
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۷۲/۱۰/۲۰۲۲                          فور لېوال غعبدال
  
 

 حال بدلول، په چلند بدلولو 
 

 او چلند بدلول په پېژند بدلولو پورې تړلي 

 
په انګلیستان کې د هیندي توکم ریشي سوناک لومړي وزیر کېدو سره، په ځینو افغانانو کې هم، د )هویت( له ادرسه  

 .د رسېدو تلوسه تخنېدلې دهواک ته 
 

 .دا لیکنه په همدې تړاو خپریږي 
 

ناسم دی او دغه ناسم پېژند زموږ په تاریخ کې ریښه لري.     ( Cognition   =ت  شناخ )  له واک څخه زموږ پېژند
قوم پر واک  موږ افغانانو ته سیاسي واک هدف دی نه وسیله، ځکه خو غواړو یا پخپله، یا مو خپلوان او یا مو هم خپل  

دا چې دغه هویتي واکمن زموږ ګډ هویت ته څه   وي. موږ همدې ته خوښ یو، چې )زموږ هویت( واکمن وي، 
 . ورکوي؟ هیڅکله مو پرې فکر کړی نه دی

 

له واک څخه د انګریزانو پېژند: واک هغه کارغالی )دستګاه( ده، چې د بنسټي ارزښتونو پیاوړي کولو لپاره کار  
 .ارزښتونه؛ بریتانوي انسان، بریتانیا، او بریتانوي هویت ديکوي. بنسټي 

 

له واک څخه زموږ ) افغانانو( پېژند: افغان انسان، افغانستان او هویت د واک لپاره! هرڅه دې وبایلو، خو زما هویت  
 . ) د ټبر، قوم، ژبې، مذهب... په بڼه کې( دې پر واک وي

 
سیاسي مستخدم دی، چې  -وي به، خو هغه یو استخدام شوی اداري  ریشي سوناک، چې په هر ټبر پورې تړلی وي،

باید: د بریتانیا اقتصاد راپورته کړي، د بریتانیایي انسان ژوند الپسې هوسا او په نړۍ کې د بریتانیا دریځ پیاوړی 
 .کړي

 

 او که پوښتئ، چې دا هیندي االصله ریشي چا استخدام کړی؟ 
 

 : ځواب روڼ او اسانه دی
 

 .بریتانیا خلکود 
 

 : موږ
 

واکمن دې زما د مذهب پلوي، زما په وینه راشریک، زما په ژبه وینده، زما په جامو پټ وي، نور دې زه وږی،  
نالوستی او افغانستان دې د هغه او دغه ګاونډي تر پښو الندې وي، وي دې کنه. پر واک دې پښتون، هزاره یا تاجیک  

 .تاجیک، هزاره او پښتون بچی له لوږې مري دا به د خدای رضا ويوي، همدا بس دی، که د 
 

  :شکایت دی، چې
 

 ګواکې پښتنو څو پېړۍ واک چلولی دی.
  

 ښه! دې پښتنو واکمنو پښتونمېشته سیمو ته څه ورکړي؟  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

استخراج و پروسس او  څومره ښوونځي، پوهنځي، کارخونې، د اوبو کانالونه، کتابتونونه، تولید، خدمات، د سرچینو 
د کار و کور و ډوډۍ پنځولو لپاره فکر و عمل یې پښتنو ته وررسولي دي؟ نه څوک دا پوښتنه کوي او نه یې هم د  

 .ځواب ویلو څوک شته
 

که د پښتنو پر ځای له افریقایي هېواد کینیا څخه یو کډوال متخصص ټیم د افغانستان واک لرالی، ټول تولیدي او  
ه یې فعال کړي وای او د پښتنو فرهنګ، ادبیات او ژبه یې د اقتصاد په مټ پر نړیوالو سټېژونو  خدماتي سکتورون

 ځلولې وای، ایا تر دې )هویتي واکمنۍ( به غوره نه وای؟
 

 . پښتنو او د افغانستان هر بل قوم ته بویه، چې د واک په اړه خپل پېژند )شناخت( بدل کړي، بلکې سم یې کړي
 

 دا مهمه نه ده، چې په واک کې زموږ )هویتي( استازی شته که نه؟  
 

مهمه دا ده، چې په واک کې زموږ په اراده استخدام شوی کس څومره زموږ د مادي او معنوي ژوند، هوسایینې او  
 هویت پیاوړي کولو ته کار کوي؟  

 

 .هرڅه په اړه خپل پېژند )شناخت( سم کړود ویښتیا، روښانتیا او بدلون فیلوسوفي له همدې ځایه راپیلیږي، چې د  
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