AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۱/۱۲/۱۶

حاکمیتونه او ولسونه
د ملي حکومتونو یوه ځانګړنه دا وي ،چې خپل ملت ته شخصیت ورکوي ،انساني کرامت یې لوړوي.
داسې یې تلقینوي ،چې تاسو تر بل هرچا د ښه ژوند وړ یاست.
ملي واکمنۍ خپل ملت ته وایي :تاسو په نړۍ کې تر بل هرچا د ښه کور ،ښو خوړو ،ښه ژوند ،ښو
جامو ،ښو او عصري زدکړو وړ یاست او ورځ تر بلې د ژوند د شرایطو د الښه کېدو حق لرئ.
ملي نظامونه خپل خلک هڅوي ،چې :راځئ په ګډه کار وکړو او زیار وباسو ،چې زموږ اوالدونه
ترموږ او د هغوی اوالدونه بیا تر دوی ښه ژوند ولري .ملتپال سیاستوال خپل ویاړونه ،خپل ارزښتونه
ډېر یادوي او ملت ته روحیه ورکوي .بشپړ انسانیت ته د ورلوړېدو لپاره یې ټولنپوهنیز  ،ارواپوهنیز
او فرهنګي بنسټونه و تیوریسنان کار کوي .د ملي حکومتونو د داسې هڅو پایله دا شي ،چې ملتونه
یې ملي غرور مومي ،ځانونه ورته تر نورې نړۍ غوره انسانان بریښي.
ناملي او ضد ملي مستبد حاکمیتونه پرعکس خپل ملتونه سپکوي ،تحقیروي یې ،روحا ً یې ځپي،
څلوربول یې بولي ،د یرغمل شویو په شان داسې انګېزه ورکوي ،چې ګواکې په کوم حالت کې چې
دي د دې وړتیا هم نه لري.
دا د استبداد تېروتنه نه ،بلکې لوی السې (عمدي) کړنه ده ،کاردود یې دی ،ځکه هغه ملتونه چې
سپک شي ،تحقیر شي ،وځپل شي او په زړه زړه کې ووهل شي ،سر راپورته کوالی نه شي ،د خپلو
حقونو غوښتنه کړالی نه شي ،ځانونه ورته انسانان نه ښکاري.
پر هغو وګړیو واکمني اسانه ده ،چې ځانونه ورته انسانان نه ښکاري.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

