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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۱/۱۲/۰۸

د بهرمېشتو افغانانو( افغان دایاسپورا)
د نړیوال انسجام لپاره د مانیفیست اړتیا

-۳د بهرمېشتو افغانانو د یووالي او انسجام لپاره د بحث رامنځته کول په دې مانا دي ،چې ټول هغه شخصیتونه،
خوځښتونه ،جوړښتونه او بنسټونه چې له دې هڅې سره موافق دي ،باید د ټولیز بحث او یوه پراخ (دیسکورس) له
الرې یوې ګډې پایلې ته ورسیږي.
د هغو دوستانو له مینې او لورېینې مننه ،چې په دې برخه کې یې له ما سره تماس ونیوه ،خو دا قطعا ً په دې مانا نه
ده ،چې زه غواړم داسې څه رامنځ ته کړم.
هغه څه چې زه غواړم د ټولو یا مطلق اکثریت بهر مېشتو افغانانو تر منځ په دې اړه د بحث  ،فکر او عمل لپاره سره
یوځای کېدل دي.
د تېرو دوو برخو په غبرګون کې قدرمن ډاکتر صاحب اشنا له استرالیا څخه ملګرتیا وکړه او د خپلو ملګرو هڅه یې
په دې برخه کې رامعرفي کړه ،ښاغلی ډاکتر صاحب ملت مل هم له خپلو ملګرو سره په دې برخه کې بریالۍ هڅې
او پرمختګ لري ،چې زه ترې خبر یم .قدرمن سعیدي صاحب هم هڅې کوي ،ښاغلي معارج هم د دوو ټولنو لوګو
ګانې رااستولي ،چې ښایي په دې برخه کې فعالې وي ،یوشمېر مخورو او روښانفکرو پښتنو ملګرو چې د
پښتونژغورنې له خوځښت سره ملګري دي هم په دې برخه کې د څه کولو لپاره د عمل په ډګر فعال شوي دي ...دا
یې رامعلومې بېلګې د ي او زه باور لرم ،چې د سابقه لرونکیو شورا ګانو ،جرګو ،ګوندونو ،شخصیتونو او ټولنو
شمېر په لسګونو یا ښایي په سلګونو وي.
پخوا د داسې جوړښتونو ګڼون (تعدد) توجیه کېدالی شو ،ځکه افغانان په نړۍ کې تیت و پرک ول ،جغرافیایي واټن
ډېر و او د مخامخ کمیونېکېشن امکانات لږ .خو اوس نو داسې ګڼون ته اړتیا نه شته .هغه څه چې زه وړاندیزوم پر
یوه واحد او ملي محور باندې د دې ټولو هڅو راڅرخول او یو کول دي .اوس چې د (زوم)( ،سکایپ)( ،واتس اپ)
او نورو بریښنایي پنډغالیو چټکو مزیو دا شونې کړې ده ،چې په ټوله نړۍ کې خواره واره افغانان دې پر یوه شېبه
په ګډه مجازي (برېښنایي) دېره کې سره راغونډشي ،نو پوښتنه دا ده ،چې ولې دومره ګڼون (تعدد)؟
ولې ته هلته او زه دلته؟
کیسه څه ده؟
ملي ربړه مو یوه ده ،اهداف مو ګډ دي ،زخمونه مو شریک دي ،فکر و باورونه مو یوشان.
پاچایي ،رهبري ،لیډرشیپ او کالنکاري یو هم نه غواړي ،نو بیا ولې بېل بېل لګیا یو؟
د وږي ،احتیاج ،وزګار ،ښکېل ،ورځ تر بلې ډوبېدونکي او ناڅرګند راتلونکي په تیاره کې ورک ملت به رهبري و
خاني و کالنکاري و ځانځاني ال څه وي؟
سلیقه یي اختالفاتو خو ال په ټول تاریخ کې تباه کړي او بدمرغه کړي یو.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ظاهراً ټول د (یووالي) له اړتیا او خواږه نوم سره موافق دي ،خو ښایي هر یو به په تمه وي ،چې د داسې یووالي
لپاره نور دوی ته مراجعه وکړي یا ورشي یا یې غړیتوب و غواړي.
دا یووالی نه ،بلکې جلب و جذب دی.
افغانان ټول (من) دي او بل ته ورتلل نه مني.
یووالی دا دی ،چې ټول راوخوځیږو ،ټول یو بل ته ورشو ،ټول څنګ تر څنګ ودریږو،
هو! څنګ ترڅنګ!
زه یو فرد یم .شخصا ً غواړم د دې ټولو خوځښتونو ملګری اوسم او داسې ملګری ،چې کله دوی سره راټول شول،
نو د کتار په اخره کې په دوی پسې روان اوسم او که څه مې له وسه کیږي ،وبه یې نه سپموم ،بلکې هڅه به مې دا
وي ،چې دا ټول سره په یوه محور راټول شي .هېڅ خوځښت دې خپل جوړښت نه منحلوي ،بلکې ټول دې د حقوقي
او حقیقي شخصیتونو په توګه په یوه جبهه کې سره راټول شي.
یوه خبره بیخي د لمر په څېر راته روښانه ده ،چې که دا ټولې هڅې سره یوځای نه شي ،نو ټولې به ناکامې شي.
ښایي په سیمه ییز یا محلي کچ به څه وکړالی شي ،خو د ملت و هېواد د برخلیک بدلون له دومره پاشلتیا سره ناشونی
دی.
بیخي ناشونی!!!

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

