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 1۱/۴۰/2۴1۲            خوشحال آصفي
 

 په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ولې اړین دی؟
 

بالخره له بلها جنجالونو او کشمکشونو وروسته حکومت اعالن کړی چې د 
مه نېته به په ټول هېواد کې د ولسوالیو شوراګانو  2۲د تلې میاشتې په روان کال 

د ټاکنیزو کارتونو  2۲او پارلمان سرتاسري ټاکنې ترسره کیږي. د ورې په 
اخیستلو بهیر هم پیل شو. دلته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه بېالبېل نظرونه 

مغرضو کړیو لخوا داسې موجود دي. ځکه تېرې ټاکنې د بهرنیانو او کورنیو 
بدنامې شولې چې ولس یې په ډیموکراسۍ او ټاکنو تر اعظمي درجې بې باوره 
کړو. د بهرنیانو او کورنیو مغرضو کړیو لخوا د تیرو ولسمشریزو ټاکنو بدنامولو 
سره اوس راتلونکو ټاکنو په اړه هم خلک زړه نازړه دي چې ګډون په کې وکړي 

 یا نه؟
ې پخوانۍ ټاکنې چا او ولې بدنامه او بحراني کړلې خو په دې بحث نه کوو چ

لیت په درک کولو سره دلته ځینو هغو ټکو ته اشاره کوو چې ولس د خپل مسؤ 
اړ دی چې باید په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. یا هغه مواردو ته اشاره کوو 
 چې ولس یې باید په پام کې نیولو سره په ټاکنو کې په پوره رضایت برخه

 واخلي.
 خوشحال آصفیښاغلی          

 د اسالم له نظره په ټاکنو کې د ګډون ګټې
په ټاکنو کې د ګډون له امله هغه ګډون کوونکی چې د ولس غم او درد حس کولی شي او غواړي چې د ولس  .1

و ، سیاسي اپه سرنوشت باندې سم شخصیت وټاکي، د روحي او جسمي آرامۍ احساس کوي ځکه خپله شرعي، عقلي
 ټولنیزه وجیبه یې ادا کړې ده.

د الهي مسولیت ادا کول، کله چې یو څوک خاص د خدای د رضا او د ولس د آرامۍ په خاطر په ټاکنو کې  .2
ګډون وکړي نو په حقیقت کې یې د خدای او ولس په مقابل کې خپل هغه الهي مسولیت ادا کړی دی چې خدای 

لنې د اصالح لپاره په خدای، وطن او خاورې مین شخص د خپل ولس زعیم نوموړي شخص ته ورکړی چې باید د ټو
 وټاکي.

هغه څوک چې په ټاکنو کې برخه واخلي، بیا د خپل هیواد په اداري امورو کې ځان شریک ګڼي او له بې  .3
 تفاوتۍ او بې انګیزه توب څخه خالصیږي او خپل وجدان ته ځان مالمت نه احساسوي.

ه اخیستل د نظام د اقتدار او بیا خلکو ته د ښه خدمت ترسره کولو برخه کې د مسولو په ټاکنو کې پراخه ونډ .۰
د ناهیلۍ او زړه هیواد د پرمختګ او سوکالۍ د دښمن  بب کیږي، همداراز په ورته مهال دچارواکو د هڅونې س
 خوراک باعث کیږي.

 

 په ټاکنو کې د ګډون سياسي ګټې
دښمن په سترګو او زړه کې د اغزو او چړو ننوېستل دي. دا یوه  په ټاکنو کې ولس پراخ ګډون د هیواد د .1

سیاسي حماسه ده او دا چې د هیواد د پرمختګ تاریخي دشمنان مو په بېالبېلو الرو غواړي خلک په حکومت بې 
و نباوره او حکومت له خلکو جال کړي نو راځی د دښمن په شوم پالن د ناهیلۍ خاورې واړوو او په پراخه کچه په ټاک

 کې برخه واخلو.
په ټاکنو کې پراخ ګډون د یو هیواد لپاره اقتدار او د دښمن له شومو موخو ترالسه کولو څخه مصونیت ورکوي  .2

 چې پر اساس یې د هیواد په کورنیو چارو کې د دښمن د السوهنې مخنیوی هم کیدلی شي.
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لنډ کړو څو بیا د تیرو ټاکنو په شان د په ټاکنو د پراخ ګډون له امله باید د نورو مغرضو هیوادونو السونه  .3
خلکو په رایه لوبې ونه شي او دریېمګړي ته اړتیا پیدا نه شي څو زمونږ سرنوشت وټاکي. خلک باید د خپل سرنوشت 

 په خپله ټاکلو لپاره په ټاکنو کې ګډون وکړي.
 ې سره بیا یاد هیواد پهپه ټاکنو کې د خلکو پراخ حضور په نړیواله کچه د یو هیواد باور زیاتوي چې په د .۰

پوره وړتیا کولی شي چې له خپلو حقوقو څخه په غوره توګه په نړیواله کچه دفاع وکړي. ځکه د یو هیواد خلک چې 
په ټاکنو کې پراخ ګډون کوي مانا یې دا ده چې دوی ټول په دیموکراسۍ باور لري او غواړي چې د خلکو لخوا جوړ 

 وکړي، نه د پردي په الس جوړ شوی حکومت.شوی حکومت دې په خلکو حکومتداري 
په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون په کورنۍ او بهرنۍ کچه د نوموړي هیواد د کلک او مقتدر حکومت ضمانت  .۲

کوي. ځکه هغه حکومت چې د خلکو په رایه رامنځته شي نو بیا د خلکو له پراخ مالتړه برخمن وي او هغه حکومت 
 ا په نړیواله کچه له خپل او ولس له حقه په کلکه دفاع کولی شي.چې دخلکو مالتړ ورسره وي بی

نو راځی په ټولیز ډول د خپل ایماني، وجداني او هیوادني احساس او مسولیت له مخې په پراخه کچه په ټاکنو کې 
 برخه واخلو او له پورته یادو شویو ګټو څخه مو ټولنه او دولت برخمن کړو!
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