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 2/1۲۱/۵۱1۲          آصفی خوشحال
 

 کړه هیر یې رنګ کړه؛ تیر کوڅې له یار
 

 کولو سیاست ډول کوم د او دی څوک مدار سیاست فعال وایې؟ ته څه سیاست
 زړه ولس د هم او هدف خپل هم چې؛ ورسیږو ته واک داسې کې پایله په

 کړو؟ ترالسه
 یا قدرت خپل انسان یو پواسطه هغه د چه کیږي ویل ته مهارت هغه سیاست

 لوبه فریبي او هنری نیولو واک او قدرت د سیاست هم یا. رسیږي ته هدف
 .ده
 په او رایه او خوښه په خلکو د مدار سیاست یو کې هیوادونو دیموکراتیکو په

 د مدار سیاست فعال. ورسیږي ته واک کې پایله په کولو سیاست سالم د ولس
. وي مالتړی کې برخه اړونده په ورسره هم ولس او وي کړی خپل زړه ولس

 چې کوي هڅه شان همدا نو لري، اهداف ځانکړي پوه سیاست هر چه څرنګه
 سره مهارتونو یا( ناروا او روا)وسیلو او الرو بیالبیلو په ته اهدافو خپلو

 هغه مدار سیاست خدمتګار او پوه خو. ولري بقا ژوند خپل د ترڅو ورسیږي
  .ورسوي ته واک ځان وسیله په کولو سیاست سالم د ولس په چې دی
 د کوي، مشورې سره خلکو له ګرځي، ولس په نو غواړي رسیدل ته څوکۍ او واک مدار سیاست سالم چې کله

 ژمنې برابر توان او وس خپل د سره ولس اوري، وړاندیزونه ولس د یې خاطر په حل د او وینې ستونزې خلکو
 .لري لومړیتوب ژمنې کړې خپلې سره ولس له ورته مسایلو ګردو له نو ورسیږي ته واک چې کله بیا او کوي
 او یسئر تر نیولی څخه وزیر او یسئر اجرائیوي ولسمشر، له کې؛ رڼا په معلوماتو شویو یاد پورته د راځۍ اوس
 .وارزوو چارواکي اوسني او سیاسیون خپل پورې مدیر

 خپلې د چې وې، ورکړې ژمنې سترې /٠ ته ولس مهال پر کمپاین ټاکنیز د غني ولسمشر: ژمنې ولسمشر د ــ1
 کېدو ښه د عایداتو د دولت او خلکو د او مسایلو اقتصادي د ژمنې ډېرې ده د. کوي عملي یې به کې صورت په بریا

 .کوو اشاره ته هغو څو فقط یې دلته. څرخېدې را محور پر لوړېدو او
 .وي نه استوګنځي بې هم هېڅوک به کې کلونو پنځو په حکومت د زما ـ
 ځان خپل پر لومړى قانون. خوندیتوب پانګونې د هغوى د او کول ترسره کارونو مهمو د لپاره ساتنې د پانګوالو د ـ

 .کوم پلى دانش سرور او دوستم جنرال پر بیا
 .مهارول یې اوبه او جوړول کانال ننګرهار د. بدلول والیتونو تولیدوونکو پر برېښنا د به والیتونه ختیځ ـ
 معنوي او مادي عالمانو د کول، رامنځته پیوستون منځ تر خلکو د وړل، منځه له واټن ترمنځ جومات او ارګ د ـ

 .کول درناوى ته حقونو
 .برابرول زمینو کاري د ته ځوانانو اصالح، محاکمو د جوړول، حکومت ولسي د یووالى، ملي تنفیذ، بشپړ قانون د ـ
 .ورکول راپور حکومتوالۍ د ته خلکو کې میاشتو شپږو هرو په او بدلول نه شرکت سهامي پر دولت ـ
 خپلسري او کول مالتړ څخه معلولینو له مهال جهاد د او کول دفاع حقونو له وارثانو د شهیدانو او ځواکونو امنیتي ـ

 .راوستل سولې د مرسته په عالمانو دیني د کې هېواد په ،وړل منځه له وال وسله
 د یې کې والیت هر په او باله نه کم غني ولسمشر له ځان هم عبدهللا ډاکټر یسئر یويئاجرا: یسئر یويئاجرا ــ2

 وې، ورکړې وعدې لویې لویې ته ولس هم ده. و کړی ښوروا سیند او غوښه غر ته ولس مهال پر غونډو کمپاینیزو
 .کوو یادونه څو د فقط یې دلته

 .كوو به همپالنه او راولو اصالحات كې رڼا په شعار خپل د به مونږ
 اواروم الره به ته انكشاف متوازن او مساوات وړم، منځه له به فساد اداري ـ
 راولم سوله  تلپاتې کې هیواد په -
 راولم اصالحات کې ادارو دولتي په -

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/asfi_hkoshhal_yar_de_kozi_terkra.pdf
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 جوړول بندونه لوی بریښنا د سیندونو پر کونړ او کامې د -
 .جوړول بندونه کوچني برق د کې لمن په غر سپین د -
 سړک خوګیاڼو لین، دویم اباد جالل ـ تورخم د جوړول، سړک حلقوي جوړول، روغتون لوی یو کې ننګرهار -

 جوړول
 .جوړول پوهنتون لوی کې لغمان په رغول، سره له پُل بهسودو د
 وې شوې سره ولس له مهال پر کمپاین ټاکنیز د لخوا یسئر یويئاجرا او ولسمشر د خو ژمنې شوې یادې پورته دا

 کې پالنونو کاري ورځنیو سل خپل په او کې تاالر په جرګې دولسي د وزیرانو شویو معرفي لخوا دوی د چې دا خو
 قضاوت مو بیا او کړۍ قیاس څخه مشرانو همدغو له تاسې دا کړۍ؛ عملي یې به څومره او کړي ژمنې کومې
 په ژمنو د یسئر یويئاجرا او ولسمشر د( خروار نمونه مشت) وایې چې مصداق په متل دري هغه د مونږ. وکړۍ

 .کوو بسنه ارزولو
 ورکړې ژمنې وړې او لویې ته خلکو یې مهال پر کمپاین د او وکړ سیاست ولس په خو یسئر اجرائیوي او ولسمشر

. ورسول ته ځای شوي ټاکل یې دوی او ورکړه رایه سره ورکولو قربانۍ په او دارۍ امانت پوره په هم ولس او
 یو دغه په حکمرانۍ د دوی د چې وکړۍ قضاوت خپله په تاسې دی دا اوس خو ورسوو ته سر رسالت خپل ولس
 کلنې یو دغې له یې همداراز. شوي پاتې وفاداره ته ولس خپل څومره او کړي عملي یې ژمنې کومې کې دوره کلنه

 ته ژمنو کومو او کړي اوبه ګالن څومره به کې کلنو څلورو پاتې په چې وکړۍ وړاندوینه او کړۍ پرتله څخه دورې
 وکړي؟ السرسی به

 یواځینی ایا و؟ څه مقصد او هدف څخه ژمنو او وعدو کړو له دوی د چي ده دا پوښتنه اساسي هم سره ولس له اوس
 به څومره شته؟ غم ولس د ورسره هم اوس که او و کول چړچې سیاسي خپلې او رسول ته واک ځان خپل یې هدف
 ولري؟ باور نور ولس پرې

 هم یې کې عمل په وایي خوله په چې څه هغه وي، یو یې عمل او ژبه چې کیږي چا هغه په باور چې دی معمول دا
 .لري بڼه عملي خبره دا کې ډګر سیاسي په افغانستان د مګر ثابتوي،

 پای


