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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۰/۰۲/۲۰۲۱                 پتمن  هللا نجیب

                      
  

  “دی ()سرخکان شری ټبر انساني د نشنلیزم“ 
 
  
 “ . دی کښت دهغه پالنه هیواد او دی لیونتوب ،زموږ ده پرستي بت زموږ ده، زنا ډول  یو سره محرم د پالنه ملت“ 
 

 انشتاین البرت 
 

  پرتي    جرړي  ژوري  کې  پالنه  توکم  او  کرکه  پردیو  له  جرړي   دهغه   دی،  المل  جګړو  د  هغه  .  ده  مفکوره  زیانمنه  نشنلیزم
 .دي خښي او
  
  غولول   ولسونو  د  او  چوپړ  زورواکو  د  یې  مقصد  او  اختراع  کی  پیړیو  وروستو  په   چې  ده  پدیده  کیورانون  نوی  یوه  دا

 .رسوي نه ګټه هیڅه ته ولسونو مګر ، دي
 معامله   ارواپوهنه  په  دپرګنو  توګه  پدې  کوی،  مینه  سره  هیواد  پلرنی  له  څنګه   چې  بدلوي  بڼه  خپله  څیر  په  پالنې  هیواد  د

 .کوي سوداګري او
  

  په   درنښت  د   خلک  حتی  او  مني  یې  دوی  په  خو  نلری  شتون  اصال  چې  هڅوي  ته  کرکې  او  ډار  ډول   داسې  هولسون
 .ګوری  ورته سترګه

  
 :توګه په دمثال

 سخت  وړاندیز  پدی  به  تاسو  ووژني،  زوی  ماشوم  ګاونډي   د  زوی  ستا  غواړم  زه  ووایې،   تاته  څوک  یو  چیری  که
 . وغولوي ! هیواد او ملکه په تاسو به هغه مګر وکړي. احتجاج

  
 ! هیواد پلرنۍ

 !یاناسم سم هیواد زما
  یي   ګولۍ  او  بمونه  لکه  توپیره  بی  خلک  نور  مګر  وژني،  زامن  دنورو  او  زامن  خپل  خوښه  خپله  په  او  دامنۍ  تاسو
 . سټوۍ ، وژني  چې

  
 .وی څه بل هدف ددوی لیغويتب پالنه ملت دوی چې کله ، پوهیږي لپاره واک  او دمقام  غولونکي ولس د

 وکړي  مخنیوی  اتفاقۍ  بی  او   ویشلو  له  خلکو  د   څنګه  چې  دی   کی  پدی  توب  رهبراغیزمن  مل  ریښتیونی  د   :  ویل  به  هټلر
 : وکړي ښتنه  غو مرستی د چا  له څوک چې پوهیدل پدی هغه او لوروګرزوي  په دښمن ګډ د پاملرنه دهغو او

 وي  توند  زیات  او  زورور  کی  خلکو  هغو  په  احساسات  نشنلیستي  چی   وي   ړيک  څرګندوني  داسی  پخوا  ډیر  ګویټه
 .وی سویه ټیټه په کلتور هلته  چې

  
 سمبال   خپله  په  چاري  خپلې  چی  کوو  هیله  دا  یو  هر  ډوي.موږ ګډو  سره  ارمان  منونکي  نه  او  هیلې  ناببره  پاالن  ملت
  زموږ   او  ورکوي  بڼه  ته  پرمختیا  او  ودی  ورکووچې  ارزښت   ته  کلتور  هغه  موږ  ده.  خبره   صافه  او  عیبه  دابی  ،  کړو

 .ده خبره عیبه بی کی ذات خپل  په هم ورکړیدی،دا هویت ډلیز  او  شخصی یي ته احساس
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 یوازې  او  پیښووي  خطره  ته  هویت  او  کلتور  زموږ  کلتورونه   هغوی  د  او  ډلي  نورې   چې  هڅوي  موږ  پال  ملت   مګر
  را   ځان  خپل  په  دیوال  مذهب  د  یا  یووالی  دژبی  ،  جغرافیې  قوم،  د  توګه  ډلیز  په  ،  وژغوري  هغو  له  موږ  چی  چاره

 .وشړو او لیری ځان  له  بهرنیان څو تر کړو چاپیره
  کاروبار   زموږ  دی،  خطر   او  خنډ   دالری  ژوند  د  زموږ   دوی  ،  دي  خلک  پردی  بهرنیان  کوی،  نه  والې  بس  هم  پدی

  کړه،   السه  تر  ازادۍ   استعماره  اروپایي  له  ولسونو  محکومو   چی  دی.کله  خطر  ته  لوڼو  زموږ  حتی  دي   خطر  ته
 . ورکړ کی پالس نیشنلستانو د یي واک  برخلیک ملتونو د چې وو کی پدی  چل او فن استعماري

  کی  پیړۍ  شلمه  په  چې   ورکړه  وده  ته  مفکورې  نیشنلیستي  وحدت  جرمني  او  ایټالیا  د  کی  پیړۍ  میالدی  نولسمه  په
 .دي  روان کرشه پدغه  هیوادونه الندې استعمار تر زیات هم  نن او پرانستله الر ته ځلو هلو فاشیستي

  
 .دي  بایللې حواسه پنځه ټول نشنلیزم وی، ړنده مینه  چیرې که
  
 :  ده مانا بی کلمه دملت کی مفکوره په پالنی ملت د

  پیړیو   جغرافیاد  دنفوسو  او   دی  کوچیان  کی  نړۍ  په  خلک  ټول  ،   کوي  ژوند  نسلونه  ګډ  هلته   دي  نه  سوچه  ملتونه  ټول
 .ده ټوکه خندونکې یوه ادعا  قوم  سوچه اود بدلیږي  کی مسیر په

 .لری  اړیکي لږ یا او دي نشته بالکل اړیکي یې  سره نړۍ نوری د او پرتي لیری چې ټولني خلکو هغه د یوازې
 . صافوي    ډنډ  وراثت  خپل   د  هغوی  ځي،  شا   په  تاریخ  خلکو  ددغو  ګڼي،  بریالی  ځانونه  وهي.   باټي  او  الپي  توکم  سوچه  د
  

 .دی میراثیاصالت زموږ دا ووایي شي  کیدی قومونه مسخره
 .دی پایله  غولونې  دځان مزاج اشتها دقدرت
 :لري باور اصالت په ملتونو د خلک مانا بی او پوهی لږ ځینی

 .ګڼي جال شمیر له  اتباعو د نبوغ دملت ایمرسون
 .شي  کیدی لیدل کی سترګو په داوسیدونکو دهغه روح دملت ګیرودوکس

 .دي تکرارشوې زیات کی تاریخ په ملتونو د مالتړ  او ادعاوي مانا بی ډول  دا
 هیر  باید  داهم   ،   دي   شوې  ټاکل  سره  لوبهید  وینو  په  وګړو   ډیرو د   سرحدونه  دهغو  دی  جوړښت  مصنوعی  یوه  ملتونه
 : دی مفاهیم بیل بالکل دوه نکړو.دا ګډ سره بل او یو کلتور او ملت چی نکړو

  ایز  سوله  ګډه  په  یي  خلک  او  وي  نه  کور  کلتورونو  څو  د  زیات  نه  یو  د   چې   نشته  هیواد  داسې   هیڅه  سر  په  ځمکی  د
 .کوي ژوند

  
 بند  کی زنځیرونو په  درغلیو د  پالني ملت د  چی  ړوندوالی خلکو .د  ندی یش یو سره  هویت ملي د میراثونه  کلتوري

 . نده خبره اریانتیا د وي
  

  باید   دوې  دی.  تړلی  پورې   هغوی  په   ژوند  دوی  د  کی  حقیقت  په   باسي  دایرې  له  انسانیت  د   ځان   چې   څوک  هغه  هر
 د  پیړۍ شلمې د اروپا د همدارنګه ، ولولي تاریخ جګړو د ملتپالو د بنګلدیش او پاکستان پاکستان، هنداو د  بالکان، د

 . ولولئ او مراجعه ته تاریخ شوی لیکل وینو په انسانانو ملیونونو
 

 (  پرستي قوم ) نشنلیزم
 ګریلینګ سي. .  ای : لیکوال 

 فیلسوف انګلیسي
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