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  حبيب اهللا رفيع

  ملي كلتور او ملي هويت

ون ورسره  ه خپله مېنه وبولي، د زړه ت ول شي او دا سيمه په ارادي تو په يوه جغرافيايي سيمه آې چې يوه ډله خلك را
ودل  ي او د ملت زړى اې كي نه د ملي تشكل بهير پيلې ولري او په ودانولو آې يې مسؤوالنه برخه واخلي، له همدې 

ي    . آې
ول د دې هيواد ملي او طبيعي شتمني ده چې د زمانې په  لونه، آانونه، اوسېدونكي او نور  ن د دې جغرافيايي سيمې، 

يو ي دا يون او بدلون د دې سيمې . واټ آې په آار لوې ومره بدلونونه چې په آې را ن چې وهي او هر  ومره وا هر 
امونه جوړوي او ورو ورو دا ي" هېواد" سيمه د او دې خلكو د آلتور  ه او دا " ملت" د  حيثيت، آامه، دا و سياسي ب

ته ږدي   . شوى آار او زيار د ملي آلتور خ
  . ملي آلتور دوه اړخونه لري يو مادي آلتور دى او بل معنوي آلتور

ن انسان د شاوخوا په طبيعي شتمني ي چې په ياده شوې سيمه آې هستو و آې تصرف مادي آلتور له هغه وخت نه راپيلې
ي او الس پرې ووهي ي او افزار ترې جوړوي، له ونو او . وآ ي او لو ه د خپل چاپير ډبرې تو د نمونې په تو

ې  ه آاروي، له خاورو نه خ وي او د تصرف له الرې يې د خپل ژوند د وسايلو په تو ي راغو لونو نه لر ن
تو بدلوي ، له آ جوړوي و او افزارو يا خ انونو نه اوسپنې، ميس او نور فلزات را اوباسي ، بيا يې د  بيا يې په لو

كولو له الرې و او افزارو بدلوي او داسې نور تودولو او    .  په لو
و ، افزارو او مصنوعاتو  ه د دې لو ې تو ان ي او په  يزونو آې شوى تصرف آلتوري تصرف بلل آې ولو  په دې 

ار د آلتور اآيد جوړولو سبك، شكل، نقش او ن نې  ان   .  د تاريخي مطالعې الره هواروي او د يوه ملت د ملي آلتور 
يره،  ه د دې ډلې تاريخي  ه ورآ ه وړه، راشه درشه او راآ همدا راز په دې جغرافيايي سيمه آې د هستېدلې ډلې آ

انوي او د دوى خبرې، سندرې، روايات، آيسې، دودون ه او اقتصادي الره او رويش رو ه او نور د دوى د آلتوري ب
نې رابرسېره آوي ان   .  او د دوى د ملي آلتور معنوي اړخ جوړوي آلتور معنوي 

د انسانانو تر تاريخ وړاندې دوره، يعنې هغه دوره چې ليك ال نه ؤ اختراع شوى د همدې مادي او معنوي پاتې شونو له 
اآل  ي او  كل آې يزونه د دوى د شعور، استعداد، آار او پوهې مخې ا ي او همدا له دوى نه راپاتې مادي او معنوي  آې

يي او له دوى سره مو اشنا آوي   . سطحه را
ي او موږ  وارلس په وسيله معلومې هغه مادي مواد چې تر تاريخ وړاندې دورې له انسانانو نه راپاتې دي اوس د آاربن 

ا خه په ته يې د لرغون توب عمر  آي، د همدې لرغونو موادو په تر السه آېدو او د همدې علمي آالتو له په آار اچولو 
ې راپاتې دي او هغه ډبرې او نور افزار الس ته راغلي چې دوى  وس زر آلنې ن افغانستان آې د انسان د ژوند پن

ى دى  ي او تصرف يې په آې آ وس زره آاله مخكې جوړ آ ه سندرې، روايات او حكايات همدا راز د دوى هغ. پن
ونه بلالى شو يي او دا موږ د ملي آلتور بنس   . راپاتې دي چې په لرغونو زمانو آې د دوى ژوند دود را

ند او متحرك دى، افقي او عمودي وده آوي چې په عمودي برخه آې يې  خو آلتور جامد او منجمد نه دى، بلكې خو
قي وده آې يې بيا هغه آلتوري اغېزې چې د نورو آلتورونو له خوا وخت په تاريخي آلتور مطالعه آوالى شو او په اف

ارو ي مطالعه آوو او د آلتور د سالمې ودې د بهير الره او لوري    . وخت پرې آې
نې او خپل  ان ي او ملتونه خپل تشخص،  انه آې ېره هم رو د ملتونو د تاريخي آلتور په بهير آې د ملي هويت 

ي .ه آويخصوصيات تر الس ې ي   په دې بهير آې د ملي هويت تذآره بشپ ان ولنې ته په خپل   او هر ملت بشري 
ي   . رن آې وړاندې آې

 


