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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 2۰1۹۱۰۵۱۰۲          خوشحال آصفی
 

 !هویت وژنه
 

 بدن ژوندی د څخه روح له بې چې دی روح یی افغانیت او اسالمیت چې شکه له بې او دی بدن یو ولس افغان
 .دی ناشونی پایښت

 

 په اسیا د او دی نوم ملي خلکو ټولو د افغانستان د کیږي؛ شاربل لخوا څېرو منحوسو ځینو د اوس چې کلمه فغان دا
 یوغښتلی او کړی جوړ واحد بیلیدونکی نه یو یې الندې شرایطو ټولنیزو او اقتصادي ،تاریخي ټولو تر کې زړه

 .لري اصالت ملي او لرغونی
 

 قول په لیکونکو تاریخ ځینو د کښې اثارو لرغونو او متونو زړو ډیرو په مخه د نه خپریدو د اسالم د کلمه ”افغان”د
 سپیڅیلي د او. ده راغلې کې نومونو بیلو بیال په“ اغوان“ او” اوغان“ ،“اوگان“ ،”گان اپه” ،”ابگان“ ،”گانه اووه” د

 معربه نه کلمې د ”اوغان“ د کلمه ”افغان“ د خوا له پوهانو او لیکونکو تاریخ ځینو د مهال هم سره خپریدو له دین
 الس ،کوونکی مرسته یې به معنا نو وبولو اوستائي کلمه دغه چېرې که چې دي باور دې په پوهان ځنې. شوه

 هغه نو و برابر خصلتونو او خویونو غو د په به چې څوک هر او وي مهربان او سوانده زړه ،مرستندوی ،نیونکی
 ننګیالی چې کیږي ویل چاته هغه مفهوم معاصر په افغان هم اوس. ویل شکل بل معاصر ده د یا او ”ابگان“ یې به ته
 .ولري ښېگڼې ډول دا نور او پال میلمه ،تورزن ،مېړنی ،
 

 نو کیږي ویل ته پال میلمه او تورزن میړني، ننګیالي،»افغان» چې څرګندیږي شواهدو تاریخي له چې څنګه لکه
 د ولس افغان. دی پال میلمه هم نه او تورزن نه میړنی، نه ننګیالی، نه هغه کوي، مخالفت څوک هر یې چې اوس
 دغه د. دی کړی ګونډو په یې دښمن او شوی راپورته نوم په «افغان» همدې په ته دښمن هر کې پړاو هر په تاریخ
 افغاني د ویاړونه دوه دا. دی افغانیت یی بل او اسالمیت یې یو چې دی کې ټکو اساسی دوو په راز بریاوو د ولس
 پاته ژوندي او راتلو وجود په ملت غیور یوه د او هویت ملي خپلواکۍ، ملي بشپړتیا، ځمکنۍ وحدت، ملي په ټولنې
 .لوبوي رول دا هم کې راتلونکې په او دی لوبولی رول سازه سرنوشت کې کیدو

 

 ځینو د یې شا تر ده؛ شوې راپورته بیا ځل یو موضوع کولو ځای د کلمې افغان د کې تذکرو بریښنایې په چې اوس
 د او تجزیه افغانستان د چې ته اهدافو خپلو او جوړه معزله سیاسي یوه دغې له غواړي چې دی الس جاسوسانو

 دښمن خپل کې پړاو هر په تاریخ د ولس غیور افغان چې څنګه لکه یم ډاډه خو. ورسوي ځانونه دي؛ ویشل قومونو
 نږدي به پرې او کړي تور مخونه جاسوسانو هیوادونو نورو د هم بیا به ځل دا نو ورکړی ځواب ماتوونکی غاښ ته

 موټی یو نوم په افغان یو د به تل بلکه وویشي نوم په.. …او یې پشه ازبیک، هزاره، تاجک، پښتون، د ملت دا چې
 .وي پاتې

 

. ده نه پېښه ناڅاپي او اشتباهي کومه کول لیرې او ایستل نومونو د اسالمیت او افغانیت د څخه تذکرو بریښنایې له
 ،ازبېکستان ،تاجکستان د چې کومه په دی؛ روان اختالف راهیسې ورځې هغې له سره نوم له افغان د ځکه

. شول کړی دننه را مخې له دستور یوه د څېرې افغاني غیر او پردي څخه هېوادونو نورو ځینو او ایران ،ترکمنستان
 ګوته په هویت رسمي ګلوۍ پېژند د انسان یوه د دواړه پاسپورټ او تذکره کې نړۍ ټوله په چې کې حال داسې په

 کیږي؟ الندې پښو تر ویاړونه دغه څنګه کې هیواد اسالمي په غوندې افغانستان د نو کوي
 

 : چې وایم ته مشرانو نامه په تش د حکومت ګډ د کې پای په
 

 نه او اخلم خپله په نه تذکره برښنایي هویته بې. ویاړم افغانیت او اسالمیت خپل پر او یم افغان یو یم، مسلمان یو زه
 تذکرو برښنایي په چې کوو هیله درڅخه درنښت ډیر په ولسمشره. ورکړم اجازه اخیستو د ته کورنۍ خپلې مې به

 راپاروه، مه غصه ولس افغان د. کوه مه هڅه پاشلو د ملت افغان د الس لوی په کړه، پرځای ځای کلمه افغان د کې
 ورځ یوه وي، پاتې ویده خلک تل هم به نه او وي ۍواکمن ستا تل به نه پریږده، مه داغ تور لمن په تاریخ خپل د او

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhasfi_hkoshhal_hoyat_wazena.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploasfi_hkoshhal_hoyat_wazena.pdf
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. نیسي به مخه جاسوسانو پردیو د او کوي دفاع افغانیت او اسالمیت له به بیه په سر او وینې د او راپاڅیږي ولس به
 افغانیت او اسالمیت له توان ټول خپل په به ولس افغان او مسلمان دا اخله، مه ازموینه حوصیلې د ولس افغان د تل

 نیسي ګوته پړې د ته شریکوالو ستا او تا یې به تاریخ نو کیږي څه هر ولس په وخت دغه په که او وکړي دفاع څخه
 په اساس په فرمان تقنیني یو د دې مخې له صالحیت قانوني خپل د او وساته ځان نه شرم دغه له اساس همدې په نو

 .کړه ورزیاته کلمه اسالم او افغان د کې تذکرو
 

 درنښتپه 


