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

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۱/۱۲/۲۸

د نظر تفاوت
موږ اورېدلي ،چې د ټولنې د وګړیو تر منځ پر سیاسي ـ ټولنیزو مسایلو د نظر تفاوت او ان اختالفات
طبیعي دي .دا بیخي سمه خبره ده.
د انسانانو ترمنځ د نظرونو ،باورونو او سلیقو توپیر تل شته.
په ولسواکو ټولنو کې دغه توپیرونه په منطقي بڼه څرګندیږي ،سره ټکر کوي او له رامنځته شوې
اېنرژۍ څخه یې ټولنه پرمختګ کوي .لکه په یوه لوی اېنجېن (ماشین) کې د بېالبېلو پرزو توپیري
خوځښتونه چې ځینې یې یو د بل پرخالف تاویږي ،خو د ټولو د تاوېدلو په پایله کې انجن کار کوي
او حرکت رامنځته کیږي.
په مستبدو ټولنو کې هم دغه اختالفات ورو ورو په یوه پټه اینرژۍ بدلیږي ،په منفي تګلوري کې
زیاتیږي او پسې زیاتیږي ،پایله یې چاودنه او ویجاړي ده .لکه په بخار دیګ کې د سړې و تودې
هوا د ټکر فشار چې که د وتلو الر ونه مومي دیګی چوي.
په شعوري ټولنو کې توپیرونه او اختالفات په عقالني بڼه څرګندیږي ،خلک وایي:
پالنی ګوند یا سیاستوال په دې او هغه علمي دلیل غوره نه دی ،دا یا هغه سیاسي لوری ځکه ښه دی،
چې دا او هغه تدوین شوې برنامه لري او په دومره وخت کې ،د دومره وسایلو او امکاناتو په کارولو
سره به دا او هغه پرمختګ شونی کړي...
د ناشعوري ،روسته پاتې او بدوي ټولنو تر منځ د نظر توپیرونه او اختالفات د ښکنځلو ،پوچو پرغڼو،
پېغورونو ،ژبنیو چیچنو او شخړو په بڼه راڅرګندیږي.
تېرو څوکلونو ته ځیر شئ او بیا تېرې څو میاشتې وځیرئ ،څومره ښکنځلې ،ناموسي سپکاوي،
پېغورونه ،پوچ و پرغنډ سره وتوغول شول ،ګټه یې څه شوه؟
موږ عقالني وسایل په بدوي فکر چلوو ،ښایي اورېدلي مو دي ،چې په سیاست کې اخالق نه شته .له
دې مو اخیستنه بیخي سرسري ده ،ځکه خو په ټولنیزو رسنیو کې لوڅ لپړ ګرځو ،نړۍ راپورې
خاندي او موږ په ځګنو خولو یو بل ښکنځو...

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

نړۍ ستاسو ښکنځمنې ناندرۍ ستاسو سیاسي ادبیات ګڼي .ښه ځیر شئ ،لوڅ لپړ والړ یاست او بد
شیان مو یو بل ته په السونو کې نیولي دي...
نړۍ ته ځانونه په سپکو سیاسي ادبیاتو مه شرموئ.
وږي ولسونه د سیاستلوبو د اکټونو حق نه لري.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

