده است. انسان های جدید صاحب شغل، علم و دانش 

رشد داده اند. رهبری آنزمان، و مهارت های گوناگون، در مرحلۀ "انقالب بورژوازی" ، "مدرنیزم" را در همه ابعاد 

 دولت آنها را، "دولت ملی" دانسته اند. 
 

تعلیم و تربیت اتباع جامعه، تحت رهبری "بورژوازی ملی"، هم چنان شخصیت های مستقل  و دارای ارادۀ قوی به 

ت مادون" را از شیوۀ آزاد زیستن را بوجود آورد. در چنین مرحله، خارج از کلتور قبلی "فیودالی"، که در آن "اطاع

آمر و "صاحبان قدرت" می طلبید، راه را بسوی جامعۀ "باز" و هم شرایط انتخاب راه حکومتداری "دیموکراسی" را 

نیز مساعد ساخت. چنانچه از زمانی که در جوامع اروپائی و شمال امریگا، در شیوۀ حکومتداری، "دیموکراسی"، 

"دیکتاتوری" و محصور نگهداشتن انسان ها، مطرح گردیده است.  راه یافته است، جامعۀ "باز" و "آزاد"، بجای

سیاستمداران، در همین جوامع اروپائی، و شمال آمریکا می کوشند، تا از کلمۀ "ناسیونالیست" استفاده ننمایند. نباید 

، «درنیزمم»فراموش کرد که در جامعۀ ما، به نسبت عدم رشد چنین مناسبات اجتماعی، حلقات و نیرو های طرفدار 

که افراد آنها "ٌمدرنیست "، یاد می شده اند، در مقایسه با عقبگرایان، در مواضع ضعیف قرار داشته اند. زیرا در 

جامعۀ ما، اثری از چنان قوتی که صنعتی شدن جامعه را با رشد و توسعۀ "مدرن" شهرها و زندگی شهری، بدون 

 و تا اکنون  هم بطور الزم وجود ندارد. موانع و خطر رهبری می توانست، وجود مؤثر نداشته
 

این قوت "جوان" در جوامع اروپا، برای آنها،  در مرحلۀ "گذار"، از یک مرحله، به مرحلۀ دیگر مؤفقیت های روز 

افزون داشته است. باید بحیث خواننده متوجه بود، که تنها، با ذکر "کلمه"، و بدون عمل، نمی توان به گذار مشابه 

بهمین ترتیب در حلقات "ناسیونالیست" و "نژاد پرست" نیز تمایالت مشابه، عظمت طلبی گروپی، متبارز دست یافت. 

می گردد. در سالهای نخست بعد از جنگ دوم جهانی مشاهدات و تجربۀ زندگی نشان می دهد، که اکثریت "ملت 

عقیدت "مذهبی" برخورد می کنند.  گرایان"، با چنین خصوصیات مانند، مناسبات "خویشاوندی" و هم در مطابقت با

درینجا تصور و برداشت "اندرسن" قابل توجه است. او همچو تمایالت "ملت گرایان" را، در حیات اجتماعی، در 

حیطۀ مناسبات "خویشاوندی" و "خون شریکی"، دیده، بیشتر در جوامع عنعنوی و قبیلوی، محسوس می باشد. اکثریت، 
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ابستگی ها و "نورم ها"، مقید احساس می نمایند، که گویا قیودات مناسبات خون شریکی، یک خود شانرا در یک نوعی از "و

  امر حتمی باشد. بهمین ترتیب از مذهبیون هم چنان، نمی توان در موقف سیاسی، انتظار تغییر کیفی داشت.
 

ستعماری، از آن بعنوان "آیدیالوژی امپراتوری های ا»"اندرسن"، در اثر تحقیقاتی خود در بارۀ "اختراع ملت" می نویسد: 

بدینترتیب، این مفهوم "ملت گرائی"، بشمول "مبارزۀ « .حاکمیت" و ماشین "دولت سازی" در "جهان سوم"، کار می گرفته اند

طبقاتی" و یا "دیموکراسی"،  "لیبرالیزم" و "سوسیالیزم"، همه مفاهیمی اند، که در جوامع عنعنوی و قبیلوی، تا حدی بیگانه 

چنانچه در جوامع  است. نا گفته نماند که در جوامع قبیلوی و عنعنوی، عنصر "مردم گرائی" و "مساوات" وجود داشته است،

 ابتدائی، نوعی از "دیموکراسی" را نیز، شناخته اند. 
 

آنچه قابل تذکر بوده می تواند اینست، که درنیمۀ دهۀ شصت قرن بیست، که با "تصویب قانون اساسی" زمان سلطنت و بعد از 

"جنبش های سیاسی"، از اصطالح آن هم، بعنوان "دهۀ دیموکراسی" نیز یاد شده است، قریب در همه حلقات "روشنفکری" و 

"بورژوازی ملی"، و "دیموکراسی ملی"، بطور برجسته، یاد می شده است. کسانی که از "بورژوازی ملی"، بشمول برخی از 

حلقات "چپ" یاد می نموده اند، در عین حال ضدیت آنها را با "انحصارات سرمایداری" و منجمله ضدیت با بورژوازی 

 می ستاخته اند.  کمپرادور" هم متبارز
 

با وضعیت حساسی که جامعۀ ما، در جریان این "بحران" طوالنی قرار دارد، ارائۀ چنین معلومات، بصورت عام، بمعنی  ضدیت 

و مقابله با مفهوم "ملت گرائی" و "ملت گرایان" نبوده، در عین زمان هرگاه در چنین گرایش، بطور مشخص، راه و روش و 

ه کلتوری"، نیز نا دید –کر نشود، الزم است، تا خطرات احتمالی "انحراف" از منافع "ملی" و "اجتماعی اندیشۀ سیاسی، روشن ذ

 گرفته نشود.
  

 -انسان ها از زمانه های دیر خود شانرا بعنوان اعضای "اجتماع »"هوبسباوم" در قسمتی از کتاب خود یادآور می شود که: 

آنها"، دانسته اند، که درین زمینه، در آیندۀ  –مخالفت( با دیگران، بعنوان "اجتماع  ما" تعریف نموده و در مغایرت )اکثراً در

 (۷صفحه ) «نزدیک هم، تغییری رخ نخواهد داد...
 

"هوبسباوم" برای تقویت استدالل خویش که مفهوم و پدیدۀ "ملت" را، اصطالح جدید نامیده است، در آغاز از اظهارات "والتر 

را، قرن "ملت شدن" یاد کرده است. او گفته است:  ۱۹که تأریخ  قرن ، چنین نقل می کند: (Walter Bagehotباگهوت" )

 (. 11) صفحه « "ما می دانیم، که این چه است، تا زمانی که هیچ کس از ما، نپرسد."» 
 

" و "افراطیت مذهبی" نیز از آنجائی که در "بحران کنونی مهاجرین" در "اروپا"، انواع مختلف انحرافات، منجمله، "راسیزم

دامن زده می شود، ایجاب می نماید که وضعیت "راسیزم" در جهان، با شاخص های  جدید ارزیابی گردد. اما درین مقاله، 

توضیح مطالب، بیشتر از کتب مؤلفین پرداخته خواهد، شد. "بینیدیک اندرسن"، مطالعات خود را تحت  عنوان "اختراع ملت"، 

ت نشر سپرده است. این محقق از جمله "مدرنیست ها" محسوب می گردد. نتایج مطالعات او، با نتایج آنچه، بشکل کتابی، بدس

مطابقت نشان می دهد، که این نویسنده از آثار، تعداد کثیری از دانشمندان معروف، نیز نقل نموده است. او "ناسیونالیزم" را با 

نرا نیز، احساس می کند. در چند جملۀ مختصر این مؤلف تذکر می دهد، یک "پیشرفت" معینی می نگرد و نوعی از "غرش" آ

" های آن، بیشتر از پیش، مشی شدیدی را اختیار نموده است. اینرا هم تذکر می دهد، که در تحقیقات سمبول" و "هویت ملیکه "

ز به توضیح "ُمدل" بوده است. او " متمرکز بوده است، افکار او بیشتر متمرکدولت ملیاو هدف او کمتر روی  جهات تأریخی "

اما غلبۀ "نظری" بر جنبش »" در سراسر دنیا، از نفوذ بی اندازه کار می گیرد، جنبش ناسیونالیستیمی نویسد که "

 .«"ناسیونالیستی" )ملت گرائی(  درین جمالت، در حالت بد و فاسد، جلب توجه می کند
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