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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک غه پتهپه د.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        زرمتی :ليکوال  ٢٠-٠٢-٢٠١١  ني
  

  ملی وحدت
  

ی او  ـونو باندی منفی اغيزی و ک و که له يوی خوا د هيواد په اقتصادی، تعليمی او اجتماعی بنس دريو لسيزو جگ
واله بدل ک خو له بلی  قومونو په يوالی او اتحاد هم تر يوی اندازی ئی د خوازموږ هيواد ئی وران ويجاړ او په کن

ه قومونه چی د تاريخ په اوږدو کی ئی تل ی. بدی پايلی درلودی کی په سوله ايز ډول و د بل په خواد دی هيواد ورو
ه ئی د هيواد نه په کلکه او د خپلو سرونو په  ی وو او په هر وخت کی چی هيواد ته خطر پيدا شوی وو په گ ژوند ک

و کی په ژبنی او قومی لحاظ کوم مشکل نه درلود چی دا حالت قربان کله ئی هم په خپلو من ی وه هي ولو دفاع ک
و په هره ممکنه وسيله دا يوالی او اتحاد له  يو ته د زغملو وړ نه وو او تل ئی کوشش کاوو تر  منه ک ډيرو افغان د

ه يوسی منا. من کله هم و د لوی خدای نه شکر گذاره يو چی د هيواد د ن تل په خپلو دسيسو کی ناکامه شول او هي
ه يوسی ينی حلقی د خپلو شخصی گتو لپاره په لوی . نتوانيدل چی د خلکو په من کی يوالی او دوستی له من دا چی 

  :الس د غو اختالفونو ته اوس هم  لمن وهی زما په نظر دوه عوامل دی
  خارجی عوامل .١
 داخلی عوامل .٢
  

يوادونه دی چی دوی کوشش کوی په مختلفو ډولونو باندی زموږ په هيواد کی د قومونو ترمن خارجی عوامل هغه ه
ی چی تر هغه وخته چی دا قومونه په خپل من کی سره متحد وی دوی نشی  که دوی پوهي ی  دشمنی را من ته ک

ی ی کی انگريزانو زم١٩په . کوالی په دی هيواد کی خپلو نا مشروع موخو ته ورسي وږ د هيواد د اشغال لپاره  پي
ه انگريزان کله چی زموږ هيواد ته راغلل   دهمغی مشهوری پاليسی نه کا راخيست چی تفرقه واچوه او حکومت و ک

و د مجاهدينو د رهبران تر من تفرقه واچوی مگر و نتوانی ، همغه وو چی ډيره دلنو ډير تالش ئی  و ک تر 
ی طاقت وو او د دوی په شرمناکه ماتی ئی و خوړه او سره له  ی يو ستر پو دی چی دوی د همغه وخت د 

آمپراطوری کی لمر نه ډوبيده ولی د افغانستان د خوار هيواد نه ئی داسی ماته و خوړه چی د دوی ماتی او د افغانانو 
انه د ډيرو نورو هيوادو لپاره د عبرت درس شو او همغه وو چی په نورو هيواد و کی  هم خلک د زړورتيا او مي

ی ولسونه د  انگريزانو په ضد را و پاريدل او ورو ورو د انگريزانومغرورانه آمپراوطوری په ړنگيدو شوه او د ن
ی په تاوان کی ووينی نو بيا . دوی له استعماری منگولو نه خالص شول اوس هم په هر هيواد کی چی دوی خپلی گ

و خپلو موخو ته در سيدو لپاره ينو حلقو او آشخاصو په مرسته د خلکو په من کی تفرقه هلته کوشش کوی تر   د 
  . واچوی

ه او افغانستان ئی اشغال ک نو هغو  واک شوروی اتحای په افغانستان حمله وک کله چی په شلمه پيری کی بل زبر 
ينی گروپونه مسلح کول  او هغوی ئی د هم د انگريزی سياست نه استفاده کوله او د اقليتونو نه د دفاع په نامه ئی 

و الندی شوی دی او هغوی  ل او تل به ئی دا تبليغ کول چی د اقليتونو حقوق تر پ نورو قومونو سره د جنگ لپاره لي
کله په خپل هيواد کی د اقليتونو  ی  مگرم دوی هي ته به ئی ويل چی دوی بايد خپل حقوق په زور باندی تر السه ک

ی د شوروی ولو جمهوريتونو ١٥ اتحاد په وخت کی چی حقوقو ته پاملرنه نه وه ک  جمهورتونه ئی درلودل د 
ول عالی پوستونه دروسانو په  ول جمهوريتونو کی  ل شوی وو او په  امتيازات يوازی د روس چمهوريت ته ورک

ی چی متاسفان ه دا الس کی ول مگرم زموږ په هيواد کی دوی اقليتونه تحريکول چی بايد د حق اخيستو لپاره و جنگي
ی اوس هم دوام لری  فيصده زيات سنی مسلمانان لری حتی د جومات د ٢٠-١٥تاسو و گوری په ايران کی چی تر . ل

ی ،  و د نورو قومونو سره و جنگي جوړولو اجازه نه ورکوی مگرم زموږ په هيواد کی اقليتونو ته سالح ورکوی تر 
ی ولی د هغو لپاره هي قسم امتياز نشته نه ئی ماشومان په ايران کی تر ديرش فيصده زيات ترکان او عربان اوسي

په خپلو ژبو لوست کوالی شی او نه هم تلويزونی نشرات  لری مگرم زموږ په هيواد کی بيا د قوم ، مذهب او ژبی په 
ولو بيشرمانه الس وهنو سره سره بيا هم نه د. نامه د خلکو په من کی اختالفات اچوی ی خارجی هيوادونه د دی 

تی چی د قوم ، ژبی او مذهب ١٠٠تواندلی چی  که دلته هي وخت خلکو نه دی غو ی   فيصده خپلو موخو ته ورسي
يو مزدوران دی چی  ينی پا په اصطالح روشنفکران او خود غرض او د خارجی ک ی ولی متاسفانه  په نامه و جنگي

يدلی او تر يوی اندازی پوری ئی بی اع ی دهد داخلی عواملو سبب گر   .تمادی را من ته ک
و مين اشخای او ډلی دی چی په  ينی وطن پلرونکی او په شخصی گ نگ کی  داخلی عوامل ، د خارجی عواملو په 
داخل کی د قومونو تر من اختالفاتو ته لمن وهی او همغه د انگريزانو ، شورويانو او ايرانيانو تبليغان کوی او داسی 

تنو د  انونه د هزاره گان  تبليغ کوی چی گويا پ ی دی او دغه اشخاص او ډلی  و الندی ک نورو قومونو حقوق تر پ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال : ياد ير و لولـ، په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تاجکانو  ازبکو مشران او نماينده گان بولی  مگرم دوی دا کارونه يوازی او يوازی د امتيازاتو د اخيستو لپاره کوی او 
ونه لکه مخکی چی می وويل په سلهاوو دافغانستان خلک او قوم. کله ئی چی امتيازات واخيستل نو بيا خبره ختمه شی

ی نگ سوله ايز ژوند ک نگ په  و مين او خود غرض مشران نه وی . کلونه يو دبل سره  که چيری دا په خپلو گ
ه . فکر نکوم چی هي يو قوم دی له بل قوم سره مشکل ولری  زما په اند د افغانستان قومونه په يوه ب کی د گالنو ب

ا انته  یلری هر گل  ه  کال له من ای لری او د هر گل په و چيدو د ب  ی . يسته او  زه فکر نکوم چی په  په ن
ی په يوه ژبه ول و گ ير او  کی به داسی هيواد وی چی هلته به  بر وی نوبايد د متمدنه انسانان په  ، يو دين او د يو 

ول دالهی ارشاداتو مطابق چی وايئ د انسانانو تر من برتری يوازی په و داچی موږ شکر   تقوا کی ده بايد عمل و ک
کله د قوم او ژبی په لحاظ  يکه داران هم بولی نو بايد هي انونه ستر مجاهدين او د دين  ينی خو بيا  مسلمانان يو او 
و چی موږ په مختلفو نومو نو دخلکو تر من اختالفاتو ته لمن و نه وهو او نه هم خارجی عواملو ته زمينه برابره ک

ی تو متل ده چی وائی . سره وويشی او دوی په موږ حکومت و ک که تا ويل چی زه يم او ما ويل چی زه ” هغه د پ
په دی متل کی " يم ، نه به ته ئی نه به زه يم ، او که ما ويل چی ته ئی او تا ويل چی ته ئی، هم به ته ئی هم به زه يم 

،  سر لوړی او خوشحالی په يو والی او توږ خوشحالی، موفقیډير لوی درس پروت ده موږ بايد پوه شو چی زم
و او نور نو د پرديو په دسيسو . وحدت کی ده ی چی د دی وران ويجاړ هيواد  د آبادی لپاره السونه سره ورک نو را

و په يو والی کی خير ده او په يو والی کی  د اهللا رضايت ده   .و نه غولي
  

ت   په در ن
  

 
  


