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 د ملت جوړونې بهير ته يوه کره کتنه
 
 

ينو اصطالحاتو لغوی  ولنيزو ا صطالحاتو مفاهيم تل د بدلون په حال کې دي او د  د علمی، سياسی، اقتصادی او 
ه مفهوم افاده کوالی نشي  .معنی د هغه بشپ

ي چې هغه سره له يوې خوا ايديالوژيکه د يوې علمی اصطالح د تعريف په هکله هغه  وخت ستونزه رامن ته کي
کې هم يو شان استندرد ) تعليمی کتاب( او تکست بوک ) دائرتالمعارف( برخورد وشي او د بلې خوا په انسکلوپيديا 

ي ه غوره ک ولنيز. تعريف ونه لري او يا دهغه تعريف مذهبی ب  ژور اوږد ادبياتو کې د ملت عربی کلمه   زموږ په 
تاريخی مذهبی معنی لری او د ملت سياسی کليمه زموږ په معاصرسياسی ادبياتو کې کلمه د نيش د التينې کلمې سره 

ی وي او مفهوم ترې اخستل کي  .نژدې اړخ ل
ی بې له دې چې مذهبی مفهوم او  د افغانستان په سياسی، ادبی او مذهبی ادبياتو کې د ملت کلمه يو شان استعمالي

ه د افغانستان اهل هنود اتباع دملت په مذهبی مفهوم کې شامل نه دی خو . ياسی مفهوم يی سره بيل شيس د مثال په تو
 .د ملت په سياسی مفهوم کې شامل دی

ولو  ۍ د  خه ده چې دهغه بشپ او جامع تعريف يی چې د ن ملت يا نيشن هم د هغو ستونزمنو اصطالحاتو له جملې 
ې په يو هيوادونو په ولسون و کې پوره فابل د تطبيق وي په سياسی ا دبياتو کې نشته خو د ملت تيوريک تعريف يوا

شمير اروپايی هيوادونوکې قابل د پلې کيدو دی او په يو شمير نورو هيوادونوکې تريوه اندازې پورې او په هغو 
ه موجود وي تونه يی په منظمه تو که  د ملت تيوريک  هيوادونو کې چې قومی جوړ تعريف قابل د تطبيق نه ده 

ولو هيوادونو کې يوشان وده او تکامل نه کوي ی په  اونه . چې د ملت جوړونې بهير د ن ه هم د ملت جوړونې پ که 
ولو هيوادونو کې ی سره له دې هم په  ه تاريخی مراحل نه دې بشپ ک کلمې په   د ملت   التر اوسه پورې خپلې بشپ
ولو هيوادونو د ولسونو اخستنه يو شان ولو هيوادونو په سيا خه د  ي خو د ملت د تعريف  سی ادبياتو کې استعمالي

ما تيک يا عملی تاريخی پروسه ده چې د هيواد ميشتو اقوامو  که چې ملت جوړيد په يوه هيواد کې يوه اوږد پر نه ده 
ر ه سره انتي ي چې دا پروسه د هيواد هر او د ولس بيالبيلو اقشارو،مذاهبو او طبقو په تدريجی تو يت يا  کي

ي. اړخيرې سياسی  ولو هيوادونوکې يو شان نه برابري ولنيزې ودې ته اړتيا لری چې دغه شرايط په   .اقتصادی او 
 

د ملت عربی کلمه په مذهبی لحاظ د امت، پيرو ، شعب اوقوم سره نژدی معنی افاده کوی خو د ملت ابراهيم مفهوم د 
خه د مخه ) ص(حضرت محمد.  پيراوی کول دی  عليه سالم د سنت او طريقېحضرت ابراهيم د سالم د مقدس دين 

ول اهل سنت او جماعت د حضرت ابراهيم خليل  ه  د خپل جد حضرت ابراهيم عليه اسالم پيرو ؤ او نو په سنتی تو
که د ملت يا نيشن سياسی مفهوم د هغه د مذهبی مف. اهللا په ملت کې شامل دی هوم سره توپير لری او سمون نه نو 

ۍ تقريبآ په يوسلو نوی هيوادونو کې سره ويشل شوی دي او د هر اسالمی يا غير اسالمی هيواد په . خوری نن ن
نی  ای لري او په ور ه هم د ملت جوړونې په مختلفو مراحلو کې  ی که  و کې د نيشن يا ملت کلمه استعمالي و

ی– دولت او ولس  مطبوعاتو کې د ملت ، هيواد ، ه اسعمالي  . ستيت، کلمو په مترادفه تو
و ، خلک ، قوم او قبيلې سره هم  الزمه ده چې د ملت سياسی کلمه ي ، پر  د سياسی مفهموم په لحاظ د ولس ، و

 .توپير او تفکيک شی
که  چې هيواد جوړونې همدا راز الزمه ده چې د ملت جوړونې پروسې د هيواد جوړونې سره تفکيک او توپير شی 

ت سره سم د فيودالی مرحلې په اوايلو کې من ته راغلی او ملت  ين درې زره کاله دمخه د سياسی واکمن د 
هيواد په يوه محدوده جغرافيايی سيمه .  السته راوړنه ده)١٧٩٩-١٧٨٩(جوړونې د فرانسې د بورژواری انقالب 

ي خو ملت جوړونې يوه د يوه قوم يا ډله يی د سياسی او نظامی زور کې  يعنې د سياسی حاکميت په اساس من ته را
و چې  وليزې ودې ته اړتيا لری تر منطقی تاريخی پروسه په يو هيواد وي چې سوله ييز سياسی ، اقتصادی او 

لستان او فرانسې له انقالبو. بدل شي) نيشن هود(  ستيت حالت په-نيشن ۍ په وروستيو لسيزو کې دان نو داتلسمې پي
ولنيز ودې سره سم  دمــــــلي هويت پر بنس  خه وروسته په اروپايی هيوادونو کې دسياسی ، اقتصادی او 

ېدل دمعاصرو دولتونو له انکشاف سر سم  ست دی چې سياسی ، حقوقی ، او -ملی هويت د نيشنل. ملتونه وزې ستيت ب
ينې مس ول يو اتباع يو شان  یکلتوری اړخونه لری چې دهيواد   .تفيد کي
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ت  ولنيز جوړ روپ او اتنيسيتی يوه بشری طبعی  د انتروپولوژی او سوسيالوژی د علم له مخې قوم ، قبيله ، اتنيک 
ی او د ملت جوړونې په وړاندې قومی،  ې او کلتور لري خو ملتونه جوړي دی چې  جنيتيک يا بيولوژيک ري

يدلی نش ر ي په دې شراط چې ولس په يو هيواد کې تر واحد سياسی واکمن نژادی، مذهبی او کلتوری توبيرونه خ 
ي ومره . او قانون الندې ژوند وک ت دی خو تل پاتې نه دی او هر ولنيز جوړ ولنې يوه  قوم او قبيله چې د فيودالې 

ي او تونه خپل سياسی  چې تولنه د بورژوازي اړيکو په لور وده وک ا ري کلتور من ته راشي قومی جوړ اهميت  
ای نيسی ی او ملی هويت د قومی هويت   کله چې ملت جوړ شي  .بايلي او د ملت جوړونې په پروسه کې مدغم کي

ست  ې او ب ندوی او د ملی کلتور د قدامت او غنا ري ر والې  رن ت  ې د هيواد د تولنيز جوړ قومی هويت يوا
ه تعارف او بنې آدم د اقوامو او قبايلو پ) ج(جوړوی، د بلې خوا خدای  ي دي چې يو د بل سره  ه ډول خلق ک

ي چې دهغه عالی مرحله په هيواونو کې ملتونه دی چې په هيوادونو کې د ملی هويت په اساس  لوی پيداک پيژن
لوی پيداکوی  .ملتونه سره معرفت او پيژن

ولنې د جوړولو د پرمخت لور ،  ولنيز او سياسی ودې د په يوه هيواد کې د ملت جوړونې د ودې بهير د مدنې 
ی ل کي ه  ی رينسانس.پوخوالې ن يدنه  نوالې (په هيوادونوکې د ملتونو جوړيدل بهير د شلمې پي ه ) بيا زي په تو

يرازه ملی هويت دی  .منل شوې ده او د ملت سمبوليک 
يدنه  )٢(او نتيو) ١(نيشن د نيتس  خه اخيستل شوی ده چې د تولد يا زي معنی لری او دفرانسې د  د التننې کلمې 

ی تی دی او ننی سياسی معنی او مفهوم غوره ک خه او خه وروسته دخپل لغوی منعی  د ) ٣( نيتف   .انقالب 
نی ميشت ډله د ولس ته وايی چې ی سياسی معنی  سيمې هغه لوم ان ې لری چې نن کوم    پالرنی او نژادی ري

 . نه لری
ل د پاره  ی   دپوهنتون په هغو  )۴( په مطبوعات کې د پاريس د پراګ  ميالدی کال١٣٤٩په د نيشن کلمه د لوم

ې نه درلوده لکه پولش نيشن او ساکسن نيشن  او په هم دې توکه  محصلينو باندې استعمال شوې چې فرانسوی ري
ل کيدلو  ليسی کې نيشن ، په فرانسوی کې نسيون ، په ختيز  . محصلين په هيواد پورې ت اروپای ژبو کې ملت په ان

ی ناتسې  . ويل کي
ولو هيواونو  ی په  که چې يوې خوا د ملت جوړونې پروسه د ن د ملت اکاديميک او جامع تعريف ډيره ستونزمنه ده 

ی ده ه غوره ک کمونستان د ملت په . کې يو شان بشپ شوې نه ده او د بلې خوا له د ملت تعريف ايديالوژيکه ب
ه په مطبوعات کې جوړيدو باور نه لري او د نو اصالحات په سياسی تو ای د ولس ، خلک او پر  ملت پر 

ه شوې نه ده د ولس په ذهن کې د  ی په هيوادونوکې چې هلته د ملت د جوړونې پروسه بشپ استعمالوی او د دريم ن
ور نشته او خلک د ولس ، قوم ، قبيلې او ملت تر من سي خه کوم عملی فزيکې ان اسی توپير کوالی ملت د جوړيدو 

ه په . نشي خو د ملت اکاديميک تعريف په اروپايی هيوادونو کې د بلې کيدو وړ ده د ملت سياسی اصطالح کالسيک ب
ي چي د هيواد ولس په يوه درې مرحله ييز تاريخی تدريجی پروسه شامل  يوه هيواد کې په هغه ولس باندې استعمالي

ريشن پالن په اساس په  بيالبيلو اقوامو ، مذاهبو  شوي وي چې ی د نشنل انتي او دودونو او کلتورونو سره لوم
ريت کلتوری، سياسی او اقتصادی تونه مات شي او د ) مدغم ، امتزاج او  )( ٤ (  سره انتي شي يعنې قومی جوړ

ي  وادونو کې د په اروپايی هي. هيواد بيالبيلو ميشتو اقوام يو دبل په مقابل کې د زغم او تحمل فرهن غوره 
ی ريشن پالنونه جوړي ولنه کې هظم او جذب  دوم. مهاجرينو د انتي ول ولس په   دولس اسيمليشن مرحله ده چې 

ي ي  او د قانون په وړاندې کي ه د هيواد تبعه او د ملت يو   يو شان کي  او دريمه مرحله نچراليزشن يا په طبعی تو
ي چې ې ملی هويت لري فرد په هيواد کې هي دول س فرد کي  په اروپاکې د  .يمه ييز يا قومی هويت نه لری او يوا

خه د ننی  لو او ساکسن د اقوامو د ادغام  ه د ان ی کې پيل شو د مثال په تو لورم ميالدی پي ريشن په  اقوامو انتي
ليس ملت من ته راغلی دي ريشن ډير . ان ه شته او اقوام سره پوره  مثالون په اروپايی هيوادونو کې د اقوامو د انتي

ور نشته و په ذهن کې د قوم او قبله تصور يا ان د ملت .  شوی دي تر دې حده پورې چې نن په اروپا کې د و
افراد ډير  اړخونه ، صفتونه ، ملی مسؤليتونه او تاريخی رسالتونه لری چې د ملی ، سياسی ، کلتوری او اقتصادی 

ست باندې والړ دي ه د هيواد په اساسی قانون  ملی. و پر ب ينو په سمبوليکه تو ه او   مسؤليتونه په حقوقی تو
ي کې  . بيان کي

ی په هيوادونو کې د ملت جوړونې د کالسيکې پروسې نن     په وړاندې ډيرې ستونزې شته چې د ملت   د دريم ن
ولنه کې  تدريجی  يعنې د اقوامو د  کالسيکه پروسته جوړونې ی دی چې د   ادغام په  د او خ سر مخامخ ک  د 

خه يوه ستره خ د استعمار له خوا هيواد جوړونې دی يعنې يو قوم په يوه هيواد کې اقليت ده په بل کې  هغه له جملې 
ی او دقومی هويت . اکثريت وندونه جوي بيا د جغرافيايی النجې په اساس يو دبل په چارو کې مداخله کوي او قومی 

ی او د بشری حقوقی قوانينو په اساس هر قوم او قبيله خپل قومی او کلتوری النجې په  سياسی لحاظ لمن وهل کي
ه واخلی بياپه په هيواد کې د ملت جوړونې  خه سياسی  جوړ او هرقوم کو کوي چې د خپل قومی هويت 
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کر سره مخ ريشن يا د اقوامو امتزاج يا ادغام کيدو د  ی مرحله يعنی انت ی او د ملی هويت منل له لوم امخ کي
ی دوهمه ستونزه استبدادی او دکتاتوری دولتونه دي چې په سياسی داليلو قومی تضادونه . ستونزو مخامخ کي

ي ين ک و چې خپلې سياسی واک  دريمه ستونزه د دولتونو اقتصادی کمزورتيا ده چې دولت نشی . تشديدوی تر 
تونو او کې کوالی په لويه بيمانه ولسونه په دو لتی ادارو ، صنعتی فابريکو ،علمی ،ادبی ، هنری او سپورتی جوړ

ي ريت يا مدغم ک ت او. سره انت ه د  د هيواد غرنی جغرافيايی جوړ  صعب البور الرې د يوه طبعی ديوال په تو
ته راوړی او اق هيواد ولسونه سره بيل بيل ساتی او هيواد کې  شمير سيمه اييزې دودونه خه سره  من وام يو دبل 

ی  که چيرې د دولت له خوا د ملت جوړونې دپاره د امنيتی شرايطو سر بيره اقتصادی، سياسی او  .لری پاته کي
ې ، کلتور ) ديموکراتيک(کلتوری ولسی پلوې ی او  ملی  تونه ماتي ه قومی جوړ قوانين پلې شي په تدريجی تو

ي ته را تونه من ست اوغنا جوړولی شي چې نبايد د  د اقوامو .او ملی ارز خه د ملی کلتورب تونه   کلتوري ارز
ه بايد وروزل شي پل شي بلکې د ملی کلتور د يوې برخې په تو ې ونه  تونه نه يوا  .هي قوم کلتوري ارز

ی هيوادونو کې  و امنيت  د دولت له خوا د حاکميت ، مصؤنيت ا بله ستونزه په ملت جوړونې په شاته پاتې يا دريم ن
تياوې کمزورتيا ده چې و کې ولس د   د حقوقی او قضايی قوانينو نيم ی چې په کليو او بان ولنې کې سبب کي  په 

ې سياسی ، اقتصادی او قضايی ستونزې د حل د  ولني ی  خپل امنيت، مصؤنيت او دفاع په خاطر او د خپلې خپل من
ي او خپلې ق انې جوړې  ې او شورا ی او دبل قوم سره داقتصادی، سياسی پاره قومی جر ومی حدود مشخصې ک

ی چې دا مساله ولنيزې چارې پربنا په رقابت او خشونت الس پورې ک ريشن او ادغام کيدلو مخه   او  د اقوامو د انتي
تلی دی او د ولس د حقوقی  ارونوکې د دولت حاکميت غ ايه چې په  نته کوی له هغه  نيسی او سياسی ستونزه رام

ی ارې او مسلکی او . ، قضايی او امنيتی چارې له دولت له خوا حلي وری او د  ی يو د بل قومی سوابقو ته نه  و
ی ې سيمې  .اقتصادی وجهې په اساس سره ادغام کي ار هستو ی د  ارونو کې هم دولت امنيت تآمين نه ک  که په 

ولنه د سکتاريستی ی او  ي او قومی اونژادی جالوالې يا فعا) فرقه يی(په اقوامو ويشل کي ر ليتونو مرکز 
يشن( ري ي) س ته را ي د لوړ کالس يا . من ارونه په اقتصادی طبقات سره ويشل کي ولنو کې  خو په پر مختللو 

طبقه خلک چې ډيرې بيسې او مادی امکانت لری او د متوسطې طبقې خلک او د بې وزلې خلک سيمې چې اقتصادی 
وری نه قومی امکانان نه لری سر ې دا فرادو اقتصادی امکاناتو ته  ارونو ه  ه جال جالژوند کوي او خلک په دارن

ې ته تونو د ماتيدوسره سم. ري ي په دولتی او غيردولتی اداراتو کې او با په د قومی جوړ  سپورتی ، هنری او   و
ی ولنو سره ادغام کي  .ادب ، علمی او مسلکی 

رامد دې دپاره چې د ملت جوړ ريشن د پاره يو ملی پالن او پرو ی شي بايد د نشنل انتي ن  ولس او   د ونې بهير 
و چې سياسی ه پلې شي تر  و تونه مات شي دولت د شرايط او امکاناتو سره سم په تدريجی  ملت .  قومی جوړ

تنه او م جوړونه ه معامله يعنی غو ه ورک ولنيز راک اهانه سياسی ، حقوقی او   نل يوه آ
ست ده. ده) ايجاب او قبول(  خه تيريدل او ملی هويت ترالسه کول د ملت جوړونه ب ه . د قومی هويت  د مثال په تو

ه منلی دی  خه د مهاجرت . د آزربايجان قومی هويت ترک دی خو نن د دوی آزربايجانی د ملی هويت په تو دهيواد 
ی په عادی ډول دقاضی په په صورت د ملی هويت نه تيريدل او د يو بل هيواد مل ی هويت ترالسه کول چې نن د ن

ی خو دا پروسه د يو هيواد و بل هيواد مهاجرينو د پاره ده او په قومی  ولوهيوادونو کې عملی کي وړاندې په 
ی انتی کريشن پالن په کار دي انک ايه چې د هر هيواد قومی ، کلتوری ، . هيوادونوکې د ميشتو اقوامو  له هغه 

ت سره توپير لری او هر هيواد د ودې په مختلف مرحله کېسيا ای لری نو يوه عامه  سی او اقتصادی جوړ  
ولو هيوادونو يو شان تطبيق شي خو بې له شکه ملت جوړونه يوه تاريخی  فورموالنشته چې په ملت جوړونه په 

ې سوسيالوژيک پالن ته اړتيا لری خو د اساسی قا ان ولنيز عدالت تدريجی مساله ده چې  نون ، مدنی قواننيو او 
ولنيز عدالت. ډير رغنده رول لوبوی ن ډيره   نشتوالې د په هيواد کې د   مذهبی ، سياسی او اقتصادی ستونزو تر 

اتوبې خوشې کوی او د بل هيواد ندوی چې عادالنه   ملی عمده برخه لري خپل آبايی  ر  هويت مني چې دا مساله 
ولنه کې  ولو لويه ارزشت دیژوند په   .انسانانوته تر

ت سره توپير لری د يوه هيواد د ملت جوړونې پروسې په بل هيواد  ولنيز جوړ ايه چې د هيوادونو ولسی او  له هغه 
ې  ان ت په  ولنيز اوقومی ، مذهبی ، طبقاطی او ولسی جوړ کې قابل د پلې کيدونه ده نو په کار ده چې هر هيواد 

ل شی ا ي ه و ه شي چې نن که د اقوامو د تو و د هغه مطابق د ملت جوړونې پالن جوړ شي البته دا بايد په ډا
ی ريشن پالن نه وي بيا به سبا هيواد د چک او سلواک په شان سره بيلي  .انتي

ه من ته راغلې دی  ن والې دی چې هيواد  رن د ملت جوړونې په پروسه کې ستره مساله د هيواد د من ته رات 
ه تثبيت شوی دی؟ا ن  و دهيواد نوم اوملی هويت 

ينې هيوادونه د استعمار او تيری السته راو ړنه ده نيو هيوادونو جوړيدل لرغونی تاريخی قدامت لری او  ينو . د  د
ت د هيواد ينو هيوادونو قومی جوړ ت دسياسی جغرافيا سره مطابقت کوی او د   د سياسی  هيوادونو قومی جوړ
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ی چې مورنی جغرافيا سر ه سمونوالې نه لری نيمايی د يو قوم په يو هيواد دی او نيمايی يی په بل هيواد کې او سي
ی او نيمه برخه يی په بل هيواد کې  هيواد د تيری له امله تجزيه شويده او د يوه قوم نيمه برخه په يو هيواد کې اوسي

ی همد  ي چې ملی او د ولسونو تر من د يوالې احساس ژوندی پاته کي ته را لته ده چې د ملی هويت بحران من
ملی هويت په حقيقت کې يو سياسی هويت . هويت د دوی اتنيکی هويت سره او د هيوادنی هويت سره مطابقت نه کوي

ولو اقوامو د قومی هويت سره  . مطابق وي او عمآل ممکن هم نه ده دی د هيواد په سطحه او ضروره نه ده چې د 
ريت کيدو کې ډير اهميت لری او د ادغام کيدو پروسه تشديد يا تضعيف د دين او مذه ب هم برخه د ولسونو په انتي
يدی نشي کوالی شي خو ر  په يوه هيواد کې هغه ولسونه چې يو شان مذهب يا دين لری  . په ملت جوړونې کې خ 

ی نسبت له هغو چې ې خو په متفاوتو اقوامو پورې اړه لری سره ژر ادغام کي  هم په مذهب يا دين او هم قومی ري
ه منل . سره توپير لري اهانه تو تونه په ا ولنيز ارز خو په ملت جوړونې کې د يو شميردولتی سياسی، حقوقی او 

 .لکه اساسی قانون، ملی هويت او ملی بيرغ او د قانون په وړاندې برابره حقوق او امتيازات. دی
که چې  ملت جوړونې په د نن د ژبې ، دين او مذهب توپير ی  ل کي ه چې   وړاندې خ نه   معاصر تاريخ ثابته ک

و ژبې رسمی دی او يا يوه مذهب  شويده په يوه هيواد کې  په اروپا کې چې د ملتونو د جوړيدو بهير تر ډيره حده بشپ
ی کې په هيوادونو کې چې هلته ملت نه دې جوړشو ی د ژبې او د مذهب په هيوادونو کې رسمی دی خو د دريم ن

ينو سياسی ډلو او هيوادونو دپاره بدله شويده مثآل ايران غواړی چې د فارسی   سياسی اجنداتوپير مساله په يوه  د 
ی خو په  ين ک نی اسيا هيوادونو کې خپل تسلط  ژبه په اساس خپل سياسی او نفوذ په افغانستان ، تاجکستان او من

ی ې ل ليدل کي    .اروپا کې نن داسې ه
ي چې د ژبې توپير د ملت جوړونې مخه نه نيسی که چيرې د ژبې مساله په ) سويس(ید اروپايی هيوادونو تاريخ 

ه دقانون له الرې حل شي  . مهاجرين د کوربه هيواد ملی هويت او ژبه مني. عادالنه تو
ه لري د مارکسيزم د دکتورينو په اساس په هيواد کې د ولسونو  ايه چې د ملت د تعريف منل ايديالوژيک ب له هغه 

ولنه په دوه نه پخالکيدونکې طبقې ادغ وری او  ه  که چې مارکس ولس ته په طبقاتی تو ام کيدو ملت نه جوړوي 
ران خپل بولی او په  ران دبل هيواد کار ر طبقه اود بورژوازی طبقه خو بر عکس د يو هيواد کار ويشی يعنې د کار

اهانه او سياسی ډول د ولستيوريک لحاظ سرحد نه مني او د انترناسيونل شعار پورته کوی  ای په آ  ،  او د ملت پر
و کلمې استمالوی و او پر پخوانې شوروی اتحاد خپلو محکوم هيوادونو ولسونو ته مليتونه ويل چې د . خلک ، و

معنی په لحاظ مليت د نيشن معنی او مفهوم افاده کوالی نشی او افغان کمونستان مليت د افغانستان د اقوام د پاره 
ه استعماليدل په کورکورانه اس تعمالوی او دکثيرالمليت لغت چې د شوروی اتحاد په جمهوريتونو کې د افتخارپه تو

پکاره ده چې په سياسی ادبياتو . ډول د افغانستان په اقواموباندې استعمالوی چې کوم خاص سياسی مفهوم نه بيان کوي
رايی(کې ملت پالنه ر) ملت  رايی سره په  ولنه کې او قبيله  ت په  ند ډول سره تفکي شي او د ملی هويت ارز

و چې د ملی هويت بحران منخته رانشی ته په هيواد کې د ملی  .تفهيم شي تر   د قوميت پربنا سياسی هويت غو
ی او د ملی هويت بحران تشديدوي ي ل  ونه  ت په وړاند ې ستر نن ين  .هويت د 

وندونه يا سياسی اسالم د  ې خو په ) نيشن(ملتاسالمی  ور نه دې وړاندې ک انه ان خه رو د سياسی کلمې 
 .  د اسالمی هيوادونو تر من سرحد نه مني او کله کله لکه د اروپا اتحاديی شعارونه پورته کوی تيوريک لحاظ

ست ستراتيژيک پال ن او ملت جوړونې يو عام فورموال نه لری خو د ملت جوړولو دپاره د سوسيالوژی علم پر ب
و چې د هيواد د بيالبيلو اقوامو ترمن د متعادل سياسی ، اقتصادی  ولسی پلوه يا ديموکراتيک قوانينو ته اړتيا لري تر

تونو به اساس  اړخونه موندل دي او د ملت کيدل  ولنيزو ارز احساس توليدول دی چې بايد د ) د نيشن هود( او 
ريت کي  سيمه نوم يا د مشيتو اقوامو د يوه لوی قوم قومی هويت  دل په ل کې د يوههيواد ميشت اقوام د يو قوم د انتي

و چې ه ومنی تر  تونه لکه  دملی هويت په تو ته شي او ورپسې نورو سمبوليک ارز   سمبوليک ملی اړځ رامن
ي اکي او حقوقی ، سياسی اوکلتوری ارزشتونو په اساس قانون کې درج ک ا قوامو د انتی د. ملی بيرغ ، ملی سرود و

و چې په هيواد کې بيلتون  ريشن او د ملت جوړونې د پاره قوانين بايد په هيواد کې بايد ډير عادالنه وي تر
وندونو  ي چې د قومی  ه وک که د ولت بايد ه تونکې او د خود اراديت احساسات په يوه قوم کې پيدانشي نو غو

وندونو قا ي اود  ولنه کې مخنيوی وک ولنه وی خه په  وندونه د بيالبيلو اقوامو  ی چې  نون اساسات داسې طرح ک
که ملت جوړونه يوه تاريخی تدريجی پروسه ده چې  تنې ونيسی نو ای ملی غو تنې  و چې د قومی غو تر

ر داچې ولس -نيشن. هراړخيز ستراتيژيک پالن ته ضرورت لري ولنه جوړولی نشو م تلی  ستيت او يوه آزاده او غ
ې، ملی هويت، ملی بيرغ، بشری حقوق او يو شم ت، ملی  تونه لکه د سياسی نظام جوړ وليز ارز ير سياسی او 

ته شي چې د ملت  و چې د ولس حاکميت او دقانون حکومت را من ي تر متقابل درناوي ومنی او د هغو ساتنه وک
ريت شي ا ي خو د دې ډپاره چې قومونه انتی  ولنه ) اسيمليت(و بيا په متجانسهجوړونې دپاره الره هواره ک ه په  تو

ه ي شي او لکه اروپايی هيوادونو د سياسی ) نچراليز شي( کې جذب شي او بالخره افرادو په طبعی تو ولنې غ د 
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ای  اي  ملی افکار ، احساسات ملی کلتور  انې پاته نشي او د هغه  ه ن قومی افکار ، احساسات او دودونه ن
ی مساعد شرايطو ونيسی دا يوه تار ی پي يخې تدريجی پروسه ده چې په هيواد کې تر واحد سياسی حاکميت الندې پي

ولنيز ودې ته اړتيا لري د ثور کودتا او ورپسې د روسيی ير غل له يوې . عادالنه دولتی قوانين او متناسب اقتصادی ، 
ه اخستل د بلې خه ناوړه سياسی  و د قومی احساساتو   خوا، بهرنی مداخلې هم سبب شو چې د خوا کورنيو ج

ريشن يا امتزاج د  ی مرحله يعنې دا قوامو انتي ته راشی او د ملت جوړونې لوم ست سياسی انقطاب من قوميت پرب
ولنه  ريشن(  او خ سره مخامخ شي او که د هغو مخ ونه نيول شی     . يا قومی جالوالې په لور بيايی) د س انتي

ولو ستونزمنه مساله ده خو د اروپايی ملتونو په شاته پاتې ه تونه ماتول تر  يوادونو کې قومی او سيمه ييزه جوړ
ی او ننی تکنالوژی  ولنه ارومرو مخ ته  يی چي دا کار شويده او دا پروسه يوه يو تاريخی جبر ده  تاريخچه 

کالو رسولې دی او په مجرد د دې چې په  ته  ،سياسی، اقتصادی ودې او تکامل او دولتی قوانين د سل کالو مزل لسو
و کې امنيت تآمين شی او حقوقی او قضايی ادارات من ته راشي ي کليو او بان ه  انو اړتيا له من د .  قومی شورا

ی او قبايل که چيرې تر واحد سياسی  خه قبايل جوړي والنې اتنيکی تکامل او وده يوه عامه مسله ده چې د اقوامو 
ولنه د ملت حاکميت او مح ی) اتنيک نيشن(دود جعرافيا پاته شي   .جوړيدو په لور 

اوان رسولې دي په هره  ران په اسيايی او افريقايی هيوادونو کې د ملت جوړونې پروسې ته سخت  اروپايی استعمار 
و هيوادونوکې ويشلې دی ي دی او يو لوی قوم په  ه ايجابول هيواد جوړ ک قوم په يو يو . سيمه کې چې د دوي 

ه د . هيواد کې اکثريت په بل هيواد کې اقليت دی لور هيوادونو ويشل همدارن ريزان کردان په  ه ان د مثال په تو
ه دا د ولسونو د پاره سخته ده چې د خپل  يواله رسميت ورک و هيوادونو کې ويشل او هر يوه ته ن عرب شبه قاره 

ته راغیقوم سره بيلوالې ومني او پان عرب اصطالح م بله ستونزه په ملت جوړونه کې چې هغه هم د استعمار او .ن
ای د سياسی تناسب په اساس  تاريخی تيری ثمره ده په هيواد کې د قومی  ه وړل او دهغه پر   طبعی تناسب له من

هيوادونو  د  اقوام په بيالبيلو هيوادونو ويشل او هر هيواد ته سياسی رسميت ورکول دی چې به دغسې هيوادونو کې
ت  د سياسی جغرافيا سره سمون نه خوری ده لکه د منخنی آسيا هيوادونه چې د ستالين د  قومی او اتنيکی جوړ

ته راغلل  .واکمنئ په مهال من
ر هيواد يوه لوی قوم په دوه يا  درې هيوادونو باندې ويشی خو کله چې يو قوم وينې چې په يوه  که چيرې استعمار 

ی چې دهغه هيواد د لوی قومداسې هيواد کې اوس ې د حکومت زور دی چې  ي  سره کلتوری اړيکې نه لری او يوا
ريت کول د يو بل قوم سره چې هغه سره مشترکه  ای شی نو د داسې قوم انتي دی خپل پالرنی قوم سره يو  نه پري

ريت کول ډير سخت کار دی او حتې د يموکراتيک قوانين هم په کلتوری او مذهبی اړيکې نه لری د هغه قوم انتی 
ندوی په مطبوعاتو  ر ريت کولو کې مرسته نه کوی خوله بده مرغه کله چې محکوم قوم خپل قومی احساس  انتی 

تونکې احساسات چې د ه قومی بيلتون غو وی نه) سکترينيزم( کې دارن  د نشنليزم سره خو د  سره نژدې اړخ ل
ی چې که چې په  ومی مبارزه د ق نشنليزم تر عنوان الندې معرفی کي وی   نشنليزم يعنې ملت پالنه سره ارخ نه ل

ه ولنه کې ملت په عملی تو نشنليزم د ملت د .  نشته چې ملت من ته نه وې راغلې نو نشليزم له کومه شو يوه قومی 
تونو په وړاندې دو فاداری بيان دی ی قومی او قبيلوی ناسيوناليزم با زاری اصطالحات د. لوړو ارز که چې لوم ه 

ې په ملت باندی د ناسيوناليزم اصطالح  ته راشي او يوا تونه مات شي او ملت من بايد قومی او قبيلوی جوړ
خه سرچينه اخستی وي او  په قبيلوي. استعماليدی شي ولنه کی ملی هويت د قبيلوی کيدی شي چې د قبيلوی هويت   

ی او  او و لری خو کله چې ملت جوړي يسره کلک ت ه  ولنه له من  ..قبيلوي 
نی اسيا کې د ستالين د حکومت لخوا د سياسی او ستراتيژيک ضرورت په ) ١٩٥٤(لرغون توران يا ترکستان په من

ت سره سمون نه خوری مثآل په  اساس په شپ هيواونوکې وويشل شول چې د هغوی کلتوری او اتنيک جوړ
و چې تاجک ان ازبک نه بولي او د ازبکانو سره په اسانی ازبکستان کې ډير تاجکان ميشت او تر ستان موجود وی 

ونو نور مثالونه شته چې نن ی او په سل ه د .  د يو هيواد د په بل هيواد کې مداخله کوي نه ادغام کي همدا رن
ته استعماربله ثمره ه هيواد من ت له   پاکستان ده او هلته د پنجابی په  ه وړل  راتلل دسيمې طبعی اتنيک جوړ من

تون،پنجابی ، سندی او بلوچ لو شويده او ډير وخت غواړی چې هلته پ ريت شي او دا - لکه ان  ساکسن سره انتی 
و کې افغانستان غواړی پروسه کم ترکمه زر کاله مارشاال نظام او زر دانې اتومی کاره .  بمونه او په کورنيو ج

تانه د افغانستان سره په ی خو هغو په پاکستان کې حقوق غواړیخبره ده چې د سرحد پ ريت کي په . آسانی انتی 
ريزی استعمار سبب شو چې  . د ملت جوړونې پروسه د استعمار قربانی شی دغه سيمه کې ان

ي  ته را  .د تاريخ له پلوه ملتونه په دوه ډوله من
Ethnic Nation) ست ملت -دوهم) مدنی ملت   -Civic Nation١ د اقوامو پر ب

ی چې په هيواد کې د ولس تر من سياسی ، اقتصادیمدنی ولنيزې اړيکې د   ملت هغه ملت ته ويل کي  کلتوری او 
ين شوی وي نژاد او قوميت پر بنا نه والړ ای د فردی حقوقو پر اساس اړيکې  مدنی ملتونه په . وي او دهغه پر 
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ه مطا لعه کيدی ش ی. يکانادا ، متحده امريکا،استرليا او اروپاکې  ل کي ه کانادا نن يو مدنی ملت  . د مثال په تو
والې ډير اهميت لری رن يو فرانس . لکه چې ما ويل په ملت جوړونې د هيواد د جوړيدو  ) ١٧٦٣-١٦٠٣(کانادا د 

لستان د امپراتوری مستعمره  جوالی /١٨٦٧( کانادا په . شوه ) ١٨٦٧-١٧٦٤(په نامه دفرانسې مستعمره وه اوبيا د ان
خه واخسته) ريزان د دې هيواد د دولت او .  ميالدی خپله خپلواکی د بريتانيا  دې کې شک نشته چې فرانسويان او ان

ودونکې دي او دا هيواد د فرانسوی او بريتانيوی د کلچر پزبنس جوړ شوی دی او د نورو هيوادونو  ست اي د ملت ب
ليسی او فرانسویمهاجرين چې هلته د سياسی يا اقتصادی ستونزی پر بنا   اساسات   کالچر کانادا ته راغلی دي د ان

ی دي او د کانا د دولت ول  . قوانين منلی دي او دهغه هيواد ملی هويت ترالسه ک  کانادا چې د يو کلی نوم ده او په 
ه منل شوی دي ت . هيواد کې د هيواد دنوم په تو د بيالبيلو مدنی ملت جوړول په هغه هيوادونو کې چې د هيواد جوړ

وليزه وي او هلته ولس پلوه قواننين او لوړ اقتصاد واکمن وي ريشن ،   د افرادو هيوادونو د مهاجرينو يوه   انت
سبت په هغه هيوادونو کې چې هلته منظم قومی  اسميليشن او نچراليزه شن پروسې او د ملت جوړونې بهير اسانه ده 

تونه او قومی رقابتونه هلته موجود دي  .جوړ
ولنه ده او نن شل فيصده نفوس د هغه هيواد متولدين نه دي بلکې په  ه د کانادا هيواد د مهاجرينو يوه  دمثال په تو
ه د کاناد ملی هويت او اساسی قانون منلي دی او  اهانه تو ی او په ا اتوبې خوشې ک سياسی يا اقتصادی داليلو خپل 

 .روپاکې ادامه لریعين پروسه په استرليا ، امريکا او لويديز ا
ی کې دواړه مدنی او قومی ملت جوړونې بهير روان دي د يوه هيواد اتباع په مختلفو داليلو د  ه نن په ن وليزه تو په 

تونه خ . بل هيواد ملی هويت منی همد لته ده چې د مدنی ملت جوړونه دپاره نژاد، قوميت،مذهب او کلتوری ارز
يدلی که کله چې يوفر  نشي ر ی   د د بل هيواد سياسی تابعيت منی د هغه مذهبی او کلتوری حقوق محفوظ پاته کي

الر ته بدلون ورکوی او . چې هغه ته د مولتی کلچری دولت وايی ساينس او تکنالوژی يا مودرنيتې د ملت جوړونې ت
ي ، لوباليزشن په لور  ی د  ولنه د ن ه انتر ناسيونال په تيوری د   د اروپا د يووالې  ه کش ک  .بطالن کر

ي ل کي  خو کمونستان قومی او  اتنيکی مبارزه د ملت جوړونې او دهغه تيوری يعنې نشنليزم په وړاندې ستر خ 
 . اتنيکی مبارزه نشنليزم بولی چې نادرسته تعريف ده

Ethnic Nationست ملت- دوهم    د اقوامو پر ب
ه لوی قوم يا  دی او هيواد جوړوی اود خپل کلتور په د تاريخ له پلوه د يو اصل په تو ست اي تلی ډله د دولت ب غ

اکی او هغه ته سياسی ولسی هويت يا په ننی مفهوم ملی هويت ورکوی او خپل کلنوراو دين په  اساس د هيواد نوم 
ی د سياسی نور اقوام. هغه کې خپروی ت او  کيفي  حاکميت د کميت په لحاظ يا د کلتوری  چې په هيواد کې اوسي

پراخوالې په لحاظ د واکمن نظام سياسی حاکميت او دهيواد نوم منی او تر حاکميت الندې په هيواد کې ميشت اقوام 
ي او د تنازع  ه کې کي ی او يا برعکس حکميت دبل قوم نه منی او د خپل هيواد د جوړولو په ل ريت کي سره انتی 

ي  .بقا حالت من ته را
خه  د ی  ه د فرانک . راپه دي خوا په اروپا کې ډير اقوام او قبايل سره مدغم شوی دي دريم ميالدی پي د مثال په تو

خه وروسته دوه سوه کاله دمخه د فرانسې په هيواد کې د فرانسې ملت من ته راغلی او په  ول قبايل د مدغم کيدو  او 
ونو نور قبايل په اروپا کې موجود ؤ چې نن سره مدغم شوی دی او په  اروپايی هيوادونو کې خلک اوس په هغه سل 

ان منصوب نه بولی  .قبايلو پورې 
تونه او د فيودالی سياسی او کلتوری دودونه په  خوپه افريقا ، التين امريکا او د آسياپه قاره کې قبايلی  او قومی جوړ

ه د دوی خپل قوت کې دی او د يوه  .ذکر شوی دی سياسی موجوديت په دولتی قوانينو کې   و ا قعيت تو
رشن د پالن په اساس يوه داسې سياسی ، اقتصادی او  په افغانستان کې که چيرې د حاکم دولت له خوا د   نشنل انتي

ه والړ شي ه له من تونه به په تدريجی تو ته راوستل شي نو قومی او قبيلوی جوړ  .ولنيز شرايط من
 چې د افغانستان اقوام د هم زيستی مسالمت آميز ياسوله اييز  البته د ملی يوالې يا نشنل يونتی د پروسې هدف دا دی

ر د نشنل يونيتی هدف په هغو هيواونو کې چې ملت جوړ شوی  ی م ژوند د اصلو په اساس اقوام جال جال ژوند وک
ار ده په افغانستان کې په ک.دی هدف دا دی چې په عمده ملی مسايلو کې د ملت اکثريت د واحد نظر اوعمل خاوند وي

اهانه توکه په ملت جوړونې باندې د يوه ستراتيژيک او سوسيالوژيک پالن له مخې کاروشی چې  چې په مسؤالنه او آ
ه ن روان وي او د افغانستان بيالبيل اقوام په تدريخی تو ن په  ريشن  ارونو ،  نشنل يونيتی او نشنل انتی   په 

تونو کې  شيدولتی او غير دولتی ، تولنيز او اقتصادی او  . سياسی جوړ
ريت او  و چې ولس سره انتی  وډرونه جوړشي تر و کې هم اقوامو دپاره الرې او  همداراز په کليو او بان

ولنيز اړخونه يا وجوهات پيداشی چې د قومی او سيمه ييزې  سره  جذب شي او د ولس ترمن  سياسی،اقتصادی او 
ې او ملی  ای ملی  تونه من ته راشيواو کلتورونه  ولنزې ارز  په دغرو پروسو کې  .کلتور ونيسی او ملی او 

ای ملی غور  و چې د تبعيض او تحقير  ولنيزعدالت ستره برخه لری تر  د ولسی پلوه يا ديموکراتيکو قوانين او 
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ی چې کله قومی هويت په سياسی لحاظ له السه ورکوی  اهانه ډول درک ک ای ملی ونيسی او اقوام هم په ا د هغه پر
ي ې مخ ته  ولته ارومرو دقيامت ترور  د  د بلې خوا نن. هويت ترالسه کوی او دا د تولنيز تکامل  الره ده او 

ي لوې ترالسه ک يواله پيژن وک ن ه هم د ملت جوړونې بهير يو تا . قومی هويت سره هم ناممکنه ده چې  که 
ی وخت ته ا ی پي ه مات شيريخی تدريجی پروسه ده پي تونه په کلی تو په افغانستان کې . ړتيالری چې قومی جوړ

د بلې خوا نن د د ساينس ، . اسالم او افغانيت دوه ستر فکتورونه دي چې قومی اوسيمه ييزی چوکاتونه ماتوالی شي
و ولنې او د ملت پال  ندونو په برکت تکنالوژی ،مديا ،عادالنه دولتی قوانين، علمی ، کلتوری هنری، ادبی ،سپورتی 

ته راشي ه او واقعی مفهوم به من ند کيدی شي او په افغانستان کې ملت په عملی تو ملتونه . د ملت جوړونې بروسه ک
و په وړاندې  تصميم او دري نيول دی ورنيو بهرنيو پي ه خوندی کول او د تياوې لری چې د ملی  ا د . ډير 

ه چيرې په اعراق کې لک ه  ه آلمان او جاپان ملت جوړ شوی وی نو به د امريکا د يرغل په وړاندی يا مثال په تو
ې او تاوان په شعيه  ول تسليم شوی وی خو په اراق کې ملی ک سنی او کرد باندې ووبشل . ول ملت دريدلی وی او يا 

 .شول
ی کې د هيوا ولنې په وړاندې سترخن په شلم پي د کمزوري سياسی ، په افغانستان کې دملت جوړونې او ملي 

تونه مات نه شي او قومی او فيودالی  ولنز وده او پرمخت ؤ چې داالملونه سبب شو چې قومی جوړ اقتصادی او 
د سره مخامخ شي ی او ملت جوړونه د  ی پوري وغزي   . کلتور تر ويوويشتم پي

 
ريشن دپاره کومه    واضح پاليسي اوستراتيژي نه درلوده بی د بلې خوا افغانستان واکمنانودملت جوړونې نشنل انتي

ا کې د ملت جوړونې د مدرن  ولنيز عدالت په ر کفايت حکومتونه پدې نه دي بريالي شوي چې د ولس پلوي قوانين او 
ونه ولنې بنس و چې اودمدني  ي تر   پاخه شي او د قانون عمــــلي واکمـــني  مفهوم دپاره د حل معقوله الره پيــــداک

ته  ی. راشيمن  . موږ په دې باور يو چې افغانستان کې ملت جوړي
 . افغان ملت کوم ملت؟ 
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