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يرکيار   ١٨/۵/٢٠١٨                                                                        ډاکتر رحمت ربی 

  مليت، ملت، ملي ستم،خراسان او

 د ستميانو شر او شور
ۍ برخه   لوم

 

يرکيار له کتاب نه[  د ناپوه تيارې، د پرمخت ډيوې د افغاني کلتور په : د ډاکتر 
په کابل . )٢٠١۵تر١٨٨٠(  له عبدالرحمن خان نه تر اشرف غني احمدزي : چوکاټ کې

کې له سروش کتاب فروشي نه السته راوړل کيدلی شي او په جالل  آباد کې له مومند 
   ].کتابتون نه

کمـونيستي نظام  د پخـوانی /نن په مشرۍ په روسيه کې  بلشـويککې د لي ١٩١٧پـه 
ای ونيو ي واکمني په مرکزي اسيا کې /کله چې بلشويک. تـزاري نظـام  کميونيس

ـڼ شـميـر تــاجکـانـو، ازبـکـانـو، ) ٧۵٠٠٠٠= اووه نـيـم لـکـه(بـرالسې شـوه، 
وسيلي ميتروخين،کې جي بي په (ه ويـوړهتـرکمـنانـو، او کـرغــيـزيـانـو افـغـانـستان ته پنا

ن،ډي.  افغانستان کې ـ ريزي ژبه٢٠٠٩تجديد .٢٠٠٢،.سي.واشن ما  ). مخ ١٧: ، په ان
نئ اسـيا د اووه نـيم لکـه کـډواالنـو  پـه منـ کې بـه لـږ  کـل، د من يرکيار په نـري ا

ـه ســوه  ـای شـ) ۵٠٠(تـر لـږه پن ـای په  وي وو چې پـه راتـلـونکی کمـونـستان هـم 
شوروي اتحاد په /افـغـانـستان کې کمونستان او مخبران وروزي او د شـوروی روسيې

ه يې استعمال اواستخدام کړي؟  ـ

ای په » ستـم ملي«د  ـي/ملـيـت«تبليغ او د قـوم په  ــار او اوس پـه » نـيـشناليـ ـيـن
ــکي سـ ــه کې د افــغـان د  ـره حســاسيـت د ذکـر شــوي ادعــا ســره اړخ پـيـژانـد پــا

ـــوي  –دغــو مــفــهــومـونـو د پـرچـميــانو د واکمن په مهال او ورپـسې د مسعـود . لـ
ولـولئ  رحمت ربـی زيـرکـيار، . پرچمي سړک الطوايف په مهال زور وميند –ربـاني 

تني کلتور: خپروونکې. ملي ستـم، ملـيت او خراسان ولنه، جـرمني د پ .  د ودې 
ی  مـخونـه ١١٩+۶زييـز،  ٢٠٠١= هجري لمريز١٣٨٠مـلت پريس، الهور، :چاپ

يرکيارته نن  د کاناډا د انتاريو د ايالت له ) ١٣٩۴حمل ، ٢۶= ٢٠١۵اپـريل  ١۵(ما 
ار نه په ايميل کې يوه ليکنه راورسيدله تـشت بـدنامی پـيروان رسـول سـياف «: تورانتو 
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 –افغـانستان آزاد «په دغه ليکــنه کې مې چې په .  »تـوسط وکالی شـورا از بـام افـتـاد
ــلې د  ١۴د اپـريـل په  ٢٠١۵کې د » ازاد افـغـانـستان ـلور  خـپره شـوی ده، 

کې   ٢٠٠٠کالونه وړاندې په کال  ١۵-١۶ما نږدې . کی وليـد» مــليـتهـای افغــانـستان«
دلته يې . يوه ليکنه خپره کړې وه» او ملت په اوسني شعـور کې مليت«په دې سرليک 

  :ينې برخې خپروم ، په الندې ډول

د کمونيزم سره د ترخې تجربې له امله افغانان عموما د خپلو هغـو هيواد والو په ملي 
وړې» مليت«ژمنه  شکمن شوي دي چې د  له بل هر . وړې کيـږي -کي ته يې خوله 

يـړنې ته کلکه اړتيا لـريوخت نه ډير، نن  کي  د پخواني کمونيستي . افغانان د مليت د 
اند د » د اپـريل تعميري انقالب« چې نيشانوف نوميـږي )  مورخ(ازبکستان يـو کړکي

د ظاهرشاه او « : په دغه کتاب کې راغلي دي. سرليک الندې خپل کتاب خپور کړی و
تونستان نه ضت د دې له پاره پيل شو چې د افغانستان د داود په ظالمانه رژيمونو کې د پ

ه  يوسي تناکې عنعنې له مين کال اساسي  ١٩۶۴د . نورو مليتونو هويت او د دوې ارز
ولی دی او د افغان اصطالح يې د  قانون د نورو مليتونو هويت بيخي  له نظره غور

ې په دې  يې اکتفا کړې ده چې پ ه افغانستان کې ولو ولسونو لپاره استعمال کړې او يوا
لورم کال، : د اقتباس لپاره ولولئ» .ول اوسيدونکي قـومونه افغان ملت دی خپلواکي، 

ه  بانـدې د » ستـم مـلي «په . ١۵، مخ ١٩٨٩جون -لمريز، اپريل ١٣۶٨لومړۍ 
. نيـوکې لپـاره او د ستـم ملي د نـظريې لپاره په تـرتيب سـره دوه ليکـنې پـام وړ دي

. سباوون( ، » ملي ستم او اسالمستان«: نه د غني ژوند ي په قلم خپره شوې دهانتقادي ليک
ه، غويی  -٢٨او  ١٧-٢٢، ۵-٨: ، مخونه١٩٩۴، اپريل ١٣٧٣لومړی کال، دريمه 

مخونو کې  يوه رساله په امريکا او جرمني کې تيت  ٣۴په دسمبر کې په  ١٩٩۵د ). ٢۵
نقدی بر نوشته آقای . ی و اتحاد ملیخراسان سرزمين آزاد«: شوه چې سر ليک يې دی

ان اين مجموعه«په دغه رساله کې د . »حداد ارند له دې . کي کارول شوي دي» ن
يم » مجموعه«امله ويلی شو چې دغه  ان(به د يوه  ارند له خوا  ليکل شوې وي او ) ن

ې د د دغې مجموع. سړی ورته د د ستمـيانو د مجموعـي تـفکـر مانيفـيـست هم ويلی شي
ان« ارند ايي له دې امله يې »  ن ودل شوی، او  هويت په مستعارو نومونو هم نه دی 

ور . ي» شبنامٔه مجهوليـن«قدرت هللا حداد  لوستل يې د ملي شعور د خاوندانو لپاره 
ا اچولې ده او د ستميانو شـور او شـر مې . دي پرکي کې مې په دغه ليکنه ر په دريم 

  ي ديول په ول راسپـړل

ن سوکه سوکه بې خونده شو، نو روسانو د » طبقاتي«کله چې په افغانستان کې  پر
و لپاره خلقي  پرچمي او ستمي  کړۍ مرتبطې کړې او ديته يې ولمسولې چې د  –خپلو 

ه کولو لپاره  و ه  و پلو او  په » طبقې«مبارزه وپـړ سوي او د » مليتي«افغانستان د 



 

  

و شميره   7تر3له :د پا
ينگه ک.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   german.de-maqalat@afghanئپه دغه پتهله موږ سره اړيکه 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې پ، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئه 

 

ران . ووهـي شخـونـد» ملـيت«ای په  کي ) نيشنليستان(افغان ملي له دې امله د مليت د 
ه ويني» ستم ملی«شاته د  منه ه و اقتباسونه د معلوماتو په حيث وړاندې . افغان د يو 

  کوم

ډ شوی دی د مليت د کلمې « - ١ کی چې زموږ د هيواد په سياسي ادبياتو کې را مهم 

خه په افغانستان کې هغه ډلې چ...استعمال دی ې چپي تمايالت لري او يا د اقليتونو 
ي کوي د دې کلمې په استعمال ډير وياړي او فشار پرې اچوي دا کلمه چې په . نمايند

ينو خلقيانو، شعله  ملت کې د بل ملت د پيداکولو معنی ورکوي او بس، د پرچميانو، 
» .ه او استعماليـږييانو، ستميانو او نورو چپـو او متعـصبو منطقوي ډلو له خوا استعماليد

، سباوون، ليندۍ »ملت، مليت او هزارستان«عبد القيوم مومند،  -
  ١٩-٢٠، مخونه١١/٢٢/١٩٩۶=١٣٧۵

افغانها «: کې داسې وايي) اصطالح مليتها(پوهاند مّحمد نادر عمر په خپله يوه ليکنه -٢

کسانيکه تابعيت افغانستان را دارند، به هـر قوميکه . ملت واحد ی را تشکيل ميدهند
در شناسنامٔه هر ...منسوب باشند، مليت شان افغان است و دارای حقوق مساوی هستند

» .دارد، برای شناخت مليت وی افغان نوشته شده استکسيکه تابعيت افغانستان را 
ه  ست /جوالی =١٣٧۶وږی /، زمری٧٩-٨٠دعوت، پر له پسې    ١، مخ ١٩٩٧ا

خه  يو کال وروسته په  -٣ ډوډۍ  : کې قدرت هللا حداد کاږي ١٩٩٣د ائتالف شمال د 

ه کانې راباندې وکړې«  س برادر هـم او) مليتهای برادر(کمونستانو ويل . پردو کتابونو 
دوی که عـقل او عـزت . وايي) مليت ازبک،مليت هزاره، مليت تاجک(ورسره نه وايي 

کی مو  درلودالی، نو ازبک افغان، هـزاره افغان، تاجک افغان به يې ويالی چې شريک 
ست -» .افغان وای ، مخونه ١٩٩٣سپتمبر /د نجيب د حکومت نسکوريدل په کومه بيه؟ ا

١٢٨-١٢٩  

ار په افشار او  -په پای کې  د مسعود ١٩٩٢د  ـ۴ ربانی وسله والو قواو د کابل 

انو په وينو يې ولمبول اعالميهٔ هـزاره های «سم د السه . چنداول بريد وکړ او د هزاره 
ما ازين جن  ...«:په دغه اعالميه کې داسې راغلي دي. خپره شوه» مقيم امريکا شمالي

ترين قـربانی  . درين جن وحدت مليت های محروم افغانستان استمتاسف ايم زيرا بزر
يری بين مليت های محروم   يری مخصوصا  در ونه جن و در ما مخالف هر

آيا اين اقايون در مورد منافع وخواست مليت شان فکر می کنند ويا . افغانستان هستيم 
زاره متن اعالميه ه«-»قدرت طلبی شخصي را باال تر از منافع مليت تاجک ميدانند؟



 

  

و شميره   7تر4له :د پا
ينگه ک.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   german.de-maqalat@afghanئپه دغه پتهله موږ سره اړيکه 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې پ، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئه 

 

در شهر الس انجلس، » راديوی صدای افغانستان«توسط » های مقيم  امريکای شمالی
رديد ١٩٩٢دسمبر  ٢٢کليفورنيا، بتاريخ    پخش 

ی«د حکمتيار، دوستم او مزاري په  ـ۵ کې  هم مليت په ملت کې نيغ نيغ شوی  » همآهن

ني های ايـن جن که محصول انحصار طلبی ها و ماجرا جوی ها و عهد شک«:دی
سيست که همه مليت ها، احزاب جهادی و  جمعيت مسعود ربانی ميباشد قيام ملی يی بر

اعالميهٔ شورای عالی  - ».در آن شرکت دارند... قوماندانان و قوت های مسلح اطراف
ی انقالب اسالمی   همآهن

ارندهٔ مسوول«خپرونې » درد دل افغان«سـراج وهاج چې د   ـ۶ د دغې . دی» ن

ه خپرونې پ د افغانانو په : کې داسې کاږي) ١٣٧۶عقرب = ١٩٩٧نومبر (ه لومړۍ 
ر است«روانه غميزه کې د روسيې رول  يکی از .... برجسته تر از هر نقش سيه دي

ولی متاسفانه نقش فی الحجر (نکات مهم که در ذهن چند جوان نمی بايست باقی بماند
ويا ترجمه کمونيست ٬٬مليتها٫٫کلمه ) شده افغانستان بوده ،هرجا »  اقـوام«ی است که

» مليتهای افغان«ذکر شود، به منظور بهره برداری سياسی آنرا » اقوام افغان«کلمات 
  مخ ۶» .ترجمه و تفسير مينمايند

عمده ترين «:ته متوجه دی» عمده ترين حمله«ډاکتر سيد عبدهللا کاظم  هم د روسانو  - ٧

حقوق ٫٫حمله آنها دامن زدن به اختالفات قومی، زبانی و مذهبی بوده که تحت عنوان 
ـرديد ٬٬اقـليـتها آنها پشتونها را در چوکات اقوام بجان هم انداختند و ازبک، .  اشاعه 

ا زير نام مليتها تحريک کردنـد، با اعطای پـولی و امتياز ترکمن وهزاره و تاجک ر
خودمخـتاری هـا در بيـن اقـوام نفـوذ کـرده، قطعات نظامی را تحت غـوندهای قـومی 

: »تـفرقـه،تـوطـئه،تجـزيـه:جنـايات سـرخ در افغانستان«- » .ومليشـه ها تـاسيس نمودنـد
ان، حمـل   ١٨۴-١٨٩، مخـونـه ١٩٩٣سپتمبـر  -اپـريل=١٣٧٢سـنبله  -اتـحاد آزاد

ه هم هر اړخيز تعـريف يې د ملي . ملت يو ډيـر پيچـلی سياسي واقعيت دی که 
ړتياو له امله ناشونی دی، تر اوسه پورې يې هر چيرې شته والي ته  ان واقعيتونو د 
اړتيا ليدل کيـږي، او هي ډول مکتبي ايډيالوجيک رژيم هم د دې وس نه لري چې په 

ن ل ر و په خوندي کولو کې پا د ډول له خپل ملت نه انکار وکړي، خو دا چې د ملي 
ي، د چا په شعور . وي وک يې مسلمان ملت  ـوک مبارز مـلت وايـي،  خـپل ملت تـه 

وک يې د تاريخي ملت په حيث درناوی کوي، چا  کې د کلتوري ملت په حيث شته وي، 
وک پرې د مجاهد ملت په حيث وياړيته د غيرتمن ملت په حيث نازولی وي،  بې . او 

ونی دولت دی ملت چې شته شي دولت غواړي او دولت چې شته شي . ملته دولت مر
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ولنې په جوړولو کې غافـل وي،  نـو هغـومره د . ملت ساتي ومره د ملي  دولت چې هر 
ايـد د دولت او ملت د اړکيو لپاره ب. ملي يووالي، ورورول او ولسواک زړی وچوي

  لومړيپهمليـيـتپـوه شـو

ي(مـلــيـت  ـډې لرې )نيشنالي ـ ولنيزه او سياسي: درې    حقوقي، 

ړي ) قرارداد(د حقوقو له نظره،  مليت يو ډول تړون  ـ١ او دولت تر ) فرد(دی د و

اکي ړي . مـن چې د دواړو خواو تر من اړيکې  ) فـرد(يعـنې ملـيـت په دولـت کې د و
ړی د خپل دولت د تـبـعـه . ل کيـږيغـړيتوب ته وي نيشنل، ( په دې ډول چې  و

ـيـزن، هيوادوال په حيث له خپل دولت نه حفاظت غـواړي، او دولت د ساتندوی په ) سيـ
په بله وينا، په حقوقي لحاظ ملـيـت  د . نه ژمنه غواړي) هيوادوالو(حيث له خپلو اتباعو 

ـيـزن شيپ(تبعـيت  ړي . چې د دولت سره کيـږي په معنا چليـږي) سيـ کله چې  د يوه و
مقام ته لوړيـږي ) تبعه(حقـوق  اوامتيازونه په يو دولت کې  خوندي شي، د هـيـوادوال 

َجس «(د زيـږيدنې د هيواد) الف: ((الرو الس ته راوړل کيـدلی شي) ٣(چې په درې 
َجس (تبعيت د زيـږيدنې  په وخت کې د مور يا پالر  د ) ب(له الرې، » سولي

ـوينيس له الرې، او    له له الرې) نيچرااليـزيشن(د بل هيواد له خوا د منل کيدلد ) پ(سن

Jus Suli, Jus Sanguinis, and Naturalization  

ولنيزه معنا هم لري  -٢ ولنيز هويتي مفهوم، . سربيره په حقوقي خاصيت، مليت  په 

ـډيز ملـيت قوم او اقـليت هم منعکسوي چې سيمه ييز او ، کلتوري، ديني، مذهبي، او 
کي په . واقـعـيتونه پکې رول لوبولی شي ولنيز مفهوم ، په افغانستان کې  د ملـيت د  په 

کی ډير معمول و او دی کل کيدلی چې  عوام دې د خپل . تناسب د قوم   نن هم نه شي ا
کی استـعـمـال کړي) هـويت (پيژاند    په اړه د ملـيت 

انو په خوا کې د مليت کلمهد حقوقي  -٣ ولنيزو معنا  ـډه يعنې سياسي  او  ـ دريمه 

ی د مليت په دوهمه يا اجتماعي معنا يعنې د . معـنا هم لـري ول ـولنه کې چې يو  په يوه 
اونـډيز هويت په  قوم په شکل را پورته شي او د خپل کلتوري، ژبني، ديني، مذهبي، او 

د خپلې خودمختارۍ د السته راوړلو په تکل کې شي ،  بنسټ د خپل دولت د جوړولو يا
ي  ن سياسي (په مليت ) هويتي شته والی(حالت کې قوم ) مبارزوي(نو په دغسې  پر

لې کودتا او ) ١٣۵٧غويي (د اپريل  ١٩٧٨په افغانستان کې د . اوړي) شته والي د ر
کي سياسي معنی ډير زور ميندلی دی ا کل هرې ملي غميزې راهيسې د مليت د  و په ا

له د ې امله افغان ملي . اقليتي کړيو له خوا نيغ نيغ کيـږي-ې بدې کې د ستمي
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ي(ران رانو) ملي خو و(په مـليـت ول افغانستان د ) مليت خو شکمن شوي دي چې د 
  تجزيې د حرکت په مسير کې  روان دي 

تون را شوروي ها ناسيو«: ډاکتر مّحمد عثمان روستار تره کی ليکلي دي چې  ناليزم پ
تون های ناسيوناليست . تبلور ناسيوناليزم افغانی قياس ميکردند اعم از همين رو عليه پ

) در وقت حکومت امين(بودند )  حزب دموکراتيک خلق. (خ.د.اعم از آنکه در داخل ح
آنهم در حاليکه ناسيوناليزم محلی  سائر . و يا خارج آن، موضع بسيار خصمانه داشتند

به همين مقصد  ترجيح ميدادند تا به اطالق اصطالح . ا تشويق ميکردنداقوام ر
به اقوام اقـليـت افغانستان هويت آ نها را در بطن جامعه افغانی به شيوه  ٬٬مـليـت٫٫

ه دارند تونها زنده ن » .مصنوعی متورم جلوه بدهند و احساس رقابت شانرا نسبت به پ
ه ٨٨-٨٩افغان ملت،    ١٣٧٨تله =١٩٩٩وبر اکت. پر له پسې 

ي(کله چې مليت  ته ورسيـږي، يعنی خپل ) هدف(په سياسي معنا خپلې موخې ) نيشنالي
ته کړي، نو مليت په سياسي  لحاظ په غـټ  ت را من دولت يا دولت وزمه جوړ

خو په حقوقي لحاظ  بيا هم په . بدليـږي) نيشن(مجمـوعـي  سياسـي هـويت يعنې په ملت
په سياسي او حقوقي لحاظ ، . په معنا پاتی کيـږي)  اتباع، تبعـيت(يت نوي دولت کې د ملـ

  مـلـت= دولت + په ساده ډول ملـيت جمع دولت مساوي دی په مـلـت، يعنې  ملـيت 

Nationality + State = Nation  

ـيټ -نيشن(دلته د خپل دولت په جوړولو سره مليت په سياسي ملت لکه چې . اوړي) س
د . ته رسوي) ملت(والی  مليت له قـومي هـويتي حالت نه سياسي مقام  وينو د دولت شته

ي( خپل دولت په جوړولو سره مليت د خپل دولت له الرې . د مټ خاوند کيـږي) نيشنالي
لوي   مليت په سياسي ملت اوړي، يعنې دولت دی چې مليت او دولت ن

ولنه هغه ده چې ملت  پکې د کوربه ) ن، اتباعهيواد واال(کمال مطلوب يا غوره سياسي 
ولنه هغه مهال . حيثيت او احساس ولري، نه د الروي کمال مطلوب يعنې غوره سياسي 

ه اندازه ) موسساتي عمليې(د دولت ) ١: (روغه پاتی کيـږي چې ايسته  يره په کې په 
يرې او کلتور ته ورته وي ـيټ (کلتوري ملت په کې د دولتي ملت  )٢. (د ملت  س

يدلی وييعن) نيشن ـډ ) ٣. (ي سياسي ملت په بريدونو کې غ ډي دولتونه په کې د  او
دومره پخې شوې ) کارنامې(د ملت کړاندې ) ۴(کلتوري ملت د ناندريو وس نه لري، او 

و زيری ورکوي ډو ه  .وي چې په راتلونکی کې په اسان سره د 

ولنيزه او سياسي راشه درشه  ړو ستر اکثريت خپله  په هغو هيوادونو کې  د نړۍ د و
و قومونه پکې ژوند کوي هيوادونو په ډله کې  ١٨٧کې د نړۍ د  ١٩٩٧په . چلوي چې 
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يعنې . ودل شوی دی ) ٪٩٩(کې  قومي تجانس تقريبا بشپـړ )١١(يوازې په يوولسو 
په بله وينا،  دغه . دغه هيوادونه لږترلږه يو داسې اقليت نه لري چې د مالحظې وړ وی

ړو دولتونه ١١ د . نفـوس جوړوي  ٪٧چې نږدې يو قوم پکې اوسـيـږي، د نړۍ  د و
ودل شوی دی ، ٪۶٣،  سويس ٪۴٨پاکستان : نورو هيوادونو لپا ره قومي تجانس داسې 

الديش او جاپان هر يو ٪٩٣، جرمنی ٪٧۴،د امريکې متحد ايالتون ٪۴۵ايران   ٪٩٩، بن
  ولولي الندې کتابونه.  ٪٢٣او کاناډا 

George T. Kurian. Ed., The Illustrated Book of World Raning(1997); 
Raymond A. Hall, ed., Ethnic Autonomy: Comparative Dynamics 
(1979); Thomas H Eriksen<ethnocity and Nationalism  (2002 2nd ed); 

ibid, Flag, Nattion and Symbolism in Euroe and Amrica(2007)  

ولنو کې د استعماري ليکوپه نړۍ کې  و(په تيره په عنعنوي  اداري «له الرې  ) کر
و لپاره خلق شوي وو» ملتونه لويديز استعمار په افريقا کې له طول البلـد . د استعمار د 

) اسالم او هندويزم( او عرض البلـد نه کار واخيست او د هند په نيمه قاره کې يې  دين 
نه واخيستل شو، يعنې اباسيـن د هند ) اباسين(» اِينډوس«وم له ن) اِينـډيا(د هند. وکاراوه

ول خو . افغانستا سياسي پوله جوړولی شي- طبعي،کلتوري بريد دی اوپه راتلونکی کې د 
د خپلو . پاکستان چې سياسي او دولتي تاريخ يې نه الره، ترکيبي نوم يې غوره کړ

 .ان ويلی شوله مخې پاکستان ته برتانوي پاکست) اعمالو(کړاندو

لې کړکيچونه د قوم، دين، مذهـب اوژبې په سر راپورته کيـږي  وروري او . ډير 
که ډيره کيان او لږه کيان په حساب پوه شي او د نورو ملي . ولسواکي په حساب چليـږي

هويتي واقعيتونه به يې د ورورۍ  - ولنو له ملي واقعيتونو نه زده کړه وکړي،  کلتوري
تو يو متل دی . ر ونيسياو ملي يووالي ال ه، خو له نرخه مه «:د پ له کور او کلي و

ه   » .و

نه ډيره مننه کوم چې زما پام ) تورانتو، کاناډا(په پای کې له منلي ډاکتر جاويـد وردګ 
ـاوه ـر يـړنې تـه راو کـو   .يې د مـليت او مـلت د 

  

  


