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 د قومي نشنلېزم اناتومي
 

وي هغه قومي نشنلېزم دى وا ولنې تومنه  واکمنه لېوالتيا چې د افغاني  واکه او دغه لې. کومه  والتيا له فکري پلوه بې 
واکونه دغه کمزورتياې د دغو اندونو  اندي او آزاديپاله  ولنې رو په تشکيالتي لحاظ بې انسجامه ده، خو بايده ده چې د 

وي واک له پامه ونه غور يو شمېر کسان شته چې په پوهې او . ويجاړوونکې، ناانساني او غير عقالني اغېزې او 
واکونو د مين ته راوړلو الرې او . ومي رخې او کينې تخم کري او قومي زهر شينديناپوهې کې د ق منو  د قومي مېر

اى کېنوي ه کې دي چې قومي خوسا شوى پوچ هويت د ملي انساني هويت پر  .شرايط برابروي پدې ل  
ېدلى ملت د دې سياسي تفکر په وېروونکو ظرفيت ونو چې مراندې او ول يې غوره دا ده چې زموږ ناروغه اللهانده ک

اندي په يوې سوچمنه شعوري مبارزه کې د هغوى د دومره خپلسريو او  ي پوه شي او افغان آزاد رو فاشيزم ته رسې
:بدکاريو مخه ونيسي ناسيوناليزم کوالى شو دوه ډوله وارزوو  

قومي ناسيوناليزم/  مدني ناسيوناليزم     
ولنې پر مخ تللى سياسي سيتم ته يې انتظام مدني ناسيوناليزم هغه سياسي سيستم دى  خه وروسته د  چې فيوډالي نظام 

رتيا او . ورک تونو بې اغېزې کولو سره مل اريتوب د حقوقو، د قانون پر وړاندې برابري د دوديزو ارز ه هم د  که 
وي ه ډډه ل يزه تو خه شمېرل کې. په علمي منطق په بنس نو  ان ي، خو د مدني ناسيوناليزم د دې سياسي سيستم له 

اى د هېوادنيو  اى د ملي هويت جوړول او د خانخان د سيستمونو پر  لى او بنيادي دنده د خېل، زى هويت پر  کو
تل دي ت او نغ .دولتونو جوړ  

ت داسې ورغاوه چې په بېالبېلو سياسي جغر ولنې جوړ افيو کې په بله وينا مدني ناسيوناليزم د ملتونو په جوړولو سره د 
ې د سيال امکان برابر ک ه والو رسنيو اغېزمن بيا دغه عقيده نلري . يې د پان ولنې پلويان او له پان وال  خو د پان
ي چې  نژاد،  . چې ملت يوه جوړه شوې پديده ده واکې ملت هغې ډلې انسانانو ته ويل کې ېري چې  دوى داسې ان

.فرهن او  تاريخ لري  
پدې چې ډېر ملتونه دي چې له بېالبېلو قومونو جوړ شوي او . ه ډېره کمزورې او له واقعيته لېرې دهخو دغه نظري

ه سرچينه نلري ي الرې يې بېلې او توکميزه  ولنې شته . تاريخي فرهن ه ده، بله خوا ډېرى  کاناډا د دغو ملتونو يوه بېل
ي ديچې  فرهن تاريخ او نژاد لري، خو بېالبېل ملتونه يې ج ه کېداى شي. وړ ک ه بېل .عربي هېوادونو يې   

ندوي چې ملت جوړېده کې له نورو عواملو او شرايطو سربېره قدرت او زور هغه عنصر دى چې  ر دغه واقعيتونه 
ي و کې ولو کې د ملتونو په تاريخي بهير کې له ورايه تر ستر ه هم . اساسي نقش او اغېز يې د دې پديدې په رازې که 

ل شوي، خو واقعيت دا دى چې همدغه مدني ناسيوناليزم د انسانانو تر مين د دې ډ ول ناسيوناليزم سره مدني تاړې ت
و جوړ شوي دي ېدلې ان تر دې چې ملتونه په زور او ج ر واکمني  و ويجاړوونکې  .ج  

 
ايي خلکو تر مين د ج • رېزي ژبو، فرانسويانو او د کاناډا د   .و محصول دىد کاناډا ملت د ان
و سر راپورته ک • ايي اصلي خلکو او اسپانويانو له ج رېزانو،   .امريکا د امريکې، ان
ه • و فرانسه جوړه ک  .د ناپليون ج
ېد • لستان راوزې خه د اسکاتنديانو او ويلزيانو د ماتې په پايله کې ان رېزانو   .ان
ولوژنې په نتيجه کې ت • ې او د ارمنيانو  يوالې ج ۍ ن  .رکيه جوړه شوهلوم
و او سياليو محصول دى •  .عربي او افريقايي هېوادونه د اروپايي هېوادو د ج
 

ې دي .دغه رامين ته کېدنې د مدني ناسيوناليزم بېل  
خه عبارت دى چې د  ائيتوب  يو هغه يو ه کوي چې ملت د و د ملي دولتونو د جوړشت بهير دغه واقعيت په ډا

اکلو سي و له امله په  .اسي اډانو کې د دولت په نوم تر تشکيالتي کنترول الندې راغلى ويج  
ولنې قامولي، ژبۀ دود او دستور  لې  ي ته خپل قام پورې ت ي چې و ې ته ويل کې قومي ناسيوناليزم هغې سياسي تو

نې په سياس ان ه قدرت کې برخې تر السه کولو لپاره دغه  لي وي او په منفي ب . ي پالتفرم بدلوياو اداب ده ته سپې
لتيا قايلېدل، زوړپالنه، د نورو قامونو سپکاوى او ابليس  خپلې وينې، ژبې، سيمې او قوم ته د نورو پر وړاندې سپې

خه دي نو  ان .ودل، د قومي کرکې خپرول، قومي زهر پاشل د قامي ناسيوناليزم له   
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ې د روندا نسل وژنه،  وسالويا پې ې د قومي ناسيوناليزم په نوي يمه لسيزه کې د يو د فلسطين ناورين د چيچن پې
.ورانوونکې پايلې دي  

 
لې برخې حکم لري چې بايد په هره بيه د هغې مالت  قومي ناسيوناليزم له نظره د مکالمې ژبه د قومي هويت د يوې سپې

لتوب له پلوه اعتباري مسئله ده دغه. او ساتنه وشي ول غوره توب سره سره د سپې  راز شاوخوا خلکو سره د ژبه له 
انسان د اړيکو لپاره يوه وسيله ده غوړېدل او وچېدل يې بېالبېل الملونه لري ژبه په خپل نفس کې د پرديتوب او پر خپل 

اى تغير  ولنيزو تحوالتو سره يو  ولنې اقتصادي او  ي وسيله د  او پردي دوست او دشمن د وېش وسيله نده، دغه فرهن
ياو بدلون مومي ر ي او نور بدلونونه پکې رامني ته کې اوې کې ي او م ي وده کوي يا درې .امين ته کې  

ل فرهن  ي نده د ساده توب او ش ه بې فرهن يي د پرديو ژبو زده ک په نورو ژبو او ډېرو ژبو پوهېدل انساني وړتيا 
ول شي ه ول ې تو ان .الملونه بايد په جال او   

 
ه وال له پراخېدو ولنې انتظام او د د پان ې اخيستو ضرورت د نوې  خه د   وروسته نوې تکنالوژي او علومو 

ي،  ې ک ين ي اړيکې  اى شي خپل مين ي وک ول و ت د يوې يا دوو ژبو رسمي شتون، چې  واکمنو دولتونو جوړ
تو(د همدې ضرورت له مخې د افغانستان د دواړو ژبو . ضروري ک ندولى شو او د رسميتوب مسئله)  دري-پ ر  

ې يې په نورو هېوادونو کې هم شته دي .پدې برخه کې افغانستان يوازينى هېواد هم نده بېل  
 

رېزي خبرې کولې د ايتاليا تر خپلواک وروسته په سلو  ه ويشتو په ان لستان خلکو له سلو پين ۍ کې د ان په اوولسمه پې
و خلکو د  %2.5کې ډېر ل ل  په ايتالوي ژبه خبرې کول ې اړتيا دولتوال دېته اړ ک ې، خو د علومو او تکنالوژۍ د زده ک

چې له مروجو لهجو يوه يا دوې لهجې د هېواد په سراسري او رسمي ژبه ومني او پدې برخه کې د ژبې وړتيا، 
قومونو د قومي ناسيوناليزم د خپلې ژبې او توکم د ستايلو او د نورو . اغېزمنتوب او پرمختيا سره سمون مهم رول لري

ي واکونه چمتو ک ى چې د قومي کرکې راپورته کولو لپاره  .ژبو تکفير له الرې هوډ ک  
 

ې او نارينه تر مين پر حقوقي نابرابريو چې دولتونو او حاکمو دودونو پر  قومي ناسيوناليزم پر اقتصادي نابرابريو، 
ارتيا بيمې، کار . ولنه تپلي رغنده او غوڅ انتقاد نلري ولنيزې سوکال په د وز ې او  ولو لپاره، درملنه، وړيا زده ک د 

تنې د دې سياسي اندينې  اى نلري) تفکر(ېر غو ولولو په خاطر او په . په فکري اډانه کې  واکونو د را ه د  پدې تو
ه بدلېدلو لپاره له  خه د امتياز تر السه کولو او د فشار د وسيلې په تو ه له مرکزي دولت  قامي کرکې پرته بله منفي تو

په همدې وجه د هېواد د نورو قومونو او خلکو پر وړاندې منفي تبليغات د هغوى اصلي الرې چارې . الره چاره نه ويني
تيا او درواغ او ناروا . جوړوي د پرديو پر ضد د خپلو راپارونه د هغوى ارمان جوړوي او پدې الره کې هر ډول ر
ه خلک وپاروي هغوى ته منفي دوى ماموريت لري او د خ. کاروي برو اترو داسې سيستم نه کار اخلي چې پدې تو

ي ان او خپلو سياسي موخو لپاره الرې جوړې ک ي او د  ولو . ذهنيت ورک د قوم پالنې په لرليد کې پرته له دوى نور د 
مکنيو آفتونو سرچينې دي انونه د نېک الرويان او د . اسماني او  يدغه قومي ستايونکي  .خپل قوم ژغورندويان   

ت مخه نيسي دوى د خلکو  ي يون او نو ولنيز او فرهن ه او يا په ناپوه سره د  دغه قومي مينه وال په شعوري تو
وي د قاموالو  وري او يا هغه پ ولنيزې، سياسي او کلتوري سوکال ودې او پرمختيا نوې الرې چارې يا نه  هوساينې 

ه نشي ورکوالى .قومي زړه سوى خپل قوم ته هم   
 

کار شو او پرديو هېوادونو السوهنو ته زموږ  هېواد په همدې دريو لسيزو کې د همدغه سياسي نادودو د ناوړه چلندونو 
ې ولنيز طبقاتي . يې په خپل ملي برخليک کې د السوهنو زمينې جوړې ک د قومي ناسيوناليزم الرويان په پوړيز او 
ولنيزې اقتصادي ال ه هم د کوم نوي تفکر او يا نوې  ه واله او بورژوازې . رې استازيتوب کويتو موږ وينو ننن پان

يي دېتوب سره لېوالتيا  رتيا او ن ونو مل رۍ د فرهن ت . آزادې سودا تيا ژبې او يوه سياسي جوړ ين و اړيکو د  د 
ه ده او ولنې د بهير يوه بېل والې  ايي په راتلونکي او يوه واحد هېواد پر لوري د اروپايي اتحاديې حرکت د ننن پان  

و  رک يې همدا اوس تر ستر ه  اى کېدنې او  برخليک په بېالبېلو سيمو کې الرې پرانيزي او يوه  کې دغه يو 
لې قومي  لي خلک په جغرافيايي او ت يا دي چې خپل قوم پورې ت ي، خو د قوميتوب مينه وال په داسې شېبو کې ل کې

ت ۍ له نو ي او د ن خه يې لېرې وساتيپوله کې اېسار ک .ونو   
ولنيزه سياسي ناپوهي جوړوي هغه  ي نه، بلکې د هغه اساسي ستونزه  ي او بر ي يوازې  د قومي اندود کمزوري او ب
خه محروم دي او يا يې د  ولنيز لرليد کې الزم او اړين دي، هغوى ور ه چې د نويتوب لپاره په فکري انداز او سياسي 

ولني و او لوړ  .ز موقف پخاطر مخالفت کويخپلو   
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ير شوى ملک کې د فدريشن ماشومانه طرحه  د افغانستان په سوزېدلې جغرافيه او وران ويجاړ او سنو غديو تر مين را
ه کېداى شي ولنې اساسي وضعيت . هغه هم د توکميز اقليمي فرهن د پالنې په نوم د همدغه زه او قومي نشنلېزم بېل د 

ول د هېواد لپاره سره نابلدتيا او د ه غه پر لوړو ژورو ناپوهي او د ستونزو د هواري پر چارو يوازې په نسخو ډډه ل
.ستر ناورينونه راپورته کولى شي  

 
ونه نه يوازې دا چې زاړه شوي او  قوم پالنه، قامي اندينه، قومي وړانديز او همداسې نور د قومي ايديالوژۍ اوتفکر بنس

ې نوى ډېر يې له کاره لوېدلي دي د غه راز هم نه د نوي مهال ادبياتو سره مرسته کوي او نه د نوي لوست نوې زده ک
وي ن ل دغه تفکر وروسته پاتو او د پرمختيا په حال کې هېوادونو لپاره لوى . رغون او ملي سمون او پرمختيا سره 

ولنې د انکشاف مخه نيسي او هم فکر بې الرې کوي ود، واکمن او بې واکه دواړه له قامي الر. واښ دى چې هم د 
وي و غور .پ  

 
ولنيز، اقتصادي او سياسي  ول جغرافيايي، تاريخي،  ولنې  اکلې  کله چې په نوي نظام او سياسي سيستم خبرې کوو د 

ولنې هېنداره ده په پام کې لرل اساسي مسئلې دي ولني. واقعيتونه او کلتوري چاپېريال چې د  زو ولنه له کومو توليدي، 
ه دى؟ او هغه فرهن او سياسي ادبيات چې نوى  ن ومره او  ى مزل  مناسباتو اروزي؟ پدې الره کې يې بشپ ک
ولنې د ورت فکري نظام جوړي، لويه پاملرنه او بصيرت غواړي او دغه بصيرت له قومي سرچينو نه  منزل ته د 

اى کېداى شي ودرونه د ملي وصال تم  ي او نه زاړه  وبې اکل او له هغه لن. خ تنو لپاره د نسخو  ه دا چې د قومي غو
و راوړل ستونزه نشي هوارولى اى د بېل ولنې پر قومي چورلي جوړېدنه عقالنيت . دغه  که د يوې متمدنې او مهذبې 

ني د بې باورۍ او لېرې والي پر بريدونو هم نه سمبا ې افراطيت او ترب ي سره سمون نه خوري، بله خوا د قومي رب لې
ير شوى، کمزورو قومي فکرونو او  او نن سبا چې افغانستان د کورنيو او بهرنيو تضادونو په زور زياتي کې را

ولنې په سطحه او هم د نظام په  ې او قومي ذهنيتونو هم د  لو ته الره هواره ک سوچونو بېالرېتوب او ناروا سياسي هلو 
واکه ساتلى دىاډانه کې د ملي تشکل، يووالي مخه نيول او مل .ک يې د پرديو السوهنو پر وړاندې شل او بې   

يوال نظم له مخې توکميز اندود او بېلتون پالنې ته د هېواد  په قومي، فرقه يي او مذهبي ليکو کې او يا د نوي لېبرالي ن
بېلتونپالنې ته برخه ليک سپارل او د ملت جوړونې او بيارغونې بهير پر قومي الواک او اندونو جوړول تبعيضي او 

ن يې ملي  الرې هوارول د افغانستان په موجوده سياسي جيوپوليتيک او جيواکونوميک چاپېريال کې لويو لوبو او تر 
ر نظام فکري سياسي الرې رغنده سالمې الرې ندي . وراني ته شرايط چمتو کول دي الي و ه دا چې د قامي وېش او  لن

ي چاپېريال کې پوهان ملي مسئلو لپاره طبيعي او  ولنيز فرهن ولنې او کورن او  وي يو ماشوم په  ولنيزې سرچينې نه ل
ي ارزشونه تر السه کوي وب ته الرې جوړول . فکري فرهن من ه منفي حساسيتونه خپل او پردي په نوم تبعيضي مېر

يز او له ارادو وتلى بهير. پر ستونزو د برياليتوب الره نده ن ۍ غور ي مخامختيا نه بلکې د د يوويشتمې پې  د فرهن
، سولمن او د تفاهم ژوند ته اړتيا لري .تمدنونو تر مين   

 
ۍ د دوو وروستيو لسيزو  د خبرو د اوږدوالي د مخنيوي لپاره د تاريخي شواهدو له مخې دا ويل پکار دي چې شلمې پې

ې ج لو چې د س ۍ په پيل کې د قومي ناسيوناليزم هلو  ري شوې او او يوويشتمې پې ل شوې وې، ډ ې پر مهال کن
، آزادۍ په نوم قومي مذهبي تفرقو او جال  ې او د ديموکراس ونې وک په بېالبېلو بهانو او داليلو يې پراختيا او غ

واک کولو لپاره پر  ولو او د هغې امپراتورۍ د بې  تنو ته الرې پرانيستل شوي، د پخواني شوروي ميراث د پر غو
ول شوههمدې دواړو ال ې . رو چارو ډډه ول ې بېل ې  ن آسيا هېوادونو وروستيو لسيزو پې ې اروپا او د مين د ختي
تنو ته يې زمينې او . بلل کېداى شي ه وو چې دغو الرو چارو او غو استعماري هيلې او د مستبدو نظامونو چلند هغه 

ل ي پديدې تاريخي مظاه. شرايط برابر ک ولنيزې فرهن ندوى دي او د تاريخي ماهيت په لحاظ په هر صورت  ر ر او 
ه هم بدلېداى  ه په بد او بد په  ه  اى خالي کوي، نو پدې تو ي نويو پديدو او ارزشونو او حالتونو ته  وکې لکه چې را

ون سم ندى. شي کى چې د تاريخي پديدو په هلکه د يادونې وړ دى هغه دا دى چې پدې اړه مطلق منفي غبر  د تېر. کوم 
ي، بلکې د سمون او بدلون زمينې او توکي هم جوړوي ه راتلونکي ته نه يوازې دا چې ميراث پاتې کې .مهال ډېر   

رېزي، اردو  ي او په راتلونکي کې اغېزمن رول ولري لکه عربي، ان يواله وړتيا تر السه ک قومي توکي کېداى شي ن
.او داسې نورې ژبې  

ونو نشي قبيلويت او قوميت د زړو مناسباتو  ونه دي، نو د ملت جوړونې عناصر پر دغو بنس کارندوى او فکري چوکا
وک چې د دغو تر مين . جوړېداى د دې يادونه هم پکار ده چې فيدريشن د قوميت او د هغه د ساتنې لپاره جوړ شوى او 

.نېغ په نېغه تناسب او پيوستون ويني علمي سياسي اشتباه کوي  
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 4از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت م
 maqalat@afghan-german.de 

نې ته اړتيا لري هغه دا ده چې نننى انسان د ماهيت او صيانت ستونزه د هغه ملي هويت نده بله خبره چې هراړخيزې شن
رتيا او  ولنه او سيمه ييزو مل ي ارپايي  ر ه و ايونو او حالتونو کې دغه ملي هويت پخپله رب ينې  کېداى شي چې 

ي پنجابي قوم پالنه نه يوازې. يووالي کېدنې لرۍ دغې ستونزې ته ناکراره ده وا  د پاکستان فدرال ديموکراتيک سيستم 
ېدلى ر .بلکې د سيمې د پيوستون او پخالينې خن   

 
ي د ملت جوړونې غوره الرې چارې او جوړونکې نظريې او  افغانان بايد په قومي او توکميزو حل الرو نوى نظر وک

ي کوم اندونه او سياسي الواک چې توکميزو او قومي ډلو  ونه تشخيص ک ت او چوکا ولنې ملي جوړ له خوا د افغاني 
ول تېر مهال تاريخي السبرياوې  ولنې  ي بايد د دې  ملي هويت د رغونې او سمبالتيالپاره وړاندې شوي او يا وړاندې کې

ولنې او  ه د  ولنې او نظام جوړونې بهير د نويتوب او سمبالتيا زمينې، شرايط او الرې چارې په علمي تو وساتي او د 
و يو ه او برابره ک و، مادي او معنوي لوړتيا په موخه په ن و  . د   

 

 


