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 ستل شی نو مونږ به څه یو؟که د افغان هویت رانه واخ
 

تر کومه ځایه چی ماته معلومه ده، په دی ټوله دنیا او په دی پنځه واړو لویو وچو )براعظمونو( کی داسی ملت نشته 
 چی هغه بی هویته وی، حتی داسی یو شخص هم څوک نه شی میندلی چی هویت دی ونه لری.

وک هم نه په سترګو لیدلی او نه می د بل چانه اوریدلی چی ما تر اوسه بی له خپلو ځنی وطنوالو نه پرته داسی هیڅ
  د خپل هویت نه منکر شی او یا دی ورته په کمه سترګه وګوري.

دی. مونږ په ټوله دنیا « افغان » زمونږ ملک افغانستان دی او زمونږ ملت او هویت له پیړیو پیړیو را په دی خوا 
اوهویت په لرلو سره د نوری نړۍ د انسانانو د درناوی او احترام  کی په همدی نوم پیژندل شوی یو او د همدی نوم
 ،کی ، زمونږ د ملت ګڼ شمیر قومونه لکه پښتون، تاجک« افغان » وړتیا هم راپه برخه شویده. زمونږ په دی هویت 

اوږدوزمانو  ، پشه یی، ایماق، قزلباش، قرغز، سادات، هندوان او نور له، هزاره، ترکمن، بلوچ ، نورستانیازبیک
څخه تر ننه پوری سره را ټول شوی او د ویاړ نه ډک ژوند یی کړیدی. له دی دری څلورو کالو نه وړاندی په دی 
بیلو قومونو پوری مربوطو اشخاصوڅخه نه په ځانګړی توګه او نه په جمعی توګه ، د بل هویت د کوم شخص د دی 

( میزه افغان یم یا ما افغان هست؟( بی له دی ځواب څخه چی )پوښتنی په مقابل کی چی ) ته څوک یی؟ یا شما کیستی
بل ځواب چا نه دی اوریدلی. د همدی ځواب په اوریدو سره پوښتونکی د افغان د هویت د لرلو له کبله د دنیا په هره 

ونږ د برخه کی مونږه ته درناوی کړی، زمونږ میړانه یی ستایلی، زمونږ میلمه پالنه، زمونږ امانت داری او زم
دوستی ساتلو د پت ستاینه یی کړیده. اوس نو که بی له پښتون قوم نه ، زما د وطن نور اوسیدونکی اقوام د دی تاریخی 
ویاړلی هویت نه د څو تنو پردیو پالو، د ملی هویت په سر د افغان ولس د دښمنانو سره د معامله کونکو د ګوتو په 

حرومیږی، ایا دا به د دی ملت او د دی ملت د راتلونکو غیر پښتونسلونو شمیر بی هویته اشخاصو په لمسه او تحریک م
 سره یوه تر ټولو ستره تاریخی ګناه نه وی؟

اوس خو مونږ ټول د یوه دری رنګه بیرغ د سیوری الندی د دنیا په هره ګوښه کی را ټولیږو چی د پاسه پری لیکل 
نه د افغان کلمه لری کړو دوی به بیا د کوم بیرغ الندی په  شویدی ) افغانستان (، نو که له دی غیر پښتون قومونو

ندوستان هکوم نامه سره را ټولیږی؟ د تاجکستان، د ازبیکستان، د ترکمنستان د بیرغونو الندی، که د ایران، پاکستان، 
 او د چین د بیرغو الندی؟

 ی څرګندی د سیسید بی هویته کیدو دیوه خبره چی ماته د ټولو هغو غیر پښتون قومونو، د هغو کسانو د پاره چی 
، په جدی توګه د غږپورته کولو او د دی ناپاک هدف د تعقیبونکو په وړاندی د سخت عکس العکل د مخالف دی سره

 ښکاره کولو د پاره ضروری بریښی هغه داده چی :
 کومه ګټه رسوی؟ دوی ته هویت اخستلو تاوان د پښتون قوم ته څه شی دی او د« افغان»یا د دوی نه د آــ 
هماغه هویت  وره نړۍ یی هم پهنه د ځان د پاره د کوم هویت غوره کول غواړی چی ن« افغان » یا دوی بی له آــ 

 و پیژنی؟ سره
یا په دا تیرو پیړیو کی دي هویت دي غیر پښتون اقوامو ته چی په افغانستان کی آباد دی او د همدی وطن د پاره آــ 

 دوی ته په ملی او یا نړیواله سطحه ګټه رسولی که تاوان؟یی وینی توی کړیدی، 
، د نظر او سنجش له خاوندانو او د ملی یووالی له مینه ښتنو پوهانو. عالمانو، لیکواالنوزما غوښتنه د ټولو غیری پ

. که په یدا کړیوالو نه داده چی دا پورته دریو ساده پوښتنو ته د ځان سره د احساساتو او تاثیراتو نه پرته ځوابونه پ
هر څه سال شول او هر څه ورته سم و بریښیدل نو پټه خوله دی نه پاتی کیږی او د خپل توانه پوری دی یوه ګټور 

 کار د سرته رسولو د پاره الس په کار شی. 
تر څو د دی غیری ملی طرح جوړونکی په خپل دی شوم غرض کی د داسی خوله سمونکی ځواب سره مخ شی چی 

 ت و نه کړی. أ دوی د ملی هویت د لوټولو د پاره د خولی خوزولو جربیا څوک د 
 پای

 ۲1/۲۱1۲جنوری/
 تورنتو ــ کاناډا
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