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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

          2۱1۲/  ۱1/  1۶                                                    سرلوڅ مرادزی

 نه تیریږو! څخه، ن کلمېافغا ذکرې پر لومړي مخد ت

 ه تورهـمې وتړل ګــپه ننغان ــد اف
 ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم

 خوشحال بابا   

په خپراوي کې له څو کلونو  لتونپالنېاو بی نن مې د تاجیک میډیا په بریښناپاڼه کې چې د افغانانو ترمنځ د کرکې
شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون » د په نوم  دریادليیو مشهور سیکټاریست،  د ،راهیسې له بهره دنده لري

پس از ماه ها گفتگو و کشمکش، نماینده گان شورای ملی متن و شکل »  چې ولوستل تر سرلیک الندې لیکنه کې« کنید
در شناسنامه نمایانده شوند، نهایی ساختند و برای رییس جمهور فرستادند که مهر تایید بر آن و دیگر نکته هایی را که 

، سن و نشانی و محل تولد و دین در نام، نام خانواده گی افغان " از شناسنامه برداشته شده است ." اصطالحبزند. 
   .روی شناسنامه به چشم خواهند خورد

د، یک پیروزی بسیار بزرگ برای همه کسانی است که به خاطر دور انداختن نام " از زدوده ش"افغان این که کلمه  
 «اوغان از شناسنامه های نو، مبارزه کردند و یک ضربه کاری و کشنده است

      زیاتوي  کنځلو په ترڅ کېسپورو ستغو اوافغانانو ته د یو لړ نورو  ملي ارزښتونو او همدارنګه د مقالې لیکونکی
، اوغان " از جبین شناسنامه های نودر پاک ساختن لکه ننگین نام "  1932انزدهم آذر ) قوس ( سال رستاخیز ش» 

در آن روز، برای نخستین بار در تاریخ خونین دو صد شصت و چند ساله . نقش بسیار اساسی و تعیین کننده داشت
ان ها ریختند و فریاد زدند که " ما افغان اوغانستان پنجهزار نفر که بیشتر شان جوانان دلیر تاجیک بودند، به خیاب

 «" ! نیستیم

د  جرګودواړو د ژوندون ملي تلویزیون خپرونې هم ددې خبرې پخلی کوي چې د ولسي او مشرانو   همدارنګه
مخ د افغان کلمې له د تذکرو پر ، د تړلو دروازو ترشا او د غیبي السونو په مرسته، شخړیزو چارو د حل ګډ پالوي هم

یوازې یوه  یي څخه د کلمو له لیکنې افغان او دین د تذکرې پر مخ د دوه غوښتنو یاني سرغړولی او د افغانانو له لیکنې
 .ح لپاره یي ولسمشر کرزي ته استولېاو د توشی لېمنمخ  د تذکرې پر ،، د دین په نومغوښتنه

مه، په غوڅ اکثریت پرېکړه  9۱مۍ په د افغانستان ولسي جرګې د روان میالدي کال د لکه څنګه چې ټول خبر یوو،  

 وکړه چې تذکرو کې دې د قوم پر ځای یوازې د ملت )افغان( کلمه ولیکل شي.

قانون جوړوونکي وایي، په ډېټابېس کې د هر قوم ځانګړنې  » د هغه مهال په یوه راپور کې لولو  BBCپه دې اړه د 

 .ی دیشته، خو یوازې د تذکرې په کارت کې د افغان ټکی ذکر شو

د افغانستان د نفوسو د ثبت قانون چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ولسي جرگې له خوا تصویب شو اوه څپرکي او نهه 

دیرش مادې لري، چې تر ټولو النجمنه برخه یې د شپږمې مادې څلورم بند و چې په هغې کې ویل شوي و چې د هر 

 .يافغان د قام او ټبر پر ځاى دې د افغان ټکى وکارول ش

خو د رایو له کارونې وروسته دغه د دغه قانون د تصویب پر مهال هم د دغه بند په وړاندې غبرگونونه په ډاګه شول، 

 .ماده په بشپړه توگه تصویب شوه

قانون جوړوونکي وایي، په ډېټابېس کې د هر قوم ځانګړنې شته، خو یوازې د تذکرې په کارت کې د افغان ټکی ذکر 

 «.شوی دی
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اوسمهال چې ولسې جرګه کې د نظارشورا د یوې ټاکلې کړۍ په توطیه، ټوله ولسې جرګه یرغمل نیول کیږي او په 

مشرانو جرګه کې هم داسې کړۍ د ولسې جرګې پخوانۍ پریکړه له منځه وړي او بیا په ګډه د تذکرو پرمخ  د افغان 

ګڼل کیږي چې روسته نور ابعاد به یي هم  کودتا ې یوهافغانیت په وړاندکلمې لیکنه غورځول کیږي، دا په حقیقت کې د 

 !ل پسې ورو ورو راڅرګند شيیو په ب

پنجهزار نفر که بیشتر شان جوانان دلیر تاجیک بودند، به  »دا د سیکټاریست دریا دلي د څرګندونو خالف چې وایی 

 «" ! خیابان ها ریختند و فریاد زدند که " ما افغان نیستیم

ان ضد نارو پایله نه ده، بلکې په ولسې او مشرانو جرګه کې د نظارشورا د کړۍ، پالن شوې توطیه ده د الریون او افغ

نڅیږي د د دریځ پر سر چې سرچینه یي له هیواده بهر پیلیږي. په دې توطیه کې له نظارشورا سربېره، چې ښکاره

  .څرګند ديله ورایه یران او پنجاب السونه هم ا

د نظارشورا او په ولسې او  تور داغ دی اوغواړي په سیمه کې د ایران او پاکستان په زړهنوم  د افغان او افغانستان

 .د سیمې له نقشې وتوږيخپلو نورو السپوڅو په مټ  د یي مشرانو جرګه کې

، څنګه کېدای شي د افغانستان د یوې دغو پردیو دېره تالي څټې نه وي ې دمشرانو جرګه او حکومت ک که په ولسې،

 وکړي!  او جوارې د افغانستان په برخلیک لوبې پنجشیر یو څو ډاکوان دې لکه درېوړې 

، راتلونکې او تاریخ لوبې چې نظارشورا او په دولتي ښکاري چې د افغانستان  په حیثیت که څه هم په ښکاره داسې

سناریو ټولې برخې یو  شریکه مافیایي مخته وړي د ولسمشر کرزی له پام او سترګو لیري وي، خو ددې نوره واک کې

چې کرزی دې ددې  ، هیڅوک دا نه شي منالیپه بل پسې د کرزي د واک په مهال او دده تر چپن الندې ترسره کیږي

 لو پړاوونو، نه وي خبر!لویي توطیي له بیال بی

ت به اوس چې د ولسې جرګې او مشرانو جرګې لوبغاړو د سلایر روستۍ برخه ولسمشر کرزي ته استولې، افغان مل

 وګوري چې کرزی د دوی له برخلیک سره څه کوي؟

هسې ، افغان نوم سره ورته جفا وکړي او د نظارشورا په پل قدم واخلي، پریکړه به یي افغانان ونه منيله که کرزی هم 

 یخ کې خورا بد او تور نوم پریږدي او تاریخ به د نورو په سر کې له کرزي، پوښتنه وکړي!به په تار

نظارشورا او د هغوی ایراني او پنجابي مالتړي، د افغان په کلمه راایسار نکړای شي، نورې توطیي هم یو که  همدا نن

 په بل پسې راروانې دي.

 .پاتیږي او دوام ته یي اړتیا نه لیدل کیږي چې افغان کلمه حذف شوه، د افغانستان نوم خپله بې دروازې قال

، ر تاریخنومونه، د افغانستان خپلواکي، تی عسکريصطالحات، ملي ا یسو نوم افغانۍ، ملي سرود،د افغانستان د پ

 ویاړنې او ملي اتالن ټول تر نقشې الندې دي!

 د سراښو ګاونډیانو او د افغانستان د بدخواهانو د الس اله ګرځي! ، تلناپوه اکثریت او خاین اقلیت
 ه، نه تیریږو! موږ د تذکرو پر لومړي مخ د افغان کلمي لیکنه غواړو او له دې څخ

 نه تیریږو ! 
 نه تیریږو!

 پای
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