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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        شير ساپی ـ انجنير :ليکوال  ٠٨-٠٢-٢٠١١  ني
  

 ، لېوال د ښاغلو جهاني ؟ بايد کرد چه
  !او عباسی صاحب د توجه وړ

  
تو ژبې نامتوشاعرد قدروړ ی استازی د پ ان ند ن او دلوړۍ پوهې خا او پياوړی جهانی يو متعديد انساد بيدارې 

  . دی
  په شان دخپل اصالت پر بنياد  تجاربوی چې خپل فکرونه دد جهانی فکري خپلواکې او آزاد قضاوت د دې باعث شو

  .، دهغه خصوصيت تشکيلويوطنپالنی رن لری زياتره د راوستی
  

خه واخليپه دې کې خطردی «  وايی ) ١٩٠٢-١٨٣۴ (Lord Actonلرد اکتن  ته بايد له  .چې خپل فکرونه له نورو 
ي خه معلومات ترالسه ک  .»بايد دتا وي  ه شان،خو فکرونه د تجاربو پ .نورو 

يليت ديووليت دقضاوت مسووددغه حقيقت پيژندنه ده چې دتا مس«   تي، او هي  ، ز له تا سره، چې له هغه نه وت
وک دتا دپاره فکر نه شي کولیچې بل ه ،مرسته نه شي کولی ان بربادیي  ولو  ، چې د ان سپکاوی تر   او 

، د بل چا کالم د حقايقو په  خپل مغز باندي دبل چا واک قبلولغ تابع کول، پهناوړی شکل د بل چا دماغ  ته خپل دما
ي په حيث، او د بل چا فرمانونه د خپل شعور او خيث د بل چا ويناوي دحقيقت په حيثح ، پل ژوند تر مين دمين

 .»منل دي 
  

ه کوو؟ :     ښاغلی جهانی وايی  ولنې جوړ آېهولن  دافغانستان په قومي موږ به       !ول د ملي 
ولنه هغې جامعې انونه د هغې ملي  منلي  ته وايي چې اوسېدونكي يې لـه قومي، ژبني، او مذهبي توپيرونو سره سره 

ولنې نه زيات لـه هغې ي وبولي؛ هغې ته نهايي وفاداري ولري او لـه بلې هرې  سره آلك اجتماعي، سياسي او  غ
ي ون احساس آ ولنې لـه   قومي، مذهبي، ديني اوژبني،. رواني ت ول آوالى شي چې د ملي  تاريخي يووالى 

ي، خو د ملي   .يووالي احساس په دغو فكتورونو پورې منحصر نه دى جوړېدو سره مرسته وآ
ولنو آې د ملي  په ولنې پر هويت باندې موافقه دنامتجانسو  كي د  ولنو په هويت آې  . هولنې د جوړېدو غ  د ملي 

تنو شمېر ډېر دى پدې آې شك نه شته چې د افغانستان .د اآثريت قوم عمده رول لري ولو قومونو نه د پ دا هم . لـه 
تون او افغان په اول ول آې مترادفې آلمې وې او وروسته د افغان آلم ښكاره ده چې پ ه عام شمولـه شوه او د هېواد 

ي يې ۍ آې افغانستان. په غې آې ونيول و همدغه دليل دى چې د دولت هويت تل . يوازينى افغان دولت دى په ن
  . او دي؛وافغان و

ولنې چيریآه              !؟  بايد ملي هويت تعريف شي وي هدف  متحد افغانستان  د ملي 
ران ديد د ملي هويت تعميم يوه ولنې جوړول ډېر  ه تر. اسې اساسي موضوع ده چې بې لـه هغې نه د ملي   همدا رن

ه ران دى و پورې چې ملي هويت تعميم نه شي، د هېواد د بېلو بېلو قومونو ملتپاالنو تر من افغانستان  په.  اتحاد هم 
  . مسئله دهد تعميم آې همدا اوس د ملتپاالنو د بې اتفاق يو لوى عامل د ملي هويت

ولو!  کېميم تع پهملي هويتد ولنې لپاره په ؛قومونو ملتپاالن  بيا د افغانستان د  ر آې د يوې مدني   په يوه سياسي سن
  .ه مبارزه آوالى شي

ولو نه مهم د دولت د مشرانو سياسيد م ولنې په جوړېدو آې تر  ندې  پوهه، سياسي ثبات، لي  ر جرئت او د 
  .معقولې ستراتيژۍ درلودل دي

ولنه کي د د    :و اسا س جوړېد دولنې  مليافغانستان په قومي 
 ! ولمانساز  قومي يوالي، واحد صنفييزډله اول ـ  
ولمونو يواليدقودويم ـ   ين  !!، ملي وحدت  
ی اجتماعي واحددرېم ـ    !!!ېدلغون راي هويتملپه ، ان

  : طبقه  يوالي يا قومي، قوميقومي جوړښت: اول 
تانهدهيواد قومي جوړښت  تتاجيک. ره او ازبک لوي قومونه ديهزا ،تاجک ،په ترکيب کې په ترتيب سره پ انه ، پ

رخي انو سره   تاجيک د ازبک.، هزاره او تاجيک مشترکه ژبه لري او ازبک په مذهبي محور  تنو او هزاره  ، پ
لوي او کلي   .دی نقش لوبوي خاصه رابطه ن

  : قومي روشنفکران  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه خورا زياته او غوره دهد ډله يبزی ارادې دلوری په سمون کې دروشنفک   ، په تيره بيا رانو ون
ونورا م ن ه دهپه وروسته پاتی هېوادنوکي د ملي غور ته کيدنه د دوې تاريخي دن   .ن

او لري روشنفكره ډله له دغه يا او آې د خپل قوم د سازماندها چې په، د هغه قوم سره ت  خاص آلي تاريخي پ
انيک قشر په نامه هم ياد شوی ديله همدې ،رسالت لري   . کبله د ار

ولنه کې لکه افغانستان   :ه  لري ـــفـ، روشنفکران دوه موق په قومي 
  

  . دندهداخلي دقوم يا موقـف  عمودي :الف 
  . يا دقوم بهرنی وظيفهف ـ  افقي  موق: ب 

  
  : وظيفه داخلي دقوم   عمودي موقف يا: ف ال

ى روشنفكره قشر لري، چې  د خپل قوم د سازمانده  دنده په ان انته  ان د  هر اجتماعي قوم  غاړه لري، نخبه 
الره لتخپل رسا نو د خپرولو او د هغوى د  پر بنس د قوم لپاره اجتماعي ت نو  آې د ملي اندې  تنظيموي او  په پر
ولو دن   !ه د قوم دننه رسالت په غاړه لريدغه ډل .اخليده هم په غاړه ه

  
تنو منورينو دغه موقف    .ي ديفعضپه تناسب  ، ازبک او تاجک منورينوهزاره  د؛پ

  :  عوامل لري وه دعلتدا 
تنو منورينو  په عمومي ډول د حكومتونو -اول   ليت دقضاوت ووپيژندنه ده چې دتا مسن د حقيقت  اوبې پروايي او د پ

  :ليت دي وومس
یوويا په جامع ډول اخالقی مس» ليت ووقضاوت مس « لپه دي ډو   .ليت د عقلي ژوند اخالقيات کي

، يعنی غير عقلي ارزښتونه دې د عقل تابع کمران ارزښتونه عقلي ارزښنونه وي په بل عبارت په ژوند کې دی ح
ر ولو حاالتو کې په مسزول شيو او ، ، رښتين توب، سرلوړي، عدالت، خپلواکي، زغمليتوو، او ژوند دې په 

ان اعتماد غواړيدغسې سلوک البته ز. توليدي روحيی سره وشي زړه ورتيا په دې معنی چې يو . ړه ورتيا او په 
وک پهکې ژوند او حقيقت ته رښتينی اوسيوک په عمل  ان اعتماد په دې معنی چې يو   عمل کې خپل ، او په 

وک زړه ورتيا ونه لريشعور ته رښتينی اوسي ان ويسا نه وي، اوکه، که يو وک په  ، او خپل شعور ته  يو
يرښتينی نه اوسي دغير عقلی اوحتی ضد  ی ،عقلی تمايالتو تر تاثير الندي  ، لکه چې فيلسوف او حتی خرافاتي کي

ه د خرافاتو رښتيانی منبع تشکيلوي ، ويرهکمزورتيا« : ډيوډهيوم وايی    »، ماليخوليايی توب له جهالت سره په 
  

يو منظم تخريبي فعاليت- دوهم اون   : د 
را:  پاکستان تون ملي  ي او په ميید پ ان لپاره يې خطر  ر  مخنيوی کوي او د ذهبي حاکميت  کې قوی سن
ي اري ،جوړک   .، سياست تعقيب ويارتجاع پالي او رقيب 

  
  .ر کې فعاليت کوی د تاجک ناسوناليسم  او دشيعه مذهب د پرمخت په ال:تاجکستانـ  ايران 
  . تسلط په خاطر متناوب سيا ست لريدخپل هژمونی او: ايران

رايی: تاجکستان يده دتاجک ملي  ول اود لوی تاجکستان پا لېسي غوره ک   .  ه
  
  :  وقف داخلی روشنفکران فارسی زبان افغانستانم

                          :دنکارميکجريان متناوب به دو صورت   موتورهایاين موقف روشنفکری مانند 
اين نوع  روتور .  چرخد  میهمزمان با سرعت )روتور( هسته داخلی متحرک زمان که در آن  سنکرون يا هم   - اول 

اين  درسياست اين روش، بنام جذب به مرکز ياد ميشود؛. شود  تامين می) هسته خارجی ثابت(استاتوربه وسيله يک 
                                                    .سياست مالک عمل ايران است

درسياست اين روش را بنام فرار از . آيد سنکرون يا القايی که در آن  روتور از القای ميدان استاتور پديد میدوم ـ  آ
رسی زبان ، برای روشنفکران فابه اين اساس. ل اين سياست مستقل افغانستان استمرکز مينامند، مالک عم

  . موجوديت دولت  ومملکت مستقل افغانستان يک ارزش درجه اول است ،افغانستان
  
ولند  تون آې د ايجاد په یملي  ي، لوی قوم خپلري قوم عمده رول پ ه چې . ل کفايت او وړتيا بايد ايفاء ک رن

ی رول لري د ان ولنو په تاجيک دهېواد په قومي جوړښت کي  او تاجک کيفيت  کميت تونپ آې د جوړيدوملي 
  . دوې الزم او ملزوم دي .  عمده نقش لري

تون يوالي ه هم دغه نسبت په کمي لحاظ دتاجک او پ ر مطلق اکثريت اخلي، که  ، د ،  تل برالسي وي توپيرلری  م
ت دايمي ديد   . ې نظام  پاي

ي  ل کي تنو او تاجکو سالم  تحريک  الزم او ضروری    .دقوم داخلي وظيفو په اجرا کې د پ
ه دمعقول نظر او عمل  ار په تو   .تن ديښاغلی جهانی ديو رښتين خدمت



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

   
   :افقي موقف يا دقوم بهرنی وظيفه : ب 

اکي، دې بهرن قومي دنده په تاريخ کې دد روشنفکرقشر نه  ان سربېره پردې د تيورۍ او عمل ترمن د  قشر 
او انيك ت انيكه ډله(دغه خاصه ډله . او اړيكو د سمبالولو دنده هم په غاړه اخلي ار پر سازمانده او   قوم د يو )ار

و په دې لوري ورآولو سربېره په نورو قومونو آې  د ملي فرهن د خپرولو، پراخوالو ملي دنده په غاړه لري ا
ولنه  يوې پايدارې او دايمي اود.  لوى نقش لوبوي؛د قوم بهراو. آې د خپل فعاليت سيمه نوره پسې پراخوي ترتيب په 

ندې ر ه  ي او معنوي ارزښتونو انتقالوونكي ديل. ي ډلې په تو ولو فرهن ولنې د    .دې نظره هغوى د 
  

تانه په دغه بهير کي   .  قوي دي    دهېواد ن  قومونو په نسبتپ
ي،  دغه رسالت په پئله خورا   دنظر او عمل ترمن تعادل او منطقی تناسب مس ل آې نو آې د تغوره او مهم 

ه   .ي دوالړتراوسه پر نيمه الر   التاريخي دندې په تو
ار په" دالباری جهانی عب"ښاغلی  تن ديديو رښتين خدمت ه دمعقول نظر او عمل    . تو

  
ي ۍ ډوبي تنو بي    !ئ، ږغ مي اورپ

  . ژبه دهوهنر ا ی انديشد، رـعـش
ه شعرد عرفان،    .ده  اصلی پان

  .د جهانی عرفان د تفسير عرفان ندی بلکې د تغيير عرفان دی 
ولنيزمصلح ښاغلی    . اعتدالی خصلت لريدی چېجهانی ديو
تو   .لري  ن اوملت پالنې  روحدواې ه خاص  يې ادبي حماس پ

و په بيان کي دی يو پوره اخالقي او حقيقي اديب د تنوالي ښي    .يدانساني فضا يلو او پ
  

ه چې  ی کيفی نقش لري ؛بي فارسی ژرن ان  مې د فارسی يا پارسی يا منظور.  دهېواد په قومي جوړښت کي 
    .خلک دي منسوب به ده،، چې په واقعيت کې يوه ژدری

  
،  مردمان مسلمان ما نيز قرار گرفتادبی زبان رسمی و اسالم درشرق بود،و دومين زبان  رهنما« :  زبان فارسی

  . »د نقشی بيش از سهم عددی خود درجمعيت اين کشور داشته ان. واقليت های زيادی درآن مدغم گرديد
  

ترک تبار افغانستان که بطور مغول واقوام  ،هاتاجک( دريک جبهه ، در حاليکهافغانستان فارسی زبانروشنفکران 
 – قير غيز ها - قزاق ها –   تاتارها- قزلباش ها – بيات ها - ايماق ها– ترکمن ها –ازبکها   هزاره ها،مجموعی 

يت آنها در واقع . متحد هستند که همان جبهه فکری و ذهنيست)را شامل می گردند تايمنی ها وغيره  –اويغور ها 
  .  باهم نامتفق ومتفرق بودند ونگناهمذهنی  ازسببی همين خاصيت فکری و

برمبنی منشأ  ، بايدآورده شدندتحت قيادت ورهبری زورآوران بيسواد ونيمه باسواد  که کيفيقشر نقش پيشتاز اين 
  .از اين خب درامان باشد نسل آينده تا! تجديد  شود

   
ه چې په قومي لحاظ افغانس ولنه جوړول ّاسان آار نه . ولنه ده تان يوه نامتجانسهرن لـه بېلو بېلو قومونو نه ملي 

ې غواړي  ، معقولـه رفك  دغه آار روڼ .دى   .ستراتيژي، قوي عزم او دوامداره ه
ي د   ول و ولنې د جوړېدو لپاره ضروري ده چې د يوه نامتجانس هېواد  ولنې پر هويت  د ملي  دولت او ملي 
ي او د ولت د دغه هويت د تعميم په الرهبان ي  دې موافقه وآ ې وآ   .آې ه

و پوري چې قومي روابط د سياسي عدل او صداقت پر يا تر    د افغانستان سياسي انكشاف به پر،صولو ونه دري
ته مشكل نه شي رفع آوالىلـه اساسي موضوعاتو. ښوېيدونكي بېخ والړ وي   . نه تې

  
  ...ادامه دارد 


