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 13/۳3/۳۳13                               دا کتر عبدلحي نیازي

 د ملی هویت سیاسی ارزښت
 

هیواد د اتباعو ستر ملی سیاسی ارزښټ ګڼل کیږي چې د د اتباعو  یوادد هپه یوهیواد کې د سیاسی خپلواکۍ تر څنګ ملی هویت 
د ګډ سیاسی ژوند او د هیواد تابعیت ستر نښه ګڼل کیږی. د افغان کلمه د افغانستان د اتباعو د پاره نه یوازې لرغونې  تاریخي 
کلتوری ارزښت لري بلکې د معاصر هیوادونو د جوړیدو وروسته د افغانستان د قومونو او ولسونو د یواځنۍ ملی هویت په توګه 

اڼودرج شوی دی. په متمدنو هیوادونو کې کله چې یو فرد د تابعیت د حقوقو څخه برخمن ګیږي د ملی هویت د لرلو د تاریخ په پ
 ید مل ېک یتونوپه ذهن ړیوپلو مغرضو ک یبهرن یرشم یود ېپه درشل ک ګړوج یوله بده مرغه د کورن څخه هم برخمنه کیږي.

بحران هیڅ کله ملی بڼه غوره نکړ او د افغانستان په اساسي قانون د تیر  یداشو خو دغو کړیو د ملی هویتبحران پ یت د منلوهو
په څیر افغان د افغانستان د اتباعود یواځنۍ ملی هویت په توګه درشو. دغو ځانګړو کړیو چې په افغانی سیاسی ادبیاتو کې د 

ت په قومی هویتونو باندې مات کړي یا د ستمیانو په نامه پیژندل شوي دي تل هڅه کوي چې د افغان کلمه و ننګوي او ملی هوی
 ، خراساني یا افغانستانی لغاتوسره معادل کړي.آریاییافغان کلمه د 

د هتلر نازی ګوند د اروپا د تاریخ له زړه نه د آریایی نژاد کلمه راواخست او هغه ته یی د آرینیزم په توګه سیاسی بڼه ورکړ چې 
نیزم او لوړ نژاد تر کلمې الندې د بشریت ضد ستر تورې کارنامې د تاریخ په زړه کې په پای کې د فاشیزم رنګ واخست او د اری

د آروپایی نژاد یو سب    Caucasiansین د کوکیژینآر یدهپه عق anthropologistد انتروپولوژستانو  د ځېنو ټولنپوهانو او درج

ګروپ دی چې د ځېنو تاریخ پوهانو په عقیده یو شمیر آریایان درې زره کاله د مخه  له اروپا څخه و کوچیدل او په منځنی آسیا 
 کې میشت شول. 

 کال کې د  ۳۳۳۲چې په  Genetic studiesهغه جینیتیک مطالعاتو 
(CCMB) Biology Centre for Cellular and Molecular Biology or   لخوا د هند د اترو پردیش په ایالت کې د هغو کسانو په

 DNAمڼځ کې تر سره شول کوم چې د آریایی نژاد د لرلو دعوا کول ترسره شوه څیړنې دا ندې ثابت کړي چې د دوي  جنیتیک  
د هغو آروپایانو سره ورته وي کوم چې ځان آریایی بولي یا د جرمني نازیانو سره ورته والې  DNAروپایی ریښې ولري یا دوي ا

د هغو جرمنو سره   DNAولري. که چیرې دا استدال ومنو چې افغانستان او یا ایران آریایی نژاد دی باید د دوی جنیتیک نښې یا
یی توب داعو کړي دي. او که چیرې دا استدالل ومنو چې یو څخه ال دمخه د اریا یراند افغانستان او اورته والې ولري چې 

، ایران او تاجکستان او او بیا په افغانستان شمیرآریایان درې زره کاله د مخه د د اروپا څخه د منځنی آسیا په لور کوچیدلې دي
کوم چې دوی هم ځان آرین د هغو اروپایان سره ورته والې ولري  DNAحتی د هند ترشماله پورې غزیدلې وي نو باید د دوي 

، چې پنځه زره، تیږې او فلزی شیان پیدا شوي دي لوښېآثار لکه پخې   Archaeological کره بولې.  په افغانستان کې داسې
څلور زره کاله لرغونې تاریخی قدامت لري او حتی ایرانیان د اوزرو کالو لرغونې آثارو د لرلو دعوا کوي د افغانستان لرغون 

دارې داسې اسناد لري چې په افغانستان کې پیدا شوې لرغونې آثار د اروپا څخه د آریایانو د کوچیدلې د تاریخ څخه یانې پیژندنې ا
تر درې زرو کالو نه دمخه لرغړنتوب یا قدامت لري نو دا خلک څوک ؤ چې په ننی افغانستان کې اوسیدل او دا لرغونې آثار 

مخه په دغه سیمه کې اوسیدل؟ دا چې پښتانه آریایی ده او کنه جینیک څیړنو ته  یدلو دځېنې پاتې شوي دي چې د آریایانو د کوچ
ادعا کړي او زما باور  (Aryan Race)اړتیا لري ځکه د لومړی ځل د پاره د هتلر د نازی ګوند پلویان د آریایی توب او آرین نژاد

د هغو جرمنو سره ورته والې ولري کوم چې د آریایی توب دعوا کوي او اړینه هم نه ده  DNAنه راځي چې د پښتنو جنیتیک  
 چې هرقوم خامخا په یوه ځانګړې نژاد پورې تړاو ولري.

کال د مې په میاشت کې د نازی آلمان په غوښتنه او استدال د فارس پاچا محمد رضا شاه په دې باندې قانع شو چې  1۲3۱په 
 (Persia)ی جرمنی خلک آریایی نژاد دي او دهمدې استدالل او قناعت سره سم محمد رضا شاه د فارس هیواد فارسیان لکه د ناز

آریا او آیران سره تړاول لري تر څو چې د  ،چې آیره نوم د یو پاچایی فرمان پترڅ کې په ایران باندې  په دې استدالل بدل کړ
فردوسی په شهنامه کې د خپل شعر د وزن او قافیی د  ادی بڼه ورکړي.فارس او آلمان د خلکودوستي او سیاسی اړیکې ته نژ

سمولو د پاره د )تورا( د قلمرو یا د واکمنۍ سیمې ته )توران( او د )ایرج( د واکمنۍ سیمې ته څو ځایه ایران یاد کړی دا په دې 
فردوسی په شهنامه کې چې وروسته چاپ شو هم مانا نه وه ده دا لغت د آریا  یا آیره آریایی ته یی اړیکه ورکړي. رضا شاه حتی د

الس وهنې وکړې چې ګواکې ایران یا اریان په شهنامه کې هم ذکر شوي تر څو چې د فارس دنومې پلویان دې ته قانع او د نازی 
د زږدیز کاله دمخه په کې 1۲3۱ګوند جرمني مشران خوشاله کړي خو د نړی په تاریخ کې داسې یو تاریخی سند نشته چې د 

ذکر شوي وي او یا د  ، سیمې او یا کومې قوم یا نژاد ته اشاره شوي یا د ایران د کوم مسما نوم په توګه د هیوادایران کلمه 
اروپایی آرین نژاد سره تړاو ولري خو اوس د هیواد نوم  د فارس پرځای په ایران کې  ایران منل شوې کلمه ده. حال دا چې 

، سیاسی اوهیوادنی اړخونه موندلې دي. په شهنامه بیا ملي ځانګړې قوم او سمې سره اړیکه لريافغان یوه با مسما نوم دي چې 
 افغان او بلوچ د یو قوم په توګه په ځانګړې توګه یاد شوی دی.

 
 وُکــرد و بـلوچ یـنو الچ زافغان کــوچ یارنشسته درآن دشت بس

 ردم انبـوه بودـآن حصن از م که آن کـــوه بـــود یقلعـه باال یکی
 ا داشته در رزم با اژدهــا پـــک داشت یبد کنش جا یکیدر بـدژ

 گذار ینه ناوک انــداز و ژوبـهم زافغان، سپاهـش هزار نـژادش
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 برـب یکارو به پـ یربحمله چو ش ستــبر کـرـــیباال بلــند و بـه پـ به
 ادـیودش برزم بـ یبس یـتیبه گـ هـزادـــــک کُ ـک یودـنــام بــ ورا

 !بد نژاد یه اـک یکه آمد خروش ا کوهزادـگفت و گــو بود ب درین

 که آمد همه نام اوغــان به ننگ درنگ ینسانبد یـدیدردژ گز چه
 ستبکــرده  یـانز افغان یگروه کــک را چنان بسته دست بدیدند

 
د هتلر د آرینیزم د تیورې څخه افغانستان هم بې اغیزه پاته نشوه د ایران د نوم د پورته کیدو ورسته د افغانستان حکومت کابینه د 
محمد هاشم خان په مشری هم دې ته لیواله وه چې افغانستان هم د نژادی اړخ له پلوه د نازي جرمني سره وتړلي ترڅو چې د 

کال کې المان د نړي په سره کې د یو ستر سیاسی  1۲3۱منانو زړه خوشحاله کړي ځکه چې په رقابت په ډګر کې د نازی جر
 اقتصادی ځواک په توګه پورته شوه او د جنوبی او منځنۍ آسیا خلکو په ذهنیتونوکې بریتانیا د استعمار سمبول بلل کیده.

یاړ وبخښل تر څو چې جاپانیان وهڅوی چې د جنګ د دوهم نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمنی چاپان ته د آریایی ملت لقب و
 په ډګر کې د جرمنی ترڅنګ ودریږي او پایلې هم دا شوه چې جاپان د امریکا له خوا اشغال شو.

نو د افغان دولت د پریکړې سره سم دا ومنل شو چې افغانستان هم د ایران په څیر یو آریایی هیواد دی او په ځانګړې توګه  
آریایی قوم دی او د آریانا په نامه مجله هم ونومول او خپور شو او د افغان ملی الوتنې د نوم په سر کې آریانا  چهسو پښتانه هم یوه

عالوه شوه او د ښونځیو په تعلیمی کتابونو ولیکل شو چې ګواکې افغانستان یو آریایی هیواد دی او لرغونې آریایی قدامت لري. په 
، داسې جنیتیک شواهد تر اوسه نشته چې هزاره ګان اعراب سامی نژاد دي، ترک نژاد دي نهافغانستان کې ازبک او ترکمن قومو

منګولین نژاد وښیي، د )تاجک در مسیر تاریخ( د کتاب د روایت سره سم تاجک کوم ځانګړې قوم نه دې بلکې ترکان هغو 
کې تاجک په هغو بیالبیلو سنې مذهب خلکو او مسلمان اقوامو ته تاجک ویل کوم چې تازی یا عرب نه ول خو اوس په افغانستان 

 اقواموباندې اطالق کیږي کوم چې درې ژبې وي او یا په دری ژبه کې فصاحت ولري.
انتروپولوجستان په نړی کې څه د پاڅه شپږ زره اقوام تثبیت کړي دي او دا ادعا د قران اعظیم الشان سره ښه اړخ لګوي چې 

ْفٍس وَ وایی ) ن نَّ ( زوج څخه خلق کړی او بیا به ځمکې په سره د ا قوام او قبایل په )نفسه( خدای بنی آدم د یو واحد  اِحَدةٍ َخلََقُكم مِّ
اُس إِنَّا  توګه سره خپره کړي چې یو بل سره وپیژني. اړینه هم نه ده چې هرقوم ارومرو د ځانګړې نژاد سره تړاو ولري. َها النَّ َیا أَیُّ

ن َذَكٍر َوأُ  َ َعلِیٌم خَ َخلَْقَناُكم مِّ ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ َّللاَّ  .بِیرٌ نَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ

د ځېنو ټولنپوهانو په عقیده آریا د آرین څخه اخستل شوی چې سانیکریت ریښې لري چې آریایی د عربی  د نجیب کلمې سره 
یوروپین په نژادی ګته ګوري کې راځي. همدارنګه د اسالم سپڅلی دین د فتوحاتو سره سم د عربستان  -د اندو نژدې اړخ لګوي او

ختیځ عجمی لورې سیمې د فارس څخه نیولې تر منځني اسیا او افغانستان پورې تر ننه بالد الخراسان وایی خو خراسان کوم قوم 
افغانستان د کلمې د تضعیفولو  -ن افغانستان ضد ستمي ډلې غواړې چې د افغانیا ځانګړي سیمې پورې اړه نه لري خو همدا د افغا

د پاره خراسان افغانستان ته ځانګړې کړي حال دا چې د ننی ایران یو لوی ایالت خراسان نومیږي. همدارنګه چې اسکندر د خپل 
 ه ده.یرغل پرمهال افغانستان ته د باختر )باکتریا( په یاده کړی چې دلیل یی ښکاره ن

خبره دا نده چې د افغانانو نژادی ریښې تثبیت کړو دا ډیر تاریخي او جینیتیکی څیړنې اړ تیا لري ځکه چې آین او آرینزم د اروپا 
څخه پورته شوي دي او د هتلر د نازي ګوند د اتینک آیدیالوژي په توګه د جرمن ملت د نژادی لوړتیا غوښتنې دپاره کارول شوی 

چې یو شمیر ستمی ډلې غواړی افغاني ملی هویت وننګوی او د افغان او افغانستان د کلمې د تضعیفولو د پاره دی. بلکې خبره دا 
دا د افغان ضد ډلې  ې او بې بڼسته کړي.رنا،  آریایی او آرین لغات په سیاسی توګه کاروي تر څو چې افغان کلمې کمزوآریاد 

وي چې ټول افغان ولس او په ځانګړې توګه پښتانه دې ته قانع کړي چې د غواړی د آریانا او آریایی کلمې تر هغو پورې وغز
افغان دکلمې  نه تیر شي او آریانا او آریایی د خپل هویت په توګه ومني. له بده مرغه په نوي چاپیدونکې پیژندل پانه یا تذکره کې 

ویت افغان او قومی هویت لیکل باید اجباری نه . اړینه ده چې په تذکره کې ولیکل شي ملی هندې ذکر شوي ملی هویت ) افغان( 
وی بلکې انتخابی وي که څوک غوښتنه وکړي قومی هویت یی ولیکل شي او په انګریزی برخه کې نه دې لیکل شوې 

((National Identity-Afghan .چې باید د افغانستان د هریو تبعه د پاره افغان د ملی هویت په توګه ولیکل شي 
 ګډ ېچ ید ړښتجو ټولنیز یطبع یبشر یوه یسیتیاو اتن ګروپ یک، اتنیلهقوم، قب ېد علم له مخ یالوژیاو سوس ید انتروپولوژ

 یاو کلتور ی، مذهبینژاد ی،قوم ړاندېپه و ړونېاو د ملت جو ړیږیاو کلتور لري خو ملتونه جو یښېر یولوژیکب یا یتیکجن
. قوم ړيژوند وک ېاو قانون الند ۍواکمن یاسیواحد سیو تر  ېک یواده یوولس په  ېچ اطشر ېنشي په د ګرځیدلی ڼډخ یرونهتوب

په لور وده  ړیکوتولنه د بورژوازي ا ېچ څومرهاو هر ینه د ېخو تل پات ید ړښتجو ټولنیز یوه ټولنې یودالېد ف ېچ یلهاو قب
او  یږیمدغم ک ېپه پروسه ک ړونېاو د ملت جو یليبا یتاهم یاسیس هخپل ړښتونهجو یته راشي قوم ځکلتور من ښاریاو  ړيوک
 څرګندوی څرنګوالې ړښتجو یزد تولن یوادد ه یواځې یتهو یشي قوم ړملت جو ې. کله چیسین ځای یتهو ید قوم یتهو یمل

 ېچ يد ړيخلق ک ډولپه  یلوآدم د اقوامو او قبا ې)ج( بن یخوا خدا ېد بل ړویجو ڼستاو ب یښېکلتور د قدامت او غنا ر یاو مل
په  ې د نړۍ په کچه ملتونهچ یملتونه د ېک یواونومرحله په ه یدهغه عال ېچ یداکړيپ یژنګلویتعارف او پ ښهد بل سره  یو
  یداکوی.پ یژنګلويپه اساس سره معرفت او پ یتهو ید مل ېک یوادونوه
 ښهن ېد پوخوال ېود یاسیاو س ټولنیز د لور ګد پرمخت ړولود جو ټولنې ېد مدن یربه ېد ود ړونېد ملت جو ېک یواده یوه په

، حقوقی او ټولنیز اړخونه لري. په هیوادونو کې ملت جوړیدل دې چې سیاسی یتهو یمل ښیرازه یکد ملت سمبول کیږي.په  ګڼل
 بهیر د شلمې پیړۍ رینسانس یا نوالې یا بیا زیږیدنه ګڼل کیږي.

ې حتی د ک یوادپه بل ه ېپروس ړونېد ملت جو یواده یوهد  یلر یرسره توپ ړښتجو ټولنیزاو  یولس یوادونود ه ېچ ځایهله هغه 
 ، اقتصادی او ټولنیزجوړښت پورې اړه لريده بلکې د هیواد په ځانګړې قومی، سیاسی یدونهک ېقابل د پل ولسواکې په رڼا کې هم 

 یاو ولس ی، طبقاطی، مذهبیقوماو ټولنیز یوادهر ه ې په هر هیواد کې د ملت جوړونې د بهیر د پرمختګ د پاره دنو په کار ده چ
ترڅو چې قومی او سیمه  شي وړپالن ج ړونې سوسیالوژیکاو د هغه مطابق د ملت جو یش څیړلو ګهتو ځانګړېپه  ړښتجو



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

یا د مدغم کیدو پروسې چټک  پالن یګریشننن که د اقوامو د انت ېشي چ ډاګهپه  یدالبته دا با ایزې جوړښتونه سره مد غم کړي.
سره او بحران  ګونېد نن یتهو یمل ډګرکېد مطبوعات په  یااو  یلیږید چک او سلواک په شان سره ب یوادههغه با به س یاب نشي

یږي توکم پالنې او قوم پالنې سیاسی انځور د ملتپالې د سیاسی او ملی ارزښت ځای نیسي او ملي ک ېکمزور یوالې یمل او مخامخ
 کیږي.ګټې په قومی او سیمه ایزو ګټو سره ویشل 

دي  ښتارز یاسیس یمل ېمستمره تلپات یوه ېبلک ینه د ښتارز ټولنیز یاسیس یمل ځیدونکې، خویدونکې، بدلیالهس یوه یتهو یمل
 یسره سره له بده  افغان دولت  مل ښتونودغو ارز یتهو یخو د مل لري. ښتژوندانه د روح ارز یاسید ملت س ېک یوادپه ه ېچ

 ونه پهاو اطالعاتو او کلتور وزارت ېد پوهن ښتار یتهو ید مل ېده چ ړینها ړېک ېند هڅه ځانګړېکولو دپاره  ڼستیزد ب یتهو
امو ترمنځ بڼستیزه شي. تر څو اقوړي او افغانی ملی هویت د بیالبیلو مخنوي وک څخهد بحران  یتهو ید مل ېچ ړيوک څهه ګډ

 چې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي.
. 

 له تــــورهړپه ننگ می وتـ افغــان"د

 ننگیالی د زمانی خــوشحال ختک یم"
 هان ودان ويجڅو چې دا       مان وېــــڅوچي دامځکه آس

 ان وي څوچې پاته یو افغ       څوچې ژوندپه دې جهان وي
 تل به دا افغانستان وي

        
 په درنښت 

  13۳۳-11مارچ 
 

 
 


