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  م٣٠/٠٣/٢٠٠٨                             داکتر عبدالحی نيازی
 
 

 د ملتپالنې او ملی هويت سياسی او ټولنيز ارزښتونه
 
 

ې د فرانسې لوی  ملتپالنې يا نشنليزم يا ملت پلوي يوه نسبتآ مدرنه سياسی تيوری ده چې د تاريخ له پلوه دهغه ري
ی ) ١٧٨٩( انقالب  ۍ په اروپايی هيوادونو کې د ملت جوړونې د ملتپالنه په عم.ته رسي ه په نولسمې پي لی تو

ست ملی دولت . پروسې سره سم پيل شوی دی د ملتپالنې وروستی موخه يا ستراتيژيک هدف د ملی واکمنی پر ب
خه دفاع ده ېو  ه البته دا بايد.جوړول  او د هيواد د هر اړخيزې سياسی ، اقتصادی او ټولنيزې  ارزښتونو او   په ډا

شي چې د متمدنې ملت پالنې اومتمدنې ټولنې د ولس پلوې ارزښتونو په اساس يوه رن بايللې لويديزه پلوه ټولنه 
ست او د ملتپالنې د روحيې په اساس  جوړول نه ده بلکې د هرې ټولنې د لوړو  ملی، دينې  او کلتوري ارزښتونو پر ب

ت او د ملی ي   . ټولنې جوړول ديد ولس واکې او ملی واکمني ټن
پترياتيزم يا هېواد پالنه يوه عامه لرغونې تاريخی سياسی اصطالح ده چې دهغه تاريخی قدامت درې زروکالو ته 

ي چې هيواد جوړونې سره سم من ته راغلی که .رسي ه نه لري  پترياتيزم د ملتپالنې يوه برخه ده خو ايديالوژيک ب
ه د خپل هېوا د، وطن ، ټاټوبی ، خوا ، مېنه ، سيمه او خپل کور او کهول او هيواد پورې چې انسانان په طبعی تو

خه دفاع کوی خو ملت پالنې يا  ه نه ويشليدونکې مينه لری او دهغو  لې ملحقاتو سره په انفرادی او ډله اييزه تو ت
لی د که کمونستان او هغو کسانو چې د اسالم سپي ه لری نو  ين د سياسی واک د السته نشنليزم سياسی ايديالوژيک ب

ه کاروي ملت پالنې مردوده بولی و چې په يوه هيواد کې قومی او قبيلوی . راوړلو دپاره د يوه سياسی آله په تو تر 
ه  نه  ی او د نشنليزم يا ملتپالنې مفکوره هم عملی ب ستو نه وي مات شوی په هيواد کې ملت په عملی توکه نه جوړي ب

که د نشن ې په اروپايی هيوادونو کې چې هلته د ملت جوړونې بهير بشپ شوی دی د غوره کوی نو ليزم تيوری يوا
که چيرې په يوه هيواد کې قومی او قبيلوی جوړښتونه ، سيمه ييز او قبيلوی کلتور پخپل قوت پاتې . مطالعې وړ دی

ه من ته نه دې راغلی او هيواد وي يعنې هيواد د اقوامو ټولنه وی د دې معنی دا ده چې په هيواد کې ملت په عمل ی تو
ه نه لري او  د خپل تاريخی ودې او تکامل له پلوه په فيودالی مرحله کې ده نو هلته د نشنليزم مطالعه او ادعاعملی ب

ی او تاوتريخوالې د نشنليزم تر سرليک الندې مطالعه شي  .نبايد هر ډول قومی او سيمه ييز شخ
وندونه چې  د تولنې د سياسی افکارو يوه سياسی جوړښت دي هم نشي کوالی چې د ټولنې قومی په قومی هيواد کې 

انې هم په اقواموکې  ي نو له بده مرغه نوی توريدی سياسی ايديالوژی  سرحدات د سياسی ايديالوژی سره مات ک
ي او دا ستونزمنه ټول وندونه من ته را ی او قومی او سيمه ييز سياسی ايديالوژيک  نيز حالت تر هغو ويشل کي

ه د  وندونو په ب خه ملت جوړشې او ملت د سياسی  ی چې قومی جوړښتونه مات شي او دهيواد د ولس  پورې غزي
ه قومی ټولنو کې چې ملت جوړ شوي نه وي د نشنليزم ياملتپالنه ادعا کول . ملت سياسی برخه ليک وټاکی په دا رن

ه غوره کوي خو د هيواد د ښي ې تيوريک ب ی راتلونکې دپاره د ملتپالنې د نظريی له الرې دهيواد ولس د ملی يوا
و چې په يوه هيواد کې د ملت جوړونې بهير بشپ شوی نه وي قام پالنه او قبيله پالنه . ې پرمحور راغون شي تر 

ی يا قبيلوی نشنليزم نو له دې کبله د قوم. او سيمه پالنه عقايد نبايد د نشنليزم ملتپالنې تر عنوان الندې مطالعه شي
،قبيلوی فاشيزم ، اتنيک نشليزم او داسې  نور سياسی اصطالحات استعمالول د نشنليزم د تيوری له پلوه ناسمې دي او 

 .نبايد د ملتپالنې د سياسی معادل شي
نليزم يوه که چيري موږ دا ومنو چې  ملت ، ملی ټولنه اوملی دولت جوړول يوه لوړ سياسی هدف دی نو ملتپالنه يا نش

ی ل کي ملتپال ، ملی دولت د دولتونو ترټولو لوړ ، پرمختللی ، ولسی او منتخب ډول د . ملی سياسی ايديالوژی 
ايان او مفت خوران او يا  ه چې ملتپالو د هيواد ولس  نه د اقتصادی او طبقاتی موقف له پلوه په ب ي خ دولت 

ران ويشي او نه د پرولو ويزيارايستونکې او کار ې د فاع  خه يوا و  ملتپالنې تيوری و ټولنې ولس د . تار د 
ې دقومی جوړښتونو په ماتيدو او په هيواد  که ملتپالو په  هيواد  نژادی ، قومی او مذهبی اړخ له پلوه ويش نه کوی 

وړ شي د هيواد د کې د ملت په جوړيدو او د ملت د افرادو په متساوی حقوقو باور لری او کله چې په هيواد کې ملت ج
ې ساتنه خپله   ی او د ملت هر فرد د ملت ملی  خه برخمن کي اتباعو مساوی حقوق ، ملی  مسؤليت اومصؤنيت 

ی ودل کي ست اي ستيزه ټولنيز دنده بولی او هلته ده چې د يوه متمدنه ملی ټولنه ب   .ب
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کې  اوضد استعماری يا کلونياليزم خصلت دی د ملتپالنې بل ستر سياسی او ټولنيز ارزښت د هغه  خپلواکی غوښتون
د ملتپالنې د تيوری هم دغه خپلواکې غوښتونکې او ضد استعماری . چې ملت پلوې ډلې تل د دې الرې مخکشان دي

ی کې د  ی کې  شمير خپلواک هيوادونه من ته راشي او ملتپال ولسونه په شلم پي خصلت سبب شو چې نن په ن
ريزانو د کالسيک ا ي او نوی هيوادونه نه د نوی ملی هويتونو سره من ته راغللان غ  مات  ک د ملتپالنې . ستعمار 

ت په هيواد کې دی د ملت پالنې د تيوری په . بل سياسی ارزښت د ملی برخه ليک ټاکل حق او د ملی واکمنی ټين
ی چې يوه خپلواک دولت د ي  ملت د آزادې ارادې په اساس د ولس اساس ملی واکمنی  په يوه هيواد کې هغه مهال ټين

ست من ته راغلې وي او د دولت واکمن په ټول هيواد کې ټين شوې  پلوې مدنې قوانينو له الرې د ټول ټاکنې پرب
ي ايه چې ولسواک د سياسی او ټولنيزو .  وي هغه مهال دې چې دولتی واکمنی ته ملی واکمني ويل کي له هغه 

ت بېله د ملت ارادې ملی واکمنی او ولس واک تمثيلولی ستونزو د حل عاذاله الر ه ده  اود دولت د واکمنی ټن
ي.نشي که هر اقدام چې د ملت د ارادې  خالف د بهر يا دولت له خوا په و ملت باندې وټپل شي ملی واکمنی ماتي . نو

 . کویدا د ولس ملت پالنې حساس دی چې ملی ارزښتونه د اساسی قانون له الرې تل پاتې
ه لري او قومی ، سيمه ييز او مذهبی  د هيواد د ټولو اتباعو لوړ(ملتپالو ملی هويت    هويت  چې سياسی حقوقی ب

ه ) اړيکې نه مني ت د ښيرازې په تو ي بلکې د ملت د پاي ه  ې د يوه سمبوليک ارزښت په تو نه يوا
ه کې.بولي سته انترنشنل د هويت په ل ه کمونستان د طبقاطی ب  دي او د سياسی اسالم پيروان هويت ته يواخې مذهبی ب

د قرآن عظيم الشان په بيان مسلمانان په مذهبی لحاظ سره ورورونه او خويندې دي خو د . ورکوي چې سرحد نه مني
لوې او د حد د ټاکلو د پاره د هيوادونو په چوکات کې عمآل ملی هويت ته اړتيا لري د . يوبل سره د تعارف او پيژن

رنکوالې او  ملی هويت د نوم په ټاکلو کې يوشمير تاريخی، اتنيکی او کلتوری او هيواد د جوړيدو او سياسی واک 
ه دملی هويت نوم ټاکل شوي دی خو خپله د ملي هويت کلمه يوه   ن دهغه تاريخی بهير ډير ارزښتناک دی  چې 

 اتباعو سياسی ، حقوقی اړيکې  د دولت سره په اصطالح ده چې د هيوادونو د) ترمنالوژی(مدرنه معاصر سياسی 
يواله کچه توپير او )  تذکره-پاسپورت(اسنادو خه په ملی او ن کې تثبيتوی چې د بل هيواد د تبعه يا دايمی اوسيدونکې 

ی خه برخمن کي ه د . تفکيک شی چې د هغه په اساس تبعه د هيواد د تابعيت د حق امتيازاتو  رن خو خبر دا ده چې 
ی؟ دا د هيواد په تاريخی ، سياسی ، کلتوری او قومی جوړښت پورې اړه لری ، ي وه هيواد ملی هويت نوم ټاکل کي

ی سياسی فورمول نشته چې په ټوليزه توکه ملی هويت يا د هيواد نوم د هغه په اساس وټاکل شي ان په . کوم داسې 
ه د هيواد د جغر ی او يا ملی هويت د هيواد د ينو هيوادونو کې ملی هويت په طبيعی تو خه مشتق کي افيايی نوم 

ی خه اخستل شوی وي نو هغه قوم بايد . يوه قوم د نوم مشتق کي خوا که د ملی هويت  نوم د هيواد د يوه قوم د نوم 
خه د يوه سياسی  واکمنتيا په هيواد کې ولری چې د ملی هويت  دومره تاريخی لرغونتوب ، لويوالې او سياسی 

ه ومنی او په امت ي چې هغه د ملی هويت په تو ي او د هيواد نورو اقوامو ته قناعت ورک ه تل دفاع وک ياز په تو
ه په اساسی قانون درج  ه  د هيواد د اتباعو  د ملی هويت په تو اساسی قانون کې خپل قومی هويت د ملی هويت په تو

يوال پيژن یکې او هغه ته سياسی حقوقی پايی او ملی او ن د يوه ولس او هيواد تاريخ ، کلتور او يا . لوی ور
ر خپله  مدرنه ملی هويت د هيواد د افرادو د  سياسی  ې ستره اغيزه لري م مذهب  د هيواد په من ته رات 

لوې سند ده خه سرچينه اخستې وي خو ملی کلتور يوه . حقوقی پيژن ملی هويت کوالې شي چې د ملی کلتور 
نده حالت لری او د ټولنې د ودې سره سم کلتوری ارزښتونه بدلون مومي خو ملی هويت د يوه هيواد ديناميک يا خ و

د دې دپاره چې افغانی ملی هويت تل پاتې شي هر اړخيز سياسی ؤ . تل پاتې هويت دی چې کلکې ساتنې ته اړتيا لري
و چې د افغان دولت هويت او   . ماهيت افغاني پاتې شياقتصادی او کلتوری ودې ته اړتيا لری تر 

 ملت يوه سياسی ټولنه، ملی هويت يوه تاريخی ملی السته راوړنه اړ دهغه نه دفاع او ساتنه خپل ملی افغان ملت پال 
ه د مبارزې دنده او تاريخی رسالت بولی او تل يدو دپاره د يوه سياسی ارزښت په تو  د ملی هويت د تثبيت کيدواو ټين

ا ی کرښه کې  ه د )  ملی تعلقيت–نشنليتی ( ی لري اوملی هويتپه لوم ته د يوه ستر ملی سمبوليک ارزښت په تو
ه کوی چې ملی په ملت جوړونې د پروسې ښيرازه او د ملت پالنې د تيوری يوه ستر ارزښت  وری او تل ه ه  تو

و چې په هيواد کېهويت له قومی او سيمه ييز اعيزې وباسی  د ملت پالنې د . ه ونيسيخ د ملی هويت د بحران متر 
ی ي او بيا) دولت–ملت (  تصور جوړونېملت  د په هيواد کېتيوری په اساس لوم  د ملی  ملت کيدو من ته را

ی په هي يوه هيواد کې داسې يوه پارچه ملی هويت نشته چې په . هويت له الرې سياسی حقوقی ابعاد مومي د ن
ې په کې وياتنيک  او يا مذهبی لحاظ د هيواد د ټول ست لري . و اقوامو قومی ري ه هم قومی هويتونه تاريخی ب که 

خو ملی هويت يوه مدرنه سياسی پديده ده او په متمدنه ټولنه کې ملی هويت منل يوه سياسی حقوقی ايجاب او قبول دی 
ی د خپل هيواد يا د بل هيواد ملی هويت منی او د تابعيت حق او امتيازات تبعه هم .  ترالسه کویچې يوه فرد يا و

يوه مدرنه سياسی ترم يا اصطالح ده چې په يوه هيواد کې د قانونی اوسيدل حقوقی او سياسی  مفهوم وړاندې کوی 
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ي ه د ملت د افرادو تاريخی ،  سياسی ، کلتوری او . چې د ملی هويت له الرې تمثيل ملی هويت په کالسيکه تو
نو ته وده ورکوی چې د هيواد ولس د خپل ملی هويت دا د ملتپالنې ر. تولنيزهويت معرف دی وحيه ده چې د غه اندن

ی کله چې په اروپا کې د ملت جوړونې بهيرپيل  .  د ساتلو په ارزښت پوه شي په ډوديزه توکه ملی هويت په نولسمه پي
ه چې کلتوری او تار ې لری او په من ته راغلی او د يوې نوی او مدرن سياسی ترمنالوژی او پديدي په تو يخی ري

ه من ته راغلی دی . سمبوليکه توکه يوه ملت نورو ملتونو او هيوادونو ته پيژنی ملي هويت د يوه تاريخی اړتيا په تو
يو په سياسی حاکميت او د  ه من راغلی دا د هيوادونو په اتلسمې او نولسمې پي ن داچې په اروپايی هيواد کې 

په معاصر افغانستان کې د افغان کلمه د ملی .اړيکو او شرايطو پورې اړه درلودلېواکمنو په  اتنيکی اوکلتوری 
تون قوم دپاره نه  ی چې دا کلمه اوس  يوه انحصاری اتنيکی کلمه د پ ل کي ه يوه ستر تاريخی بدلون  هويت په تو

ه چې په جرمنی کې جرمن يوه انحصاری اتنيک کلمه نه او د سياسی حقوقی اړخ  له پلوه د جرمنی په تولو ده همدارن
ی چې په جرمنی کې د قانونی تل پاتې کيدو اوسيدو اسناد ولري او يا د هغه هيواد  اتباعو او اوسيدونکو استعمالي

په هيواد کې دا د ملت پالنې تيوری وه چې اتنيک هويت .د ملت جوړيو د مخه جرمن يوه اتنيک کلمه وه. متولد وي
ست ملی ، سياسی او حقوقی اړخون خه وايستل او د مدرن دولت د جوړولو ب ه او له قومی او اتنيک دايرې  ه ورک

ود د ملتپالنې د تيوری په اساس په يوه هيواد کې يوه تبعه د قانون له الرې د تابعيت او دهغه متمم د ملی هويت . کې
که ملت پلو د ملت حق ترالسه کوالې شې چې په هغه کې نژادی ، قومی او سميه ييز اړيکې اغيزه نه لر ي 

 .جوړونې په تيوری باور لري
ه د کوم قوم يا   رن ه من ته راغلی او سياسی واک   رن دا چې په آسيايی او افريقايی هيوادونو کې سياسی واک 

ه دا په  رن کورنی په الس کې لويدلی دی او دهغه قوم سياسی او کلتوری اغيزه  د ملی هويت په جوړيدوکې 
خه اخستل شوې او په يو شمير هيوادونو کې  سره توپير لري په يو شمير هيوادونو کې  ملی هويت د هيواد د نوم 

ې په توکه  خه اخستل دي  دبې ې يا د قومی نوم  هيوادونوکې ملی هويت او د هيواد نوم د يوه لوی قوم د اتنيک ري
ی او  ترکيه او افغان افغانستان او داسې نور – روسيه ، ترک –روس  ه غورک تاريخی نومونه او هيويتو مدرن ملی ب

رو ثمره ده متجاور هيواد د مفتوحه سيمه د . نشناليز شوی دي خو په هغو هيواونو کې چې هيواد جوړونې د استعمار 
نی آسيا د هيواونو حدود ، نومونه او هويتونه  چې په دغه شکل سابقه نه درل ود پاره نوم او هويت ټاکلی دي لکه د من

استرليا د التين د آستره [( او آسترليا ) د کلې نوم ؤ[(د مهاجرو ټولنو هيوادونو لکه  کانادا . د روسيی له خوا وټاکل شو
خه مشتق شوی ده چې د جنوبی سيمه معنی لري او په چې په   ميالدی کال کې  په دغه قاره کې ١۶۶۵ليس د کلمې 

رزانو له خوا استعمال شو و هيوادونو کې د ملت جوړونې په پيل سياسی واک د يو لوی قوم  چې د چې په دغ)]  د ان
ی کله چې . تاريخی لرغونتوب خاوند وي په الس کې نه ؤ ملی هويت د هيواد د نوم اخستل شوی دی په نولسم پي

يواله کچه من ته راغلی ملی هويت نه  لوې په ن ه د هيوادونو ترمن اړيکې او پيزن ې په بشری تولنه وده وک يوا
ه  ومنل شو يواله کچه د يوه سياسی او حقوقی اړتيا په تو دا عمآل ممکن نه ده چې په يوه . ملی سطحه بلکې په ن

دا په يوه هيواد کې سياسی ، حقوقی او ټولنيز تعامل ده چې د هيواد اتباع يی . هيواد کې دوه ملی هويت موجود وي
پل قومی او سمه ييز ابعاد په افعانستان کې ملی هويت د افغان ق. ومني خه اخستل شوې چې  وم د قومی هويت 

بايللی دی او د افغانستان په ټولو حال او ماضی اساسی قوانينو کې افغان د افغانستان ولس د ټولو اقوامو او مذاهبو د 
ه درج شوی ه هم د ملی هويت اوملت جوړونې په بهير کې  تاريخ او کلتور . ملی هويت په تو اهميت لری خو که 

ه .... په نن متمدنو هيوادونو لکه متحد اياالت ، کانادا کې د واحد ملی هويت خاوندان نه مشترک تاريخ لری ،  نه 
ه امريکايی ملی هويت دبيالبيلو اقوامو نژادونو او  ې په تو ې  د بيل ې نژاد ري دين ، نه  ژبه او کلتور او نه 

تياوی لری خو يوه خو. مذاهبو واحد ملی هويت دي ان ت په هره هيواد کې خپلې   د ملی هويت تبلور او پيداي
دا چې نن يو شمير افراد د افغان ملی هويت او د افغانستان نوم . سياسی حقوقی مفهوم وړاندې کوي يعنې ملی هويت

ه عمدآ د خراسان يا آريانا  نوم د افغان او افغانستان سره حسادت ، حساسيت يا مخالفت يا دښمني ښيی او په سياسی تو
وسالوی  ه وړلو د پاره استعمالوی په واقعيت کې غواړی تاريخ په شا تمبوی او لکه بخوانی يو د تضعيفولو او له من

ی چې چا د . د ملی هويت بحران جوړوی د افغانستان دا د اساسی قانون په اساس دا د افغان دولت دنده چې پرې نه اي
يملی هويت سره سياسی ل ۍ کې داسې يو هيواد نشته چې د هيواد د ټولو اوسيدونکو . وبه وک لکه چې ما وويل په ن

تې وي ې په ملی هويت کې نغ افغان ملت پال غواړی چې د افغان ملی هويت د افغانسنان د ټولو .  اقوامو قومی ري
ه نور هم نشناليز  مرغه د اساسی قانون له الرې تل پاتې او تل پاتې شې او له نيکه ) ملی (اقومو د ملي هويت په تو

ۍ عمدآ غواړی چې افغان ملی هويت لوکاليز يا سيمه ييز  و وروسته نن يو شمير ک شوی دی خو د کورنيو ج
که چې د هغه ترشا افغان  ملتپال  ي دا کار نور ممکن نه ده  ای خراسان يا آريانا نشناليز ک ي او د  هغه پر  ک

ه . کلک والړ دی وک کوالی نشی چې د فرانسوی يا روسیهمدارن و .... چې نن هي  خه ملی هويت واخلی تر 
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ومره تاريخی قدامت لری .  چې به فرانسه او روسيه کې فرانسوی او روسی ژوندی وي دا چې خراسان او يا آريانا 
ر ملی هويت يوه تاريخی امتياز اويوه لوی افتخار دي چې افغانان په خپ ی او انته خبره ده م ل هيواد کې ترالسه ک

هغه لغت چې د ) ختيز(خراسان. استعمالوي او دغه افتخار د افغانستان د ټولو اقوامو سره د زړه له کومی شريک کوی
خه وروسته اعرابو په فارس ، افغانستان او توران  نی آسيا(اسالم  ی او دافغانستان د هي يوه ) من باندې استعمال ک

رکنده خبر ده چې د افغانان په هي قيمت حاضر نه دی چې د خپل ملی قوم سره اتنيک يا کل او نه لری نو  توری ت
ي ي د خراسان سره بدل ک ل کي آريا هغه لوی نژاد دی . هويت سره چې يوه تاريخی السته راوړنه او وياړ ورته 

خه نيولی د دهلی تر شم) آريانا( چې مشخصه سيمه يی  ند نه دی او د جرمنی  اله پوری په هغه کې په لسهاو ر
ی او يو ډير عام نژادی دی اونا مشخصه سيمه ده او د هغه په مقابل کې افغان د يوه  هيوادونه او قومونه شامل کي
ند قوم اتنيک نوم دی چې اوس په سياسی لحاظ د دې سيمې نوم  افغانستان دی او د دې سيمې د  ر ندې سيمې او  ر

) افغانستان(او د هيواد د نوم ) افغان(افغان ملت پال و په هر حالت کې د ملی هويت. فغان دیټولو اقوامو ملی هويت ا
خه د آريانا او خراسان په مقابل کې  کلکه دفاع کوي او د افغاني ملی هويت او د افغانستان نوم ساتنه خپل تاريخی 

 اتنيکی لحاظ په افغانستان کې ازبکان او افغانستان يوه موزايک قومی جوړښت لري په.رسالت او ملی مسؤليت بولي
ول نژاد او اعراب سامی نژاده دي ان احتماآل من د کتاب ) تاجک در مسير تاريخ( د . ترکمنان  ترک نژاد دي ، هزار

ل د پاره د تراکانو له خوا په هغو عجم مسلمانانو باندې استعمال شوی چې ) تاژيک(په روايت تاجک  ی  کلمه د لوم
ه تاجک يوه اتنيک نه بلکې د يو شمير مسلمانو اقوامو مجموعه چې نه . ؤاو نه ترک ؤ) تازی ( نه عرب نو په دې تو

چې نن اتنيک رن اخستی دی او د افغانستان درې ژبی حنفی مذهب مسلمانان چې  ډير ) عرب(ترک دی او نه تازی
ي) تاجک(اقوام په کې شامل دی د يو قوم ه  کارول کي او ژبه دوه مستقلې مفاهيم دي قوم يوه ) يکاتن(قوم.په تو

و ژبو او لهجو خبری کوی خود ملی هويت ټاکل  بشری بيولوژيکې مسله ده او ژبه يوه ټولنيزه پديده ده او يوه قوم په 
کې ) پرژن(په فارس . يوه مدرنه پديده ده چې د مختلفو ژبو او مذاهب کوالې شي چې واحد ملی هويت ولري يا ومني

ی قوم په نن ايرانی کې دی چې د ايران فارسيان ان  ميالدی ١٩٣٥پهلوی فارسيان په  .  ٪ نفوس جوړوي٤٥ يوه 
ه  ای استعماله ک خه اقتباس او د فارس د هيواد نوم پر  ه د فردوسی د شهنامې  کال کې د ايران لغت په مستقيمه تو

ه په فارس.او په ننی ايران بدل شو يان، بلوچان، عربان، ترکان، ترکمنان، کردان، ارامنيان ايرانی د ملی هويت په تو
ی ه د ملی هويت ټاکل او منل يوه لرغون پالنه.او يهودانو باندې استعمالي رايی( نو په دې تو نه ده بلکې د ) باستان 

ولو اړتيا وه او ده يوال پيژن کلوې او سياسی اړيکو د ټين ی د ملی اون زا عبارت د مدرن ملت متشکله اج.شلمې پي
تې، ملی مصالح او ملتپالنه ده و . ده ملی هويت، ملی  که په تاريخ يا تاريخی هويت يا د ژبې په قدامت باندې اتکا وک

خه  ه ايرانی کيدی شي نو له دې کبله بايد ملی هويت ته له مدرن اړخ  ن ی  نو يوه عرب چې په ايران کې اوسي
ور کنه نو عرب د تل دپاره په ايران کې يو ه ملی هويت يا نشنليتی په هيواد کې دهغه سند . عرب پاته کي په دې تو

وک چې د تابعيت سند ولری  نوم دی چې د تبعه په سياسی حقوقی اسنادو کې د قانونی اوسيدو دپاره ثبت دي او هر 
ی دی   .د ملت غ

 فارسی، ازبکی او - تاجکیچې عمدتآ ترک نژاد دی چې په ) منخنی آسيا(ميالدی کال ستالين توران ١٩٥٤په  
ترکمنی ژبو خبرې کوی، په اوه هيوادونو باندی و ويشل چې په نتيجه کې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آزربايی 

نيشن (  دولت        –جان، قزاقستان، قرغزستان او چچنيا هيوادونه من ته راغلل او په تاريخی توران کې  د ملت 
ست د روسانو له) ستيت  ودل شولب ي د تيوريک اړخ له پلوه ملتپالنې د قبيله پالنه اوقوم پالنه سره کلک توپير .  خوا 

ه چيرې سياسی ، اقتصادی او  که چې قوم او قبيله د ټولنې د اکامل اوودې له پلوه تل پاتې مرحله نه ده او  لري 
ن کې زمينه ورته برابر ) (ه شي د هيواد ميشت اقوام سره مدغم ټولنيز ودې په هيواد کې د مدنی قوانيونو په 

ي او دا د  نل کي ی او ملت من ته راخي او په يوه هيواد کې ملت د تاريخی تکاملی ودې عالی او لوړ مرحله  کي
خه د فاع کوي او پر مخ بيايی او غواړې چې قومی  ملت پالنې تيوری ده چې دا ټولنيز د دغی ټولنيز السته راوړنې 

مونستان  په هيواد کې د ملت او قبيلوی ذه ل شي په داسې حال کې چې  پل شي او ملی ذهينت ته وده ورک نيت و
ستيز برخه  ) نشنليزم(د مدرن ملتپالنې .کلک مخالفت ښيی او هغه فاشيزم بولی) ملتپالنې( جوړونې د تيوری سره  ب

ت جوړوي  .ملت جوړونې او د ملی هويت ټين
و چې افغان بچيان د خپلواکې ، د متمدنې ملت پالنې روحيی   ي تر ل کي پالل په يوه هيواد کې يوه تاريخی يا اړتيا 

اسالميت ، ملی واکمن ، ملی هويت  ، ملی يوالې او د ملت پالنې د روحيی سره سم و روزل  شي او د يوه افغان تبعه 
   .حق يا د يوه قوم حقوق نفی کول د افغانستان د ټول ولس حقوق نفی کول دی

د مدنې ملتپالنې ستراتيژيکه موخه په  يوه هيواد کې د يو ل لوړو ملی او سياسی ارزشتونو پلې کول دي چې له هغې 
ت دي چې بايد دولت د ملت د آزادې  خه د مدنی ملت جوړول ، دولت ملی مشروعيت او د ملی واکمنی ټين جملې 
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و ته  که چې مدنی ملتپالنه د ملت هر اړخيز  مدنې ملت پالنې خپل تيوريک اساسات د .لوړ تيا ورکویممثل وي 
ون يا قرار داد اجتماعی( فرانسوی ليکوال ژان ژاک روسو  د کتاب خه اخستی دی چې نوموړی د ) ټولنيز ټ
ی ل کي د متمدنې ملتپالې تيوری په اروپاکې ستر او نن دهغه ستراتيژيکه موخه په . فرانسی د ستر انقالب تيوريسن 

ې د اروپا د يوالې ټولنه يا د اروپايی اتحاديی ده چې د هيوادونو د ملی او ټولنيزو ارزښتونو او خپلواکې اروپاک
ست والړه ده  .پرب

د مدنې ملتپالنې بله ستراتيژيکه موخه په  يوه هيواد کې د يو ل لوړو ملی  سياسی او کلتوری ارزښتونو پلې کول دي 
خه د ټولنيز عدالت متمدنه ملت په يوه .  پلې کول په سياسی ، اقتصادی او ټولنيزو چارو کې ديچې له هغې جملې 

ست دي د ملتپالو له نظره د دولت ملی مشروعيت او ملی او د . هيواد کې يوه واحد سياسی ټولنه د ملی هويت پرب
که چې متمدن ملتپالنه د ملت هر اړخي ت بايد  د ملت د آزادې ارادې په اساس وي  و ته لوړ تيا واکمنی ټين ز 

ون يا قرار ( متمدنې ملت پالنې خپل تيوريک اساسات د فرانسوی ليکوال ژان ژاک روسو  د کتاب.ورکوی ټولنيز ټ
ی) داد اجتماعی ل کي د متمدنې ملتپالې تيوری په . خه اخستی دی چې نوموړی د فرانسی د ستر انقالب تيوريسن 

.  موخه په اروپاکې د اروپا د يوالې ټولنه يا د اروپايی اتحاديی جوړول دهاروپاکې ستر شوی او نن دهغه ستراتيژيکه
ست والړی دي تيا، کلتوری او ولسواک د ارزښتونو پرب  .د اروپا  ټولنه کې دهيوادونو خپلواک ، د خاورې بشپ

ل کي و چې افغان بچيان په افغانستان کې د متمدنې ملت پالنې روحيی پالل په يوه هيواد کې يوه تاريخی اړتيا  ي تر
، ملی هويت، ملی يوالې او د ملت پالنې د روحيی سره سم و روزل  شي  د افغانيت، اسالميت، خپلواکې، ملی واکمن

  .او د يوه افغان تبعه حق يا د يوه قوم حقوق نفی کول د افغانستان د ټول ولس حقوقو د نفی کولو په معنی دی
ن ستراتيژيکه موخه دا ده چې د افغان ولس د رای او ارادې سره سم يوه په افغانستان کې د مدنې ملتپالن ې د غور

ته راشي چې د  هيواد د ملی ، مذهبی ، لوړ کلتوري او ټولنيزو  داسې خپلواکه ملت پلوه  افغانی ملی دولت من
يوالو ولس پلوه قوانينو په اساس  ي او شرعی او د ن ه دفاع وک خه په کلکه تو د تيرو ديرشو کالو ملی ارزښتونو 

و چې په افغانستان کې ټولنيز عدالت ټين  انه د عدالت دايرې ته وکاږي تر  خاينين او د بشری حقوقو ناقضين په مي
خه معافيت او مصؤنيت د خدای که چې د عدالت  په قاموس ) ج(شي او عدالت د ډلو د مصلحتونو قربانی نه شي 

سې ملی متمدنې ټولنې د جوړيدو غوښتونکی دی چې په هغه کې ټولنيز عدالت، ملی افغان ملت پال د يوه دا. کې نشته
و چې په افغانستان کې د ملت  ، مذهبی آزادی، بشری حقوق او د بيان ازادی په کې ټامين شي تر  ، ولسواک واکمن

ک شي فغانی ټولنه کې د افغان ملت پال خپل ملی دنده او تاريخی رسالت بولی چې په ا. جوړونې تاريخی بهير چ
ي ست په . اسالميت ، افغانيت ، تقوا ، فضيلت او معنويت روحيی ته وده اوبرختيا ور د افغاني ملی هويت پرب

  .افغانستان کې د ملی ټولنې جوړيدو د افغان ملتپالو تلپاتې ملی ارمان دي
  

ت  په درن
 


