
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰/۰۹/۲۰۲۲               عبدالغفور لېوال 

 

 یوه روایتي تېروتنه، چې باید سمه شي
 

 : د ریښتینیو سیاستوالو کار دا نه دی، چې ووایي
 

 "!خلک موږ غواړي"
 

 : ان د سیاستوال مسئولیت دا هم نه دی، چې ووایي
 

 " استازولۍ داسې یا هغسې وایمزه د خلکو په  "
 

ریښتینی سیاستوال خلکو ته الر هواروي، چې خپلې غوښتنې، سیاسي ارادې او پرېکړې په واضح او رڼه بڼه مطرح 
 .کړالی شي

 

 خلک ژبه لري، پوهه لري، پخپله ښه پوهیږي، چې اړتیا یې څه ده؟  
 

حکومتونه د خلکو د غوښتنو جارچیان یا لوډیسپیکرونه نه دي، بلکې هغه ادارې دي، چې د اکثریت خلکو غوښتنو  
 . ته د عملي کېدو سرچینې او میکانیزمونه ومومي او عملي یې کړي

 

عملي کېدو سرچینې او میکانیزمونه ومومي او علمي یې کړي( همدغه    موږ وویل ) د اکثریت خلکو غوښتنو ته د
 . یعنې جمهوریت. که چا د جمهوریت اسانه تعریف غوښت، یو ساده تعریف یې دا دی

 

هغوی، چې پخپله وایي: موږ د خلکو په استازولۍ دا وایو او هغه کوو، د هغو روحانیونو په شان دروغجن دي، چې  
 .ه کوي او غواړي د خدای په استازولۍ پر خلکو حاکمیت وکړيد خدای د استازولۍ دعو

 

 : بېلګه
 

همدا اوس خلک ډوډۍ غواړي، ښوونځی غواړي، کار غواړي، امنیت غواړي، برېښنا، اوبه او انساني بنسټي حقونه... 
 : غواړي، خو څه سیاستوال یوې خوا ته لګیا دي، وایي

 

 . خلک دا غواړي، چې موږ په واک کې شریک شو
 

 : بلخوا څه نور لګیا دي، وایي
 

 . موږ د خدای په استازولي په خلکو واکمني کوو
 . دا دواړه لوري دروغجن دي 

 تاسو له دغو دواړو لوریو وسلې واخلئ، بیا وګورئ، چې ریښتیا خلک په دوی څه کوی!؟ 
داسې شرایط رامنځ ته کړي، که څوک ځان ته سیاستوال وایي او ریښتیا د خلکو او وطن په غم کې وي، باید په ګډه 

 :چې خلک د رڼو او شفافو میکانیزمونو له الرې خپلې غوښتنې، پرېکړې او ارادي تمثیل کړي، چې
 څه غواړي؟ ــ 
 له چا یې غواړي؟ ــ 
 او د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره څوک غواړي؟  ــ 

 .ته دهغوی د غوښتنو د څرګندولو دریځ ورکړيریښتینی جمهوریت باید د خلکو د استازولۍ تر دعوې وړاندې، خلکو  
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