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 ځنډن خو سم او پرځای ګام
 

ل شوی پیڅو کاله مخکې سره له دې چې د برېښنایي تذکرو ویش په اړه ډېر پخوا پرېکړه شوې وه او باید دغه بهیر 
ډلو و ابرخو کې ستونزې لرې کېدې خو ځینو کسانو لکه اقتصادي، ټولنیزو او نورو ېرو ډوای چې په دې سره په 

 ږيمه نه لیکل کېبرېښنایي تذکرو کې دې د افغان کله پدوی استدالل دا و چې  د مخه ونیسي.دغه بهیر  هڅه کوله د
کاره خو دوی ویل چې افغان د پښتون په مانا ښ. په نو ځکه خو دغه بهیر د څو کسانو او ډلو د هوسونو ښکار شو

اید د هر بتذکرو کې برېښنایي په  او نورو قومونو ته باید ونه کارول شي. همدغو کسانو په لومړیو کې ویل چې ید
 پشه یي، نورستاني او نور.... ،: تاجیک، ازبیک، هزاره، ترکمن، بلوڅ، سیدوګړي قوم ولیکل شي لکه

وروسته یې پام شو چې د افغانستان ځینې قومونه خپل تاریخي او توکمیز پېژند لري خو په دري ژبه خبرې کوي که 
ې ئسره به هغه د ژبې امیتاز چې په فرهنګي برخه کې دې ا قوم ولیکل شي په چېرې په برېښنایي تذکرو کې د هر چ

تاجیکان د ځان بولي ترې بې برخې شي بیا به هر هغه څوک چې په دري ژبه خبرې کوي تاجیک نه بلل کېږي نو 
یت مونو حساسمسلې د ډېرو قو دېپه تذکره کې دې د هیچا قوم نه لیکل کېږي چې !بیا یې بله پاڼه راواړوله چې نه

ورته کړ چې ولې یې په لوی الس قومیت مسخ او دوی په جبري توګه په یوبل قوم کې ورمنحل کړی شي چې پرا
ه پ و ویش په اړهبرېښنایي تذکر دسره له دې چې اندېښنه پرځای وه.  هغوی دا دهیڅ ډول توکمیزه اړیکه نه ورسره 

دې د افغانستان ټولو وګړو ته وکارول شي خو کله چې د  ه چې د افغان کلیمهتصویب کړ لسي جرګېځل ولومړي 
هغه  دیس فضل هادي مسلمیار له ناسوبتیا ئولسي جرګې پرېکړه مشرانو جرګې ته الړه هلته د مشرانو جرګې ر

یې نصاب مات او په دې اړه پرېکړه د ولسي جرګې  ۍ او دسیسهټلومړي نایب محمد علم ایزدیار ګټنه وکړه او په چلو
یت بلکې د رایو په اکثر ،رانو جرګې ګډې کمیټې ته محول شوه چې په ګډه کمیټه کې بیا د رایو په اتفاق نهاو مش

وپتېیل شوه چې په تذکره کې د نه د افغان او نه د چا د قوم یادونه وشي چې دا پرېکړه د افغانستان غوڅ اکثریت له 
کلمه ځای نه شي دوی تذکرې نه اخلي او کې افغان کلک غبرګون سره مخ شوه. خلکو ګواښ وکړ چې کله په تذکره 

وې او په ټاکنو کې د رڼښت له پاره تر ټولو غوره الر همدا برېښنایي تذکرې  په مخکېټاکنې دا داسې مهال و چې 
وې نو ځکه خو ولسمشر اړ شو چې د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې دا مسله په داسې بڼه حل کړي چې د افغانستان 

پېژند خوندي وي په دې مانا چې په تذکره کې د افغانستان اساسي قانون  هر وکړيکې د افغانستان کره تذتابعیت 
 «افغان کلمه د افغانستان ملت پر هر فرد اطالق کېږي د »: له مخې چې وایي مادې څلورمې فقرې مادې، څلورمې

په برېښنایي تذکرو کې ولیکل شي خو اړینه ده چې د افغانستان هر وګړی په برېښنایي تذکره کې خپل ځانګړی قوم 
چې ژبه ده مسخ نه شي، د له امله توکم یې د یو اکتسابي حالت  وویني او هیڅوک ځان پردی ونه ګڼي، قومیت یا هم

 هدري او څوک ان پ اغیز الندې څوک په پښتو، څوک خو اوس د سیمې ترتوکمه عرب  بېلګې په توګه سیدان چې
ژبې پربنست په جبري بڼه وټاکل شي نو دغه خلک خو بیا په هغو ې د ئازبیکي او ترکمني ژبو ګړېږي چې که پېژند 

قومونو کې منحل کړای شول چې دوی په کې اوسېږي چې په دې کې به پښتانه سیدان، تاجیک سیدان، هزاره سیدان، 
نه هم د انصاف له مخې سم کار دی. د ولسمشر دغه تقنیني فرمان  ان ... سیدان ولرو چې نه د منطق اوازبیک سید

دا جال مسله ده چې ځینې کسان خرڅ شول، ځینو نورو د سیاسي ماملې له مخې  ؟ولسي جرګې رد کړ دا چې څرنګه
ه په دې ځای پای ته ونه رسېده بلکې خبرخو  ولسي جرګې دغه فرمان رد کړځانونه بې توپیره واچول، لنډه دا چې 

فاق درایو په ات مشرانو جرګېچې دا ځل د ایزدیار منتر ونه چلید بلکې د قانون له مخې فرمان مشرانو جرګې ته الړ 
وه چې په اړه یې د دواړو )مشرانو جرګې او ولسي نو اړینه  خو څرنګه چې ولسي جرګې رد کړی و تصویب کړ

( کسان ور وپېژندل شول، په ګډه کمیټه ۰ – ۰له دواړو جرګو) ته وکړي چې ګډې کمیټې جرګې( ګډه کمیټه پرېکړه 
ي. دهر وګړي قومي پېژند ولیکل ش ېکې د رایو په اکثریت وپتېیل شوه چې په تذکره کې دې افغان کلمه یاده او هم د

ت فاق نه بلکې د رایو په اکثریکړیو شور ماشور جوړ کړ چې نه دا مسله خو په ګډه کمیټه کې د رایو په اتخو ځینو 
ه رایو په اتفاق ځکه ن د په داسې حال کې چې ګډې کمیټې ښایي هیڅ اختالفي مسلهاو قانوني نه ده، تصویب شوې 
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ه خپله نفس د موضوع همداسې دی یانې کومه مسله چې په دواړو خونو کې د اخالف له امله پوي تصویب کړې چې 
اختالف په کې یو  ره کېږي نو ځکه خوهم له دواړو خونو غو ډې کمیتې غړيګډې کمیټې ته محول کېږي چې د ګ

ه تطبیعي مسله ده چې له اکثریت پرته بله الر نه لري خو په چا یې منې؟ دوی ګواښونه وکړل ځینې سیاسي دالالنو 
غه د یو پخواني دا ښه پلمه په الس ورغله او له دې مسلې یې ه چې غواړي یوازې له همدې الرې ځانونه مطرح کړي

 ړه چې په څلویښتو کالو کې یې په هر هغه واده کې بللې وه چې دکسندرغاړي مالک جانه مالک جانه سندره جوړه 
 نورو قومونو ده ډله د ساز له پاره وربلل شوې وه. دوی همدا یوه خبره کوله چې افغان مانا پښتون نو ځکه خو باید د

ده ځکه چې له سلګونو کلونو راهیسې افغان یوازې پښتون نه سمه  چې دا له پاره ونه کارول شي په داسې حال کې
بلکې د افغانستان ټولو اوسېدونکو ته اطالق شوې د بېلګې په توګه افغان کډوال، افغان محصلین، افغان های نه ته 

ي، خو پښتانه نه دمقیم امریکا واروپا او په لسګونو داسې نورې اصطالح ګانې نو که داسې وي نو ټول افغان کډوال 
دي او یا په اروپا او امریکا کې ټول میشت افغانان خو پښتانه نه دي  ، نهیا په بهر کې ټول افغان محصلین خو پښتانه

وم یادېږي. ه نپچې د افغان  و کې شتهه کډوالو، محصلینو یا بهر کې میشتپبلکې د افغانستان ټولو قومونو اړوندان 
بن کنفرانس په اړه یوه غونډه کې  ولسمشر پخواني مرستیال محمد یونس قانوني د روځې مخکې د لرې نه همدا څو

ه شوي ګرکې افغانانو دا نظر درلود یا په لومړي ځل افغانان د مهمې مسلې پر سر ج کنفرانسد بن ه وویل چې لڅو ځ
ې ته وویل ډسترې غونیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق په دې نږدې ورځو کې یوې ئ... همدا ډول د اجرایه ر

ه دې مانا ده چې دا مسله اوس د هر هغه وګړي په ذهن کې حک شوې چې پ.... دا کهچې ما افغان ها عادت داریم 
   ډول له افغانستان سره تړاو لري.نه یو ه افغانستان زېږېدلی یا په یو پ

ې راپیدا کوي لومړی خو هغه څوک چې مې انکار ستونزله افغان کلهم دې مسلې ته وکتل شي نو که له حقوقي پلوه 
عیت تر پوښتنې الندې راولي او بله دا چې د افغانستان خپل تابځان افغان نه ګڼي د افغانستان اساسي قانون له مخې 

فقرې له مخې د افغانستان ولسمشري ټاکنو کې د نورو قومونو یا هغو کسانو  شپیتمې مادې لومړۍه اساسي قانون دو
 دې لومړۍ فقرې لهنې الندې راولي چې د افغان کلمې مخالف دي، په دې مانا چې د دوه شپیتمې ماوښتپنوماندي تر 

 زېږدلی افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر د » ...کې راغلي: شرط يمخې د ولسمشري کاندیدو لومړ
ه انکار کوي نو بیا د ولسمشري نوماندي حق هم له اوس نو که څوک له افغانېت «عیت ونه لريبل هېواد تاب وي او د

وګړی د قانون له مخې دا حق لري چې له شرایطو سره سم ځان  السه ورکوي. په داسې حال کې چې د افغانستان هر
رېکړه پ برېښنایي تذکرو ویش بهیر په اړه په ځنډ په لنډو کې ولسمشر سره له دې چې د یا هم بل څوک کاندید کړي.

په  غاناناف و په ټوله کې یې د خپلې واکمنۍ په پیر د ښو کړنو په کتار کې دا هم راځي چې په لومړي ځل یېوکړه خ
   له سنده برخمن کړل.او پېژند پرمختللي سیستم سمبال د تابعیت 
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