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 اناتومي نشنلېزم قومي د
                                                                                                

کومه ځواکمنه لېوالتیا چې د افغاني ټولنې تومنه ګواښوي هغه قومي نشنلېزم دى. دغه لېوالتیا له فکري پلوه بې 
 ځواکه او په تشکیالتي لحاظ بې انسجامه ده، خو بایده ده چې د ټولنې روڼاندي او آزادیپاله ځواکونه دغه کمزورتیاې

. یو شمېر کسان شته د دغو اندونو ویجاړوونکې، ناانساني او غیر عقالني اغېزې او ځواک له پامه ونه غورځوي
چې په پوهې او ناپوهې کې د قومي رخې او کینې تخم کري او قومي زهر شیندي. د قومي مېرڅمنو ځواکونو د 

سا شوى پوچ هویت د ملي انساني هویت پر مینځ ته راوړلو الرې او شرایط برابروي پدې لټه کې دي چې قومي خو
 ځاى کېنوي.

غوره دا ده چې زموږ ناروغه اللهانده کړېدلى ملت د دې سیاسي تفکر په وېروونکو ظرفیتونو چې مراندې او ولۍ 
یې فاشیزم ته رسېږي پوه شي او افغان آزاد روڼاندي په یوې سوچمنه شعوري مبارزه کې د هغوى د دومره 

 ریو مخه ونیسي ناسیونالیزم کوالى شو دوه ډوله وارزوو:خپلسریو او بدکا
 قومي ناسیونالیزم/     مدني ناسیونالیزم

تم ته یې سسیاسي سی يچې فیوډالي نظام څخه وروسته د ټولنې پر مخ تلل ئمدني ناسیونالیزم هغه سیاسي سیستم د
د دودیزو ارزښتونو بې اغېزې کولو  انتظام ورکړ. که څه هم د ښاریتوب د حقوقو، د قانون پر وړاندې برابري

په علمي منطق ډډه لګوي. د دې سیاسي سیستم له ځانګړنو څخه شمېرل کېږي، په بنسټیزه توګه سره ملګرتیا او هڅو
خو د مدني ناسیونالیزم کوټلى او بنیادي دنده د خېل، زى هویت پر ځاى د ملي هویت جوړول او د خانخانۍ د 

 و دولتونو جوړښت او نغښتل دي.سیستمونو پر ځاى د هېوادنی
سره د ټولنې جوړښت داسې ورغاوه چې په بېالبېلو الرو چارو په بله وینا مدني ناسیونالیزم د ملتونو په جوړولو 

 -ایډیالوژیکو وپلویان او له پانګه وال نظام لۍ امکان برابر کړ. خو د پانګوالسیاسي جغرافیو کې یې د پانګې د سیا
اغېزمن بیا دغه عقیده نلري چې ملت یوه جوړه شوې  انګروزنوو زرسنی سرچینو اودهغوی له لیبرال پاله فکری 

پدیده ده. دوى داسې انګېري چې ګواکې ملت هغې ډلې انسانانو ته ویل کېږي چې ګډ نژاد، ګډ فرهنګ او ګډ تاریخ 
 لري.

قومونو جوړ شوي او چې له بېالبېلو خو دغه نظریه ډېره کمزورې او له واقعیته لېرې ده. پدې چې ډېر ملتونه دي 
تاریخي فرهنګي الرې یې بېلې او توکمیزه ګډه سرچینه نلري. کاناډا د دغو ملتونو یوه بېلګه ده، بله خوا ډېرى ټولنې 

یې ښه بېلګه کېداى  هونه یې جوړ کړي دي. عربي هېوادونشته چې ګډ فرهنګ تاریخ او نژاد لري، خو بېالبېل ملت
 .شي

 ئه کې له نورو عواملو او شرایطو سربېره قدرت او زور هغه عنصر دننه څرګندوي چې ملت جوړېددغه واقعیتو
زېږولو کې د ملتونو په تاریخي بهیر کې له ورایه تر سترګو کېږي. که قش او اغېز یې د دې پدیدې په ن ياساس ېچ

دغه مدني ناسیونالیزم د انسانانو چې هم ئڅه هم دې ډول ناسیونالیزم سره مدني تاړې تړل شوي، خو واقعیت دا د
 ګرځېدلې ان تر دې چې ملتونه په زور او جګړو جوړ شوي دي.هم تر مینځ د جګړو ویجاړوونکې ځواکمني 

 .د کاناډا ملت د انګرېزي ژبو، فرانسویانو او د کاناډا د ځایي خلکو تر مینځ د جګړو محصول دى 

 اسپانویانو له جګړو سر راپورته کړ. امریکا د امریکې، انګرېزانو، ځایي اصلي خلکو او 

 .د ناپلیون جګړو فرانسه جوړه کړه 

 .انګرېزانو څخه د اسکاتندیانو او ویلزیانو د ماتې په پایله کې انګلستان راوزېږېد 

 .لومړۍ نړیوالې جګړې او د ارمنیانو ټولوژنې په نتیجه کې ترکیه جوړه شوه 

 د جګړو او سیالیو محصول دى. عربي او افریقایي هېوادونه د اروپایي هېوادو 
 دغه رامینځ ته کېدنې د مدني ناسیونالیزم بېلګې دي.

چې د  ئد ملي دولتونو د جوړشت بهیر دغه واقعیت په ډاګه کوي چې ملت د وګړیو هغه یوځائیتوب څخه عبارت د
 وي.جګړو له امله په ټاکلو سیاسي اډانو کې د دولت په نوم تر تشکیالتي کنترول الندې راغلى 
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قومي ناسیونالیزم هغې سیاسي توګې ته ویل کېږي چې وګړي ته خپل قام پورې تړلې ټولنې قامولي، ژبۀ دود او 
دستور او اداب ده ته سپېڅلي وي او په منفي بڼه قدرت کې برخې تر السه کولو لپاره دغه ځانګړنې په سیاسي 

وړاندې سپېڅلتیا قایلېدل، زوړپالنه، د نورو قامونو پالتفرم بدلوي. خپلې وینې، ژبې، سیمې او قوم ته د نورو پر 
 سپکاوى او ابلیس ښودل، د قومي کرکې خپرول، قومي زهر پاشل د قامي ناسیونالیزم له ځانګړنو څخه دي.

په نوي یمه لسیزه کې د یوګوسالویا پېښې د روندا نسل وژنه، د فلسطین ناورین د چیچن پېښې د قومي ناسیونالیزم 
 ایلې دي.ورانوونکې پ

قومي ناسیونالیزم له نظره د مکالمې ژبه د قومي هویت د یوې سپېڅلې برخې حکم لري چې باید په هره بیه د هغې 
مالتړ او ساتنه وشي. ژبه له ټول غوره توب سره سره د سپېڅلتوب له پلوه اعتباري مسئله ده دغه راز شاوخوا 

ژبه په خپل نفس کې د  .ېدل او وچېدل یې بېالبېل الملونه لريخلکو سره د انسان د اړیکو لپاره یوه وسیله ده غوړ
پردیتوب او پر خپل او پردي دوستۍ او دشمنۍ د وېش وسیله نده، دغه فرهنګي وسیله د ټولنې اقتصادي او ټولنیزو 

ونه ر او بدلون مومي رامینځ ته کېږي وده کوي یا درېږي او مړاوې کېږي او نور بدلونیتحوالتو سره یو ځاى تغی
 پکې رامنیځ ته کېږي.

په نورو ژبو او ډېرو ژبو پوهېدل انساني وړتیا ښیي د پردیو ژبو زده کړه بې فرهنګي نده د ساده توب او شډل 
 فرهنګ الملونه باید په جال او ځانګړې توګه ولټول شي.

ټولنې انتظام او د  د پانګه والۍ له پراخېدو وروسته نوې تکنالوژي او علومو څخه د ګټې اخیستو ضرورت د نوې
ځواکمنو دولتونو جوړښت د یوې یا دوو ژبو رسمي شتون، چې ټول وګړي وکړاى شي خپل مینځي اړیکې ټینګې 

دري( د رسمیتوب مسئله  -کړي، ضروري کړ. د همدې ضرورت له مخې د افغانستان د دواړو ژبو )پښتو
 بېلګې یې په نورو هېوادونو کې هم شته دي. څرګندولى شو او پدې برخه کې افغانستان یوازینى هېواد هم نده

په اوولسمه پېړۍ کې د انګلستان خلکو له سلو پینځه ویشتو په انګرېزي خبرې کولې د ایتالیا تر خپلواکۍ وروسته په 
په ایتالوي ژبه خبرې کولې، خو د علومو او تکنالوژۍ د زده کړې اړتیا دولتوال  %2.5سلو کې ډېر لږو خلکو د 

ړل چې له مروجو لهجو یوه یا دوې لهجې د هېواد په سراسري او رسمي ژبه ومني او پدې برخه کې د دېته اړ ک
قومي ناسیونالیزم د خپلې ژبې او توکم د ستایلو او د  ژبې وړتیا، اغېزمنتوب او پرمختیا سره سمون مهم رول لري.

 ولو لپاره ځواکونه چمتو کړي.نورو قومونو د ژبو تکفیر له الرې هوډ کړى چې د قومي کرکې راپورته ک
قومي ناسیونالیزم پر اقتصادي نابرابریو، ښځې او نارینه تر مینځ پر حقوقي نابرابریو چې دولتونو او حاکمو دودونو 
پر ټولنه تپلي رغنده او غوڅ انتقاد نلري. د وزګارتیا بیمې، کار د ټولو لپاره، درملنه، وړیا زده کړې او ټولنیزې 

پدې توګه د ځواکونو د راټولولو  غوښتنې د دې سیاسي اندینې )تفکر( په فکري اډانه کې ځاى نلري.سوکالۍ په څېر 
 له مرکزي دولت څخه د امتیاز تر السه کولو او د فشار د وسیلې په توګه بدلېدلو لپاره له  په خاطر او په منفي توګه 

وړاندې منفي تبلیغات د  د نورو قومونو او خلکو پر په همدې وجه د هېواد  قامي کرکې پرته بله الره چاره نه ویني.
هغوى اصلي الرې چارې جوړوي. د پردیو پر ضد د خپلو راپارونه د هغوى ارمان جوړوي او پدې الره کې هر 
ډول رښتیا او درواغ او ناروا کاروي. دوى ماموریت لري او د خبرو اترو داسې سیستم نه کار اخلي چې پدې توګه 

د قوم پالنې  خپلو سیاسي موخو لپاره الرې جوړې کړي.وى ته منفي ذهنیت ورکړي او د ځان او خلک وپاروي هغ
. دغه قومي ستایونکي ځانونه د نېکۍ په لرلید کې پرته له دوى نور د ټولو اسماني او ځمکنیو آفتونو سرچینې دي

 الرویان او د خپل قوم ژغورندویان ګڼي.
و یا په ناپوهۍ سره د ټولنیز او فرهنګي یون او نوښت مخه نیسي دوى د دغه قومي مینه وال په شعوري توګه ا

خلکو هوساینې ټولنیزې، سیاسي او کلتوري سوکالۍ ودې او پرمختیا نوې الرې چارې یا نه ګوري او یا هغه پټوي 
 د قاموالو قومي زړه سوى خپل قوم ته هم څه نشي ورکوالى.

هېواد په همدې دریو لسیزو کې د همدغه سیاسي نادودو د ناوړه چلندونو ښکار شو او پردیو هېوادونو زموږ 
السوهنو ته یې په خپل ملي برخلیک کې د السوهنو زمینې جوړې کړې. د قومي ناسیونالیزم الرویان په پوړیز او 

رې استازیتوب کوي. موږ وینو نننۍ پانګه ټولنیز طبقاتي توګه هم د کوم نوي تفکر او یا نوې ټولنیزې اقتصادي ال
واله او بورژوازې آزادې سوداګرۍ د فرهنګونو ملګرتیا او نږدېتوب سره لېوالتیا ښیي. د ګډو اړیکو د ټینګتیا ژبې 
او یوه سیاسي جوړښت او یوه واحد هېواد پر لوري د اروپایي اتحادیې حرکت د نننۍ پانګوالې ټولنې د بهیر یوه 

ښایي په راتلونکي کې دغه یو ځاى کېدنې او ګډ برخلیک په بېالبېلو سیمو کې الرې پرانیزي او یوه څه بېلګه ده او 
څرک یې همدا اوس تر سترګو کېږي، خو د قومیتوب مینه وال په داسې شېبو کې لګیا دي چې خپل قوم پورې تړلي 

 نو څخه یې لېرې وساتي.خلک په جغرافیایي او تړلې قومي پوله کې اېسار کړي او د نړۍ له نوښتو
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ي یوازې ټګي او برګي نه، بلکې د هغه اساسي ستونزه ټولنیزه سیاسي ناپوهي جوړوي دد قومي اندود کمزوري او ب
الزم او اړین دي، هغوى ورڅخه محروم دي هغه څه چې د نویتوب لپاره په فکري انداز او سیاسي ټولنیز لرلید کې 

 موقف پخاطر مخالفت کوي. او یا یې د خپلو ګټو او لوړ ټولنیز
ملک کې د فدریشن ماشومانه  ينو غدیو تر مینځ راګیر شوشزېدلې جغرافیه او وران ویجاړ او د افغانستان په سو

او قومي نشنلېزم بېلګه کېداى شي. د ټولنې  «زه»طرحه هغه هم د توکمیز اقلیمي فرهنګ د پالنې په نوم د همدغه 
هغه پر لوړو ژورو ناپوهي او د ستونزو د هواري پر چارو یوازې په نسخو ډډه اساسي وضعیت سره نابلدتیا او د 

 لګول د هېواد لپاره ستر ناورینونه راپورته کولى شي.
قوم پالنه، قامي اندینه، قومي وړاندیز او همداسې نور د قومي ایدیالوژۍ اوتفکر بنسټونه نه یوازې دا چې زاړه شوي 

د نوي لوست نوې زده هم غه راز هم نه د نوي مهال ادبیاتو سره مرسته کوي او نه او ډېر یې له کاره لوېدلي دي د
کړې نوى رغون او ملي سمون او پرمختیا سره څنګ لګوي. دغه تفکر وروسته پاتو او د پرمختیا په حال کې 

رښود، هېوادونو لپاره لوى ګواښ دى چې هم د ټولنې د انکشاف مخه نیسي او هم فکر بې الرې کوي. قامي ال
 واکمن او بې واکه دواړه له پښو غورځوي.

کله چې په نوي نظام او سیاسي سیستم خبرې کوو د ټاکلې ټولنې ټول جغرافیایي، تاریخي، ټولنیز، اقتصادي او 
سیاسي واقعیتونه او کلتوري چاپېلاير چې د ټولنې هېنداره ده په پام کې لرل اساسي مسئلې دي. ټولنه له کومو 

نیزو مناسباتو اروزي؟ پدې الره کې یې بشپړ کړى مزل څومره او څنګه دى؟ او هغه فرهنګ او سیاسي تولیدي، ټول
ادبیات چې نوى منزل ته د ټولنې د ورتګ فکري نظام جوړي، لویه پاملرنه او بصیرت غواړي او دغه بصیرت له 

لنډه دا چې د قومي غوښتنو لپاره قومي سرچینو نه خړوبېږي او نه زاړه ګودرونه د ملي وصال تم ځاى کېداى شي. 
د نسخو ټاکل او له هغه دغه ځاى د بېلګو راوړل ستونزه نشي هوارولى. که د یوې متمدنې او مهذبې ټولنې پر قومي 
چورلیځ جوړېدنه عقالنیت سره سمون نه خوري، بله خوا د قومي ربړې افراطیت او تربګني د بې باورۍ او لېرې 

بالېږي او نن سبا چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو تضادونو په زور زیاتي کې راګیر والي پر بریدونو هم نه سم
شوى، کمزورو قومي فکرونو او سوچونو بېالرېتوب او ناروا سیاسي هلو ځلو ته الره هواره کړې او قومي 

ملک یې د پردیو ذهنیتونو هم د ټولنې په سطحه او هم د نظام په اډانه کې د ملي تشکل، یووالي مخه نیول او 
 .ئد ئالسوهنو پر وړاندې شل او بې ځواکه ساتل

په قومي، فرقه یي او مذهبي لیکو کې او یا د نوي لېبرالي نړیوال نظم له مخې توکمیز اندود او بېلتون پالنې ته د 
و او د ملت جوړونې او بیارغونې بهیر پر قومي الواک او اندونو جوړول تبعیضي ا هېواد برخه لیک سپارل

بېلتونپالنې ته الرې هوارول د افغانستان په موجوده سیاسي جیوپولیتیک او جیواکونومیک چاپېلاير کې لویو لوبو او 
لنډه دا چې د قامي وېش او ټوټالیټر نظام فکري سیاسي الرې  تر څنګ یې ملي وراني ته شرایط چمتو کول دي.

و ټولنیزې سرچینې نه لټوي یو ماشوم په ټولنې او کورنۍ پوهان ملي مسئلو لپاره طبیعي ا.رغنده سالمې الرې ندي 
او ټولنیز فرهنګي چاپېلاير کې فکري فرهنګي ارزشونه تر السه کوي. منفي حساسیتونه خپل او پردي په نوم 
تبعیضي مېرڅمن هڅوب ته الرې جوړول پر ستونزو د بریالیتوب الره نده. د یوویشتمې پېړۍ غورځنګیز او له 

 مینځ ګډ، سولمن او د تفاهم ژوند ته اړتیا لري.ي مخامختیا نه بلکې د تمدنونو ترهیر د فرهنګارادو وتلى ب
د خبرو د اوږدوالي د مخنیوي لپاره د تاریخي شواهدو له مخې دا ویل پکار دي چې شلمې پېړۍ د دوو وروستیو 

ړې پر مهال کنګل شوې وې، لسیزو او یوویشتمې پېړۍ په پیل کې د قومي ناسیونالیزم هلو ځلو چې د سړې جګ
ډګري شوې او په بېالبېلو بهانو او دالیلو یې پراختیا او غځونې وکړې او د دیموکراسۍ، آزادۍ په نوم قومي مذهبي 
تفرقو او جال غوښتنو ته الرې پرانیستل شوي، د پخواني شوروي میراث د پرځولو او د هغې امپراتورۍ د بې 

رو چارو ډډه ولګول شوه. د ختیځې اروپا او د مینځنۍ آسیا هېوادونو وروستیو ځواک کولو لپاره پر همدې دواړو ال
لسیزو پېښې ښې بېلګې بلل کېداى شي. استعماري هیلې او د مستبدو نظامونو چلند هغه څه وو چې دغو الرو چارو 

ى یهر او څرګندوپه هر صورت ټولنیزې فرهنګي پدیدې تاریخي مظا او غوښتنو ته یې زمینې او شرایط برابر کړل.
دي او د تاریخي ماهیت په لحاظ لکه چې راټوکېږي نویو پدیدو او ارزشونو او حالتونو ته ځاى خالي کوي، نو پدې 

 ېچ ئهغه دا  ئېداى شي. کوم ټکى چې د تاریخي پدیدو په هلکه د یادونې وړ داوړتوګه ښه په بد او بد په ښه هم 
. د تېر مهال ډېر څه راتلونکي ته نه یوازې دا چې میراث پاتې ئند غبرګون سمپرېکړه او پدې اړه مطلق منفي 

 کېږي، بلکې د سمون او بدلون زمینې او توکي هم جوړوي.
لکه عربي، انګرېزي،  قومي توکي کېداى شي نړیواله وړتیا تر السه کړي او په راتلونکي کې اغېزمن رول ولري

 اردو او داسې نورې ژبې.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او فکري چوکاټونه دي، نو د ملت جوړونې عناصر پر دغو بنسټونو  يیمناسباتو ښکارندو قبیلویت او قومیت د زړو
او څوک چې د  ئنشي جوړېداى. د دې یادونه هم پکار ده چې فیدریشن د قومیت او د هغه د ساتنې لپاره جوړ شو

 دغو تر مینځ نېغ په نېغه تناسب او پیوستون ویني علمي سیاسي اشتباه کوي.
انسان د ماهیت او صیانت ستونزه د هغه ملي هویت  ۍهراړخیزې شننې ته اړتیا لري هغه دا ده چې ننن بله خبره چې

 هپایي ټولنه او سیمه ییزوار .ربړه وګرځيکېداى شي چې ځینې ځایونو او حالتونو کې دغه ملي هویت پخپله  .نده
ه. پنجابي قوم پالنه نه یوازې د پاکستان فدرال داو اندېښمنه ې ستونزې ته ناکراره ۍ دلړیووالي کېدنې د ملګرتیا او 

 .ئدیموکراتیک سیستم ګواښي بلکې د سیمې د پیوستون او پخالینې خنډ ګرځېدل
نظر وکړي د ملت جوړونې غوره الرې چارې او جوړونکې نظریې  ۍافغانان باید په قومي او توکمیزو حل الرو نو

واک چې توکمیزو او قومي ډلو له خوا د افغاني ټولنې ملي او چوکاټونه تشخیص کړي کوم اندونه او سیاسي ال
وړاندې شوي او یا وړاندې کېږي باید د دې ټولنې ټول تېر مهال  لپاره جوړښت او ملي هویت د رغونې او سمبالتیا

په تاریخي السبریاوې وساتي او د ټولنې او نظام جوړونې بهیر د نویتوب او سمبالتیا زمینې، شرایط او الرې چارې 
 کړي. یلوړتیا په موخه په نښه او برابر علمي توګه د ټولنې او وګړو د ګډو ګټو، مادي او معنوي
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