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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

 

 ۲۳/۰۹/۲۰۱۵                            ځالند ډاکتر

 

 غني ډاکتر وسه بې کې عدفا په څخه هویت افغان د
 

نانو تر منځ د څیرې او نوم توپیر موجود دی، ملتونه د ځانګړو هویتونو پر بنسټ پیژندل کیږي، څنګه چې د انسا
همدارنګه د هیوادونو ترمنځ د جغرافیې او ملي هویت پر اساس د هغوی د حقوقي شخصیت استازولي کوي. کله چې 

 له ملتونو هویت واخیستل شي، نو دهغوی له وجوده چې اروا و ایستل شي، مرګ او ورکاوی یې حتمي کېږي.
 

ملتونه د هویت د ساتلو په پار جګړې کوي، قرباني ورکوي او حتی د نړیوالو جګړو د رامنځته کیدا سبب ګرځي. د 
افغان هویت په اړه له پیړیو را هیسي د وخت ښکیالګرو او نیواکګرو کوښښ کړی چې دا ملت بیل کړې او ایل یې 

رامنځته شوي، کله د هیواد د جغرافیوي ویش،  کړي. له تیرې یوې لسیزې راهیسي په دې برخه کې ګڼ پرمختګونه
سیاسي ویش، فرهنګي ویش ډنډورې را پیل شوي، کله یې د ملي ترمنیالوژۍ تر ګواښ الندې نیولي شوي، کله هم 

 نیغ په نیغه د افغان میړني هویت تر برید الندې راغلی دی.
پخواني ولسمشر کرزي د تذکرو قانون ولسي جرګې او مشرانو جرګې ته د تایید د پاره واستاوه، هلته د ځینو کړیو 
لخوا په پوره بریالیتوب سره د ملت د ستون د ذکر مخه ډب شوه، قانون چې څنګه د کرزي له کابینې تر پارلمانه 

ولیږل شو، افغان ولس چې د خپل هویت په محوه خبر  رسیدلی و، په همغه ډول بیرته کرزي ته د توشیح د پاره را
شو، کرزی یې و ننګاوه چې قانون باید توشیح نه بلکې تعدیل شي او د افغان ستون په کې ورزیات شي. کرزی چې 

 د ولس په نبض پوهیده، د ولس په زور او ملي حساسیتونو بهتره خبر و، د قانون توشیح یې وځنډوله.
کرزي ډیرې ناخوالۍ، نیمګړې دندې او ستونزې ور پاتې دي، خو د ټولو په سرکې ورته  ملي وحدت حکومت ته له

حساسه سکالو د افغان هویت څخه د فاع شخړه ال ینحله پاتې وه، خو ډاکتر صیب غني په ډیره بې پروایې، په نا 
یدې برخه وګرځاوله، ولس ویلې او نا سنجیدلي توګه یې د نفسو د شمیر قانون توشیح او په دې توګه یې د رسمي جر

په غوسه شو، مدني نیوکې اوج ته ورسیدي، له دې امله غني مجبور شو چې د افغان هویت په برخه کې د مدني، 
 سیاسي او ولسي خوځښتونو استازي ارګ ته ور وبلي.

غبرګون  زه هم ددې مجلس له ګډونوالو څخه وم، ډاکتر صیب غني په ډیر مغروره انداز وویل چې زه وم چې ولسي
مې د افغان هویت د مالتړ دپاره را وخځاوه، ځکه که ما دا نمیګړی قانون نه وای توشیح کړی، نو د ولس غبرګون 
به نه وای را غبرګ شوی، ما غوښتل چې په دې توګه ولس ددې قانون خالف را وپاروم او بیا ددې قانون د تغیر د 

 ، چې دیته وایې دلیل، دیته وایې لوی فکر !!!پاره له ولس سره په ګډه کار وکړم. زه حیرانه شوم
ما ورغبرګه کړه چې اوس نو یو بل ستر کار هم وکړئ، هغه دا چې د تذکرو ویش ملي کار دی، دا باید له سیاسته 
جال کړی شي، د کورنیو چارو وزارت په تخینکي اوسیاسي لحاظ دا وړتیا نلري چې د تذکرو ویش دې په عادالنه 

ه کړي، نو له دې امله باید له کورنیو چارو وزارت څخه دا مسولیت کومې بلې خپلواکۍ اداره ته اوسمه توګه ترسر
دا کار کوي. هغه ژمنه وکړه چې ډیر  محول شي. ډاکتر صیب غني را غبرګه کړه لکه په پاکستان کې چې نادارا 

رو کې ور زیات کړي او دارنګه د ژر به د یو تقنینې فرمان له الرې دواړه کاره وکړئ، د افغان ستون به په تذک
تذکرو د ویش او د معلوماتو د ښه خوندیتوب د پاره به د یوه نوې اداره د ځان تر مشرۍ الندې جوړه کړي چې دا 

 کار به د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو ) سلواغه ( په میاشت کې ترسره کړي.
ه ارګه رخصت شوو ، خوشاله و چې ډاکتر تنه چې دې مجلس ته تللي وو، په ډیره خوشالې ل( ۱۱موږ یولس )

صیب غني د موضوع په ارزښت پوهیږي او کلکه ژمنه یې وکړه چې هر څه به سم شي. د سلواغې میاشت را 
 ورسیده، ژمې په واوره اوسړو کې تیر شو، په دې توګه د اشرف غني ګرمه وعده هم مخ په سړیدو شوه.

ې پاتې شوه، موږ به له ارګ سره وخت ناوخته اړیکه نیولی، د د ولسي جرګې له پیل سره دا موضوع هم نیمګړ
ارګ کشرانو او مشرانو به ویل چې موږ ټول افغانان یو، له تاسو کلک او په خبره والړ افغانان یو، ددې موضوع 

 غم موږ خورو، تاسو ورته اندیښنه مه کوي.
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 2تر 2 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کې د وزیرانو په مرموزه او ډارنه خاموشۍ  ستونزه هغه وخت وپړسیده چې ډاکترصیب عبدهللا د وزیرانو په شورا
کې د احوال نفوسوو نیمګړی قانون د تذکرو د ویش بلکې د چټک ویش د پاره اساس وګاڼه او بالخره ولس په دې 
پوه شو چې ډاکترصیب غني ورسره دروغجنه ژمنه کړي او باید خپل جدي غبرګون ته تیاری ونیسي. مدني 

ه سل ګونه قومي او ولسي جوړښتونه په خوځښت شول، ټولو په یوه خوله د غني د خوځښتونه، سیاسي ګوندونه او پ
وعدو خبره را غبرګه کړه، یو ځل بیا مو تر منځ د ارګ کشران او مشران غوږ او خوله شول، چې د ډاکترصیب 

ږ هم له عبدهللا له وسه لوړه خبره ده، چې ډاکتر صیب غني یې ونه غواړئ هیڅوک نشي کولی تذکرې وویشي. مو
 عبدهللا سره د لیدلو تابیا وکړه.

قدرمن استاذ یون او زه خپله له ډاکتر صیب سره مالقات ته الړو، د چنارو په شغ او شور کې د ارګ ښکلي ماڼۍ د 
ډاکتر صیب عبدهللا په سلیقه برابره راته ښکاره شوه. په دې مالقات کې له موږ سره د تذکرو مشرمحتاط او د ویش 

وویل چې دی او دده مالتړي د   رو د پروژې مشر علیزی صیب هم ګډون درلود. ډاکتر صیب عبدهللاد تخنیکو چا
افغان کلیمې له ذکر سره هیڅ مخالفت نلري، خو دا چې قانون وار دمخه توشیح شوی، نو ښه ده چې قانون عملي 

بدلون په کې راولی دی به  شي، ددې تر څنګ یې وویل چې که ډاکتر صیب غني د کوم تقنیني فرمان له مخې کوم
یو ځل بیا خوشاله شو چې د ډاکترصیب عبدهللا دا وینا به د ډاکتر صیب غني د پاره یوه   یې مخالفت ونکړي. موږ

اسانتیا برابره کړي چې له مخې یې باید تقنینې فرمان صادر شي او د تذکرو ویش ته الره هواره شي. موږ د عبدهللا 
ره او ارګ سره مو شریک کړل. ارګ احوال را ولیږه چې د کابینې په غونډه کې به سره د مجلس ټول جزیات خپا

په دې اړه وروستی تصمیم ونیولی شي، موږ د همدې تصمیم په انتظار ولس ته څو ځلي د الریون نیټه له اونې څخه 
 کنې وکړئ.چاپي مرکې او لی  بلې اونې ته تغیر کړه، په دې کې مو په لس ګونه رادیویې، تلویزوني او

خو ارګ مشر او کشر د ولس په غوښتنه او اندیښنه هیڅ غوږ ونه ږراوه، لکه چې موږ په ارګ فشارونه زیات 
کړل، بالخره تیره ورځ حنیف اتمر صیب د اشرف غني سره په دې اړه لیدنه وکړه، اتمر صیب وویل چې ډاکتر 

ي سختې ستونزې را والړي کړي. هغوی صیب غني وایې چې دی بې وسه دی، او د افغان ذکر ورته کیدی ش
 وړاندیز وکړ چې که د افغان ذکر اختیاري شي، نو څنګه؟؟

موږ د الریون د تدارکاتو کمیټې په ګډه تصمیم ونیو چې الریون او ولسي مبارزه الزمي ده، ځکه که نن هویت 
ښتونه په اختیاري بڼه کارولی اختیاري شو، سبا د افغانستان نوم اختیاري کیږي او بله ورځ به مو ټول ملي ارز

 کیږي.
د ډاکتر صیب غني دا بې وسې ګڼې پوښتنې والړوي، چې شخصا ډاکتر صیب یې باید په راتلونکې کې ځواب 
ووایې. څوک چې د هیواد دولسمشر په توګه د خپل ملت د هویت د ذکر په وړاندې بې وسه وي، څوک چې نشي 

څوک چې په ولس هیڅ باور نلري، څوک چې هر څه، هر واک او  کولی خپل کړې ژمنې له ولس سره عملي کړي،
هره پریکړه تر خپل څادر الندې راولي او بیا هیڅ پریکړه نشي کولی. څوک چې د افغانستان د تاریخ په ټول حساس 
وخت کې یو ملګری هم ونلري، څوک چې د ولسواکۍ په نامه د بلواکۍ خبرې را پورته کوي، تاریخ به یې په ښه 

 یاد نکړي. نوم
افغان میړنی ولس به راتلونکي شنبه د سپتمبر په پنځم د ولسي غبرګون د لړۍ لومړی ګام ) په کابل کې الریون( 

 پیل کړي، که ستونزه حل نشوه، د حکومت ستونزې به زیاتې شي، ان شا هللا.
 یا ربه توفیق !!!
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