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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي، دليکنې د ليکنيزې ب   ئلو مخکې په 

  م٠٧/٠٦/٢٠١٠               ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 

 که لړزاند؟ آيا زموږ ملي هويت ټينګ دى
  

ړې، کړکېچونه او بې ثبات راته . تاريخ مو تل له نوساناتو ډک و. ملت يوو، چې لرغونى تاريخ لروواحد موږ يو  ج
 سترې ېد لرغون. د ووح کې بيا هم موږ يو او متي، خو په دغو ټولو بدمرغيو او ناتارونو او دتاريخي ميراث ويو 

ه، ىاريانا او لو په اسالم د .  احمد شاه بابا را وروسته دې هېواد يو افغاني هويت موندلى دىهل خراسان د وارث په تو
ه عقيده او په دغه جغرافيايي محدوده کې ه په   ژوند له موږ سر د يوه دولت تر سيوري الندېافغانستان د خلکو ټين

    .دې کې مرسته کړې ده، چې د يوه ملت په شان ژوند وکړو
 

ه ي هېوادونه تر موږ يو  اون ه  سياسي رې ډشاوخوا  دي، دوى هم زموږ په شان نامتجانس او موقعيتونه يې هم 
واکونو بريدونه او يرغلونه دې لور ته را برابروي؛دي؛ خو زموږ په ملي مسايلو کې مداخله کوي ان  ا؛ د زبر  و 

  . روغ ساتي
 

انه د ند او رو ر افغان خپلواک د نړيوالې انساني ورورول په لوی کلي کې د اسالمي امت . ىزموږ ملي هويت 
  . يوکور

 
ي او ان يو او واحد بدن  چې ټول افغانان  يېهوپکله، چې د ولس من ته الړ شئ؛ نو پوه به شئ، چې ټول افغانان 

ه دي، چې  ينو تعليم يافته وو کې بيا د قام، ژبېمسلمانان او ورو ي؛ خو په  سمت او واليت ، په يوه هېواد کې اوسې
؛ او غواړي خپلو اجنداو ته د يو قوم د داعيې نوم ورکړي، چې په يذهر خواره دپه نوم د کينې او کرکې جوړولو 

ومره ل هم دي .هي صورت دغسې نه ده وتو په شمار دي؛ خو که  د ويروس په شان خورېداى  ؛دا ډول خلک د 
الی شي او لوی او فاجعه بارشي ارونه سي ري په شان  والى شيونهرطخ، د ب   .  پې

 
ر باغ ته الړم، کله چې هغه پوه شو زه د بل واليت يم؛ نو ټغر، توشکونه :  د عوامو مثال زه په بدخشان کې د يوه بز

تونه يې راوړل او زموږ يې ډېر عزت وکړ، ما ترې ړى عزت وکړ؟او بال ان تنه وکړه، چې ولې يې زما  هغه   پو
ه او مسلمانان يو، زه (:  وويل ر واليت يو سپين ږيرى راسره په د موږ ورو کابل په يو روغتون کې بستر وم، د لو

ل او نوي پاک کالي به ي ې يوه کوټه کې و، زامن به يې هره ورځ راتلل، د خپل پالر سر او ږيره به يې په شامپو مين
ل او نوي کالي يې راته راوړل. ورته راوړل خواړه، مېوه او درمل، . په همدې ډول به يې زما سر او ږيره هم مين

ده چې راوړل يې تل يې، چې يوه  .خو ال پرې  له بستر نه تر خالصېدو وروسته يې په کور کې مېلمه کړم او غو
ه سرخي پيدا شي؛ اون مې مېلمه وساتي او د دوى په وينا هغه وخت مې بېرته ي، چې په مخ کې مې ل  کور ته ولې

لم وک له بل واليت نه راشي . خو زما بيړه وه او د دوى په اجازه دوى په طياره کې راولې  ؛نو اوس، چې دلته هر 
که   ).سنت دي)ص( د مسلمان ورور احترام او عزت زموږ د پيغمبر ،زه يې هومره عزت کوم، چې وس مې وي؛ 

روهمن ديپه د افغانستان نژدې ټول کې هم  هيوادوالوفته ووپه تعليم يا زما ورور تېر کال د يوې .   افغاني هويت 
ې له يوه بل انجنير نه، چې هغه هم د پروژې د ي، ډرېور  چېويل يې. پروژې د ليدنې لپاره مزار شريف ته تللى و

تل اى يې؟ انجنير وري و چېتفتيش لپاره هلته تللى و، پو واب ورکړ د کوم  د افغانستان (: ی وته په ډېره حيرانتيا 
تنې خبره ده؟. يم ې ورته ټينګ شو، چې خير اخر د کوم واليت او ولسوال ي ورور مې ويل، چې ډرېور )دا هم د پو

ئ دا (هغه انجنير ډېر تاکيد کاوه، چې خو يې؟  ې د افغانستان وبولوخبره را ان يوا ان ته رواج کړو، چې  ، او 
  .په پاى کې معلومه شوه، چې دواړه د يوه واليت وو. )ن ووايوافغا

 
ای چې په يو  ان د دې په   متاسفانه چې ال اوس هم په افغانستان کې دا منفي رواج دوام لري، چې زياتره خلک 

تون، تاجک، ازبک، ترکمن او نورو قومي هويتونو معرفي کوي  و چې فرعي . افغان هويت پورې وتړي، په پ تر
کاريه  . ويتونه په ملي هويت بدل نه شي، بهرنيانو ته زموږ ملي هويت لړزانده 
 

متاسفانه چې ايران او روسيې او ورپسې پاکستان او نورو هېوادونو په تېرو کلونو کې د افغانستان د ملي هويت د 
ېنې کم فکره اشخاس يې دې ته استخدام کړ ل چې د افغانستان د ملي کمزوري کولو لپاره ډير منفي مداخلې وکړې او 

ود او  هويت او ملي وياړونو د سپکاوي تر کچې تخريب وکړي، چې ورسته نورو ملکونو هم د دوی په پلونو پل کې
ې وکړې  خو بيا هم ملت  دغو نارو سورو ته غوږ نه نيسي او . زموږ د واحد ملت په من کې يې د نفاق جوړولو ه

ه ه لوړ او  ي خپل ملي يووالی تر هر   .  
 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 de.german-anmaqalat@afgh  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

وتو په شمار تعليم يافته وو په مغزو کې هم دا خبرې زياتره هغه وختونه  يو بل ټکى د پام وړ دى او هغه دا چې ددې 
ړې او ستونزې وي ي، چې په هېواد کې بې ثباتي، ج ي او فعالې دا ډول فرصت طلبه خلک په .  را ژوندۍ کې

ران وخت کې يا پخپله او يا د نورو په لم ې همدغسې  سه ولس ته اضافي ستونزې پيدا کوي او په ټپونو يې مال
  . دوړوي

کلې کره(تر هغه چې نړۍ او بشريت دومره پرمختګ نه وي کړی چې  د ټولو  کور ) زموږ دا آبي، کوچن او 
وک هر چ ملي هويت يو رته د کار، اسانتياوو او فرصتونو د ميندلو لپاره آزاد تګ راتګ وکړي، ېشي، هر 

ي او تر دې حده يې لوړه کړي، چېضرورت  په ملي هويت او  دى او افغانان بايد د خپل ملي هويت مسئله جدي و
تونو نفاق ز تنونکيېارز ي، .  نه ويهم  او جنجال ته پکې حتى اجازه و بحث، پو ان امريکايان  د امريکايان 

انوپاکستانيانپاکستان خلک   هم موږ افغانان .  روسان  او د روسيې هغه ي واييان ايران تهنو، د ايران اوسيدونکي 
و انونه افغانان و انونه فقط افغ. حق لرو؛ چې  و او بسا بايد    .نان و

 
که قامونه او  انونه افغانان يادوو،  ان په دغو نومونو يادوي، موږ به هم  و چې پاکستانی، عرب او ايرانی  تر 

ي د دې لپاره پيدا کړي د) ج(قبيلې اهللا  ل کي .  ی، چې وپيژندل شي او دغه پيژندنه او هويت اوس يو بشري حق 
نګ ته  که ټول مسلمانان يو اسالمي او يا ټول بشريت يو بشري هويت لري، موږ  هم د دوی په ليکه کې د دوی 

  .ه ، او دا د ملي هويت او ملي شناخت سره په تضاد کې نه بلکې ورسره په توافق کې يوه خبره دووالړ يو
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


