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  انجنير شير ساپي
 

 او د دغه ګوند موقـف منتقدين ملت دافغان
 

 :له منتقدينو سره بحث 
کاره واقعيت دي چې دافغانانو په   په  هره هفته. ليتي حاکمه دهؤوې اوس کلکه بي مسمطبوعاتو باند بهرن دايو 

ي بيلوبيلو جرايدو او  رن ـو کې په مختلفو شخصيتونو او سياسي ډلو باند ان ي پا ه چې. ې تجاوزونه کي  رن
، هي چاته ددي موقع نشته چې په قانوني ډول د  سره سم فعاليت نه کوي خاص قانون اوس دکوم  دافغانانو نشرات
ي له امله  مطبوعاتو دتجاوز ان نه دفاع وک    ني شخصيت او سياسي ډلهمطبوعاتي حملي اوس هر اجتماعي افغا .له 

و دمستهديد وي ـــــــکي ته راواړولوؤو، دويب پا که ؤوچې د دوي مس مديرانو توجه دي  ليت فوق العاده دروند دي 
ي  دقانون چې افغاني نشرات يت سره سم حرکت لمسؤو خلک له مسلکي مسؤوکه دنشراتو   او  له الري نه اداره کي

ي ي شي  مطبوعات به فوق لعاده بدنام، ازادونه ک ي، اوس دافغانانو نشرات اکثرآ په     ني والړ ندي اواکثره ويب پا
ومبي ډير  لي  وک ورباندي خپلي کن لو تختي دي چې هر  کن  مديران يا خومنفي پروپاګند تشويقوي اويا لمسؤود

ه خبري ليکل شوي وي دهغو دحقان ه  يت په برخه کېخو دغه تکليف نه مني چې ديو شخصيت يا ډلي په هکله   ل 
ي نه وک ه سويه لري بلنتېجه يې داده چ. ي ي ي داچې  که هي شخصيت يې ثابت ندي ې اوس افغان نشرات نه يوا

ي ي آاو پري . دافغان ملت ګوند ته هم ډېره شوي   د دغسي منفي نشراتو توجه زادومطبوعاتو ته يې بدنوم ورک
که ا واچومچې په الن  غــــواړم  نو و موضوعاتو باندي ر ، سر کې دستميانو ادعاه ددغي منفي پروپاګندي پ  . دي 
ي، دافغان ملت دګوند سره دفاشيست، افغان نازي د سيد احمد ش  اوس چې   تلري، هاه دولتي فاريابي له خوا نشر ي
  . ورزياتوي کلمه

  .لت ګوند فاشيزم په کلکه سره غنديکاره ده چې فاشيزم ېوه منفوره سياسي فلسفه ده او دافغان م
  .سيستم ديفاشيزم يو ديکتاتور 

  .شيزم کې قايد پرستي عمده رول لريپه فا
  . د دولت په مقابل کې حقوق نه لريپه فاشيزم کې افراد

وحتي فاشستي ډلي ا .زاد انتخابات نشتهآزادمطبوعات او آپه فاشيزم کې دولت له اتباعونه اولويت لري په فاشيرم کې 
کوکې دافغان ملت م .دي نژاد پرسته  ولو  دافغانملت ګوند په پوره وضاحت سره . په ضد دي دفاشيزم  وقفپه دغو 

ار کويهر ډول ديکتاتوري ردوي ا ين دافغان ملت ګوند په منتخب مشر عقيده لري او دګوند . و په ديموکراسي باندي 
و او حاکم ګوند ملت ته  زمون په مرام نامه کې د دولت په مقابل کې د افرادو دحقوقو . يت لريلمسؤومشر دګوند غ

ارشوي او په دي برخه کې زمون مفکوره دفاشيزم او نورو توتاليتر سيستمپه خو ين ونو سره په سلو کې ندي کيدو 
اکلو لپارهآمون دمطبوعاتو په . سل متضاده ده مون دهيواد . زاد انتخابات غواړوآ  زادي عقيده لرو او دملي زعامت د

  .انوني برتري نه غواړوولو اتباعو ته قانوني مساوات غواړو او هي قوم ته ق
تو ژبي تعميم غواړو او دهيواد تو ژبي تعميم ته يې هــــــو مون دپ توجه   پخواني حکومتونه په دي مالمتو چې دپ

ي  نه  دهي قوم لپاره قانوني برتري هم دهيواد د رسمي ژبي په صفت منو او) دري( فارسي  خو مون. نده ک
ه  تعميم له امله فاشيستان بوليمون دژبي د ، ستميان داچې.غواړو مني او يو   ترډيره حده له مون سره د دوي دد

  .سفه کې د دوي دبي خبري محصول دهپه سياسي فل
  .په لوي اکثريت به فاشيزم حاکم وي، نوددنيا ي ژبي دتعميم نه مالت فاشيزم ويکه دمل

ان اصآل په ي تيوريس  لري او دستمي ډلي نېمه مالتخو واقعيت دادي چې فاشيزم يومنفوره فلسفه ده او په دنيا کې ل
  .سياسي فلسفه کې نيمه بيسواده دي

ي  تنو لپاره کارکو غلط ادعا دهدستميانو دغه ادعا چې مون يوا  په پوره صراحت سره دا خبره کو  خو مون ،د پ
تو ژبي تعميم زمون يو اساسي رکن دي وبرخه کې مون هي چاته او په دي  چې د پ   . نه تيري

مني  مون نه غواړو چې له دغو بي ادبه نيمه باسواد او له   . ووهو نه ډک منتقدينو سره ناندري د
تنه کوو چې زمو مون ، زمون رسمي ليکنو او ويناو پر  زمون دمرام نامې ن په هکله دې دعامو افغانانو نه غو

منو منتقدي ي او د د   .تو تير نه وزينو په دروغجنو نشرااساس قضاوت وک
  

  )"افغان"   ويتـملي ه( :دافغان ملت ګوند موقف
اآلو آې د رېزانو نيمايي. اآثريت قوم هويت مهم رول لري د دولت او ملي هويت په  تانه لـه  تر دې وړاندې چې ان پ

تنو په افغانستان آې دومره غ اآثريت درلود چې ل، پ تو به د افغا افغانستان نه بېل آ وازې رسمي او نستان يپ
تو اوس هم  .ملي ژبه واى وسو ډېر دى او پر دې اساس، پ ه پن تنو شمېر په سلو آې تر پن بايد  په افغانستان آې د پ

  .رسمي او ملي ژبه وي
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كلونو تر من توپير. ژوند آوي په افغانستان آې بېل بېل قومونه ه هم د قومونو د تناسب په هكله يې د علماوو د ا  آه 
وسشته، خ ه پن تانه دي و ډېر پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان نفوس ال اقل پـه سلـو آې پن و چې .  پ لو له 

تنوشمير ډېر دي   .قومونو نه د پ
ي د  ول وګ ولنې د جوړېدو لپاره ضروري ده چې د يوه نامتجانس هېواد  ولنې پر هويت باندې  د ملي  دولت او ملي 

ي او د ولت د  ي دغه هويت د تعميم په الرهموافقه وآ ې وآ   .آې ه
ولنې د جوړېدو په الر آې په زړه پورې پرمختـ نه دى  شوى، دا آار درې غ عوامل  په افغانستان آې د ملي 

او آله نا آله پر يوه وخت د سياسي انكشاف لـه بېلو بېلو  قومي توپيرونه، په عمومي ډول د حكومتونو بې پروايي: لري
  .ه د يوې واضحې ستراتيژۍ نشتوالىملت جوړولو لپار خامخ آېدل، او دمرحلو سره م

ه چې په قومي لحاظ افغانستان يوه نامتجانسه ولنه جوړول ّاسان آار نه . ولنه ده رن لـه بېلو بېلو قومونو نه ملي 
ې غواړيستراتيژي فكر، معقولـه    دغه آار روڼ.دى   .، قوي عزم او دوامداره ه

تي، او آله آله چې پر  ن آې د سياسيپه افغانستا  ې اآثره د دولت د جوړولو تر مرحلې نه، نه دي او انكشاف ه
مرحلو سره پر يوه  جوړېدو سر بېره نورو موضوعاتو ته توجه شوې ده، حكومت د سياسي انكشاف لـه بېلو بېلو دولت

ې دهمخام وخت مخامخ شوى او دغه حالت د ملت جوړولو پروسه لـه مشكالتو سره ولنې په جوړېدو . خ آ خو د ملي 
ولو نه مهم د دولت د مشرانو سياسي رګندې معقولې ستراتيژۍ درلودل دي آې تر     .پوهه، سياسي ثبات، جرئت او د 

ولنه هغې جامعې انونه د هغې ملي  منلي  ته وايي چې اوسېدونكي يې لـه قومي، ژبني، او مذهبي توپيرونو سره سره 
ي وبولي؛ هغې ولنې نه زيات لـه هغېغ سره آلك اجتماعي، سياسي او   ته نهايي وفاداري ولري او لـه بلې هرې 

ي ون احساس آ ولنې لـه  ژبني، قومي، مذهبي، ديني او. رواني ت ول آوالى شي چې د ملي  تاريخي يووالى 
ي، خو د ملي ۍ آې داسې . دىيووالي احساس په دغو فكتورونو پورې منحصر نه  جوړېدو سره مرسته وآ په ن

ي  يې په هر لحاظ سره متجانس دي لكه جاپان او يا په ډېرو اړخونو آې سره توپير لري لكه ولنې شته چي وګ
ولنې جوړول نسبتًا ّاسان دي خو په نامتجانسو. سويس ولنو آې د ملي  ولنې جوړول  په متجانسو  ولنو آې د ملي 

ې غواړي زم، او پرلـه پسېنسبتًا ګران دي او هغه روڼ فكر، قوي ع   .ه
ولنې پر هويت باندې موافقه دي په كي د  ولنې د جوړېدو غ  ولنو آې د ملي  ولنو په هويت آې   نامتجانسو  د ملي 

. په اروپا آې دا حكم بالكل عام دى. هويت لري په جهان آې اآثره دولتونه قومي. د اآثريت قوم عمده رول لري
، ري، يونانفرانسه، جرمني، پولين رګند مثالونه دياو يو شمېر نو  هن   .ر هېوادونه يې 

و پوري چې قومي روابط د . آول اوس ډېر مهم سياسي ضرورت دى زمون په فكر د ملي وحدت لپاره الره پيدا تر 
ي ملي هويت تعين او تعميم نه شي، د افغانستان سياسي انكشاف به پ سياسي عدل او صداقت پر  رُاصولو ونه دري
ته مشكل نه شي رفع آوالى. وېيدونكي بېخ والړ وي   . لـه اساسي موضوعاتو نه تې

ي او آلك د  .موقف ونيسي افغانستان سياسي ډلې او سياسي شخصيتونه بايد په دې برخه آې ژور فكر وآ
و شمېر ولنې د هويت په هكلـه بايد د قومونو د وګ ينې تاريخي واقعيتو زمون په فكر د ملي  نه په نظر آې ونيول او 

تنو شمېر ډېر دى په دې آې شك نه شته چې د افغانستان. شي ولو قومونو نه د پ تون او . لـه  كاره ده چې پ دا هم 
ي يې افغان په اول ول وګ په غې آې  آې مترادفې آلمې وې او وروسته د افغان آلمه عام شمولـه شوه او د هېواد 

ۍ آې افغانستان. ت هويت تل افغان وهمدغه دليل دى چې د دول. ونيول زموږ په سيمه . يوازينى افغان دولت دى په ن
ي دولتونه لري ان ول قومي دولتونه دي، د  تاجكستان،. آې نور قومونه  ازبكستان، ترآمنستان، اېران او ترآيه 

ولو دولتونو هويت لى دى دغو  ه چې په افغ. د هر هېواد د اآثريت په قوم پورې ت ولورن تون لـه  نه  انستان آې پ
ولنې هويت بايد چې افغان وي، پر دې اساس، آه لـه اول نه د افغانستان سياسي انكشاف د نورو  لوى قوم دى، د ملي 

ى واى، تو بايد د افغان يوازين رسمي او ملي ژبه واى او اوس بايد  ډېرو هيوادو د سياسي انكشاف مسير تعقيب آ پ
تو د افغانستان د مسير نه  خو په افغانستان آې سياسي انكشاف لـه نورمال. ولو اوسېدونكو د تفاهم وسيلـه واى پ

وسو زيات دى ه پن تنو نفوس په سلو آې تر پن تى دى او سره لـه دې چې د پ اى   او تو پر  ګ شمېر اقليتونه د پ
ولنې پهفارسي  ې او موږ بايد دغه واقعيت د ملي  ه به دا وي . نظر آې ونيسوجوړولو آې په  زده آ پر دې اساس، 

تو او  تنو اآثريت دا   دواړې رسمي ژبېفارسيچې پ وي؛ خوسياسي عدالت، تاريخي واقعيت او په هېواد آې د پ
تو دې د افغانستان ملي ژبه هم وي حكم آوي چې اساسي   م آال١٩٦٤په دې ارتباط زمون موقف د هېواد د . پ

تو او  م آال اساسي١٩٦٤د . چاه په لسيزه آي حاآم و ورته دىقانون ته چې د مشروطې پا  د هېواد فارسيقانون پ
تو د هېواد د ملي ژبې په صفت پېژندلې ه تطبيق نه شو او په   .د رسمي ژبو او پ خو د اساسي قانون دغه ُحكم 

تنو په ره پر دې چې د ملي هويت دغه حالت سر بې. مروجه وهفارسي منطقو آې هم يوازې  رسمي چارو آې حتي د پ
تنو ته د منلو وړ نه و لـه تعميم تو ظلم و او پ   .سره مرسته نه آولـه، پر پ

تو پرته  آه د افغانستان تاريخ او د. ژبه د ملي هويت په تعين آې لوى نقش لري  تنو شمېر په نظر آې ونيسو، لـه پ پ
يآې ملي حيثيت تر  بلـه ژبه نه شي آوالى چي په افغانستان تو د ملي حيثيت مخالفين تر اوسه په دې نه . السه آ د پ

ي دي قادر تو په مقابل آې دليل وړاندي آ ولنې. شوي چې د پ بايد . جوړول وي آه هدف متحد افغانستان او د ملي 
تو د ملي ژبې په صفت ومنل شي او د تعميم مال ت يې وشي   .پ
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ولنې په جوړېدو آې په عمل او تيوري آېآې  لـه دې چې ژبه د ملي هويت په تعين خو سره لوى رول لري، د  د ملي 
ينې تو لـه تعميم سره حساسيت افغانستان  ان فكران او سياسي ډلې د پ ينې د بې علم . لري  رو په دوى آې حتى 

تو ته په ملي حيثيت قاي په وجه او يا د پارونې په مقصد پر هغو آسانو وي چې پ ل دي او پر باندې د فاشست تور ل
ار آوي تعميم باندې يې اآنه او د هغې تعميم فاشستي حرآت وي نو لـه سويس او آوم. ين بل مملكت  آه د ملي ژبې 

ۍ دهېوادونو كه چې د ن ولـه دنيا باندې فاشيزم مسلط وي،  د . لوى اآثريت رسمي او ملي ژبې لري نه پرته به پر 
ينوهېواد ملي او رسمي ژبه زياتره يوه وي خ ملي ژبې   د .هېوادو آې لـه يوې ژبې نه زياتې ژبې رسمي دي و په 

ول دولتونه. تعين او تعميم په ډېرو هېوادو آې مروج دى د مثال په ډول، په . ملي ژبې لري زموږ په منطقه آې هم 
ولو عربي آې يوازې ترآي ملي او رسمي ژبه ده، په  يوازې فارسي ملي او رسمي ژبه ده؛ په ترآيه اېران آې

ژبه ده، په تاجكستان آې يوازې تاجكي ملي او رسمي ژبه ده؛ په ازبكستان  هېوادونو آې يوازې عربي ملي اورسمي
آې الاقل په  ازبكي ملي او رسمي ژبه ده، په پاآستان آې يوازې اردو ملي او رسمي ژبه ده، او په هند آې يوازې

تو پر . تيوري آې هندي ژبه ملي ژبه ده ار د فاشستآه د پ ين دليل وي نو پر دغه اساس دغه پورته ذآر  تعميم 
تو د مخالفينو پرتې دي  اما. شوي دولتونه هم بايد فاشستي خاصيت ولري   .دا علمي حكم نه بلكې د پ

ولنې جوړول ډېر ګران دي د ملي هويت تعين او تعميم يوه همدا . داسې اساسي موضوع ده چې بې لـه هغې نه د ملي 
ه ه  تررن هر . اتحاد هم ګران دى و پورې چې ملي هويت تعميم نه شي، د هېواد د بېلو بېلو قومونو ملتپاالنو تر من

ولو ر آې د اسالم،  آله چې د ملي هويت مشكل رفع شو، بيا د افغانستان د  قومونو ملتپاالن په يوه سياسي سن
، د افرادو حقوق، ، د هوساي  استقالل، ديموآراس ه مبارزه آوالى پرمختـ ولنې لپاره په ګ ژوند او د يوې مدني 

  .د تعميم مسئله ده افغانستان آې همدا اوس د ملتپاالنو د بې اتفاق يو لوى عامل د ملي هويت او ملي ژبې په. شي
د ملي هويت روزنه د ملي ژبې پر تعميم سربېره د واحد  .ين آې د ژبې موضوع ډېر اهميت لريملي هويت په تع د
 خو آله چې د ملي ژبې موضوع حل شي، په هېواد آې اقتصادي فعاليت د. ته هم ضرورت لري لي آلتور ودېم

ولنيزو اړيكو وسايل ي، او د  لوي، معارف وده وآ عموميت پيدا  (mass media) هېواد بېلې بېلې برخې سره ون
ي كي ي، د ملي آلتور وده ډېره چ   .آ

ولنې د جوړولو ولنه لـه قومي اودويم غ اس د ملي  و تر مين قانوني مساوات دى، آه يوه  دينـي  اس د هېواد د وګ
ل و ته مساوي حقوق ورنه آ ولنې وګ و پورې چې د دغې  ولنه نه شي  لحاظـه متجانسه هم وي تر  شي هلته ملي 

ولنې د جوړېدو عمده اساس دى قانوني مساوات آه .جوړېداى و پورې چې پ. ه هم د ملي  ر ملي هويت باندې تر 
ولنې د جوړېدو پروسه پر مخ موافقه ينو . بوزي نه وي حاصله شوې، قانوني مساوات نه شي آوالى چې د ملي  په 

ولنو آې چې د ملي هويت موضوع نه وي حل شوې، ډيموآراسي، چې د قانوني مساوات اعلي شكل  غير متجانسو 
و ته راوړي او د ملي  پر دې اساس، د ملي . جوړېدو مشكل نور هم قويكوي لنې ددى، حتى سياسي ناآراري من

ي ضروري  ولنې پر هويت باندې موافقه او د ولنې د جوړېدو او سياسي انكشاف لپاره لوم ملي هويت تعميم د ملي 
   .دي شرايط

ولنه آې دا هم ضرور وي چې د ه چې يادونه وشوه په ملي  ن ي د مساوي حقوقو او و لكه  ول وګ جايبو ولنې 
ل شي او د نورو  خاوندان وي آه د آوم قوم، ژبې او يا آومې منطقې خلكو ته قانوني او يا بالفعله امتيازات ورآ

ولنې لـه جوړېدو سره مرسته نه آوي قومونو لـه خلكو   .سره د تبعيض سلوك وشي دغه حالت د ملي 
ولنې افغاني هوي د  ول هغه اوسېدونكي چې د دولت او  رسمي او ملي ژبو باندې و  ت ومني او د هېواد پهافغانستان 

ي آوالى شي چې لـه ولسوال نه نيولې ان تر جمهوري ي رياست پورې مقامونه يا د لياقت او يا د خلكو د رايو لـه  غ
ي، سياسي، ول افراد د الرې تر السه آ  اجتماعي او اقتصادي امتيازات بايد هي قوم ته منحصر نه وي او د هېواد 

ه،. ېواد لـه امكاناتو نه د استفادې مساوي چانس ولريه ن ملي قانوني او بالفعله مساوات د  د ملي هويت د تعميم تر 
  .ولنې د جوړولو لپاره مهم دي

ه وړاندې د ملي  ملي وحدت يو عالي هدف دى، خو د ملي وحدت ېدل تر هر  هويت تعين او تعميم ته ضرورت ين
ي او يا نه غواړي چې د دې مهمېي دغه ډول ملتپاالن. لري  ـا د ملي هويت د تعين او تعميم په اهميت نه پوهي

ينې نور تش په نامه ملتپاالن د وطن پالنې او ملي ي  ه فرق نه شي ... دولت موضوع په هكله دري غوره آ تر من
ار آوي چې يوازې د وطن مينه. آوالى ين ول شي او ملي آفايت آوي چې خلك وربان (Patriotism) دوى  دې را

ي. وحدت تر السه شي چې لـه سويس نه ممكن په بل هي هېواد آې يوازې د وطن پالنې په  خو دوى په دې نه پوهي
ولنه نه ولنه  وي جوړه شوې، وطن پالنه د ملت پالنې يو اساسي رآن دى، اما يوازې په وطن پالنه ملي احساس ملي 

ي   . نه جوړي
ه دا چې د ملي  ـې ستنې غواړېول لن هېواد د  پر ملي هويت باندې موافقه او د هغه تعميم، او د: نې جوړېدل دوې غ

و لپاره په عمل او نظر آې قانوني مساوات ه آوم آلك اختالف  د قانوني مساوات په هكله. ولو وګ د افغانانو تر من
  .نه شته، لـه نزاع نه ډآه موضوع د ملي هويت او د ژبو موضوع ده

تو دهر آل تنه وايي ه چې د پ تنې ته فاشستي غو ينې خلك دغې غو ي،  تنه آي   .تعميم غو
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ي په فاشستانو تورنوي او غواړي چې د ملي هويت د تعين  دوى هغه آسان چې د ژبو د سياسي اهميت په هكلـه ي غ
ي په مسئلـه آې د ژبې اهميت كارندوى دى،  دغه سلوك نه يوازې. نفې آ بلكې د هېواد د سياسي دا چې د ناپوه 

وي تكامل په مخ آې د يو لوى مشكل ن ينې افغاني شخصيتونه په دې نظر دي چې د ملي هويت او ژبو . حلول 
اجتماعي او  مشكل آه سياسي وي، آه. نفاقه ډآه موضوع ده او بايد الاقل اوس ورباندې خبرې ونه شي موضوع لـه

يكوت او موقف نه نيولو نه حل آه شخصي په س ـې خبرې غ تصاميم. آي ولنې . غواړي غ هغه اشخاص او هغه 
و تصاميمو نه ډډه آوي پر مخ نه شي تلالى . ت نه ډك بحث وشيپه دې برخه آې بايد لـه مانا او صداق. .چې لـه غ

تو دي ملي ژبه هم وي هم عادالنه دى او  دغه فكر چې په افغانستان آې تو او فارسي رسمي ژبې وي خو پ هم دې پ
كي باندې موافقه د.  د شمېر لـه واقعيتونو سره سم دىتاريخي او هم د خلكو لـه ملي او ډيموآراتو قواوو د  پر دغه 

ولنې د جوړېدو لپاره مهمه ده سياسي ډلې او سياسي ليكواالن په پوره مسْوليت په دې برخه  هيله ده چې. اتحاد او ملي 
ي كاره او علمي بحث وآ ياو هسې د آا آې     .ذب او مْوقتي محبوبيت لپاره بې مانا طرحې وړاندې نه آ

  
  پای

                                                           
 


