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 دي او هغه وگړي واکمني نه، ځواب د ستونزو د
 

 هد یوه سیستم واکمني د
 

او هغه ساده اندیښ او جیل ساالر... واکمن کیدل نه دی. د  د افغانستان د ستونزو ځواب ددي او هغه خان، ددي
یو بدلون منونکي او بدلیدونکي سیستم. یو سیستم چي د   افغانسنان د ستونزو ځواب د یوه سیستم واکمن کیدل دي.

د   لقابونهخان او پهلوان، بدماش او جیل ساالر... په ځای کښینوي او سیاسي ادبیات له دي نومونو او ا  همیشه له پاره
دلته دولتونه او حکومتونه ړنگ شول، یو بل پسي بهرني پوځونه   دلته سیاستونه بدل شول،  همیشه له پاره پاک شي.

راغلل او والړل، دلته ایدیولوژیگاني بدلي شوي، دلته څو ځله واکمني څیري بدلي شوي او یو په بل پسي واکمنان یا 
جگړه ختم کیږي، نه امنیت تامین کیږي او نه په ټولنه کي  ته هیواد کي نهووژل او یا هم بدل شول، خو په دي بدبخ

یو چي ټولي دنیا و نشوای کوالي افغانستان له   ثبات شته دی. موږ همدارنگه د یوه بل حیرانونکی واقعیت شاهدان
د جهان او ثبات  اوس هغه وخت راغلی چي موږ باید الره بدله کړو او له سره فکر وکړو.  دي بحرانه را وباسي.

خان، ددي او هغه امیر ... د واکمني په ځای د سیستم واکمني   ټولنه ددي او هغه  لرونکو ټولنو تجربه را ښیی چي
 ته ضرورت لري.

 

پسی د گرزیدو په ځای باید سیستم جوړ … بابا گانو، پهلوانانو، ساده گانو، ریاکارانو  بلي، ټولنه په رهبرانو، خانانو،
سیستم چي په هغه کي هرڅه په خپل ځای وي. دین په خپل ځای، دولت په خپل ځای، فرهنگ په خپل ځای کړي.یو 

وي. یو سیستم چي په هغه کي د ټولني ټولې برخي فعالې او کار وکړي او یو بدلون منونکي او بدلیدونکي سیستم … 
ني رواني وي او دلته به همدا شان د وي. تر څو دا ډول یو سیستم جوړ نشي دلته به همدا شان جگړي او بلواگا

 بازار گرم وي.… امیرانو، جیل ساالرانو   ریاکارانو، غولونکو، خانانو،
 

دلته هیڅ جوړښت، هیڅ ارزښت، هیڅ نورم په خپل ځای نه دی. هیڅ یو یي خپل مشخص قلمرو نه لري او نه د نورو 
، حاکمیت او حکومت له یو بل سره گډ شوي دي او قلمرو او پولې پیږني. دین، سیاست، فرهنگ، رواجونه. دودونه

هر یو د تحمیل کولو هڅي کوي. دین د دین په ځای کي نه دی. فرهنگ د فرهنگ په شان عمل نه کوي اوسیاست 
 خپلواکي له السه ورکړي او ناکام شوی دی.

 

جوړه کړي چي له یوې میلیوني دلته د سیستم نشتوالی او د جوړښتونو او ارزښتونو گډودي یو توره او تړلې دایره 
ټولنني یي د راوتلو الره یي ورکه کړي ده. په عمل کي دي حالت ټولنه معیوبه کړي ده. همدي معیوب څرنگوالې په 

سیستم د وگړو  ټولنه کي سیاست د خان، د میر اوامیر، د غله او بدماش ... د لوبو او ځغاستو په میدان بدل کړی دی
ارزښتونو جوړیږي. جوړښتونه په ارزښتونو تکیه کوي، په ارزښتونو توجیه او قانونیت په ځای په جوړښتونو او 

په ټولنه کي همیشه دا سوال مطرح دی نن باید کوم ارزښتونه واکمن    پیدا کوي او د ارزښتونو په وسیله بدلیږي.
ي څه ډول تنظیم شي نن ټولنه شي او څه ډول عمل وکړي او ددی معني دادي چي په ټولنه کي د انسانانو تر منځ اړیک

خانان، بدماشان ساده اندیشان... ددي   څه ته ضرورت لري اوکوم ارزښتونه دي ضرورتونو ته ځواب ورکوالي شی.
 ضرورتونو ځواب نه دي.

یو سیستم باید جوړ شي چي د هغه په واکمني کي ټولنه د یوه ژوندي ارگانیزم په شان عمل وکړي. ټولنه یو ژوندي 
م دی او ژوندي ارگانیزم د هر څه په وړاندي عکس العمل ښیي.په یوه ژوندی ارگانیزم کي هر غړی خپله ارگانیز

دنده او خپل رول لري او د هغه د هر غړي پاتي را تلل ټول ارگانیزم متاثیر کوالي شي. یو فعال او سالم ژوندی 
ړاندي حساسه وي. یو سیستم چي په هغه ارگانیزم هغه دی چي ټول غړي یي اکتیف او فعال وي او د هر څه په و

کي د ټولني هر وگړي باید د سیاسي، ټولنیزپرمختگ په کار کي برخه واخلي او دا به په عملي توگه د ټولني بی 
 تفاوتي له منځه یوسي.
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