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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

           غفور لیوال
          ۸۱۷//۷۱/۸۱ 

 سیاسي اراده
 

پېه  . ي  ، چېې خللېه سیاسېي اراده کېاروي      دجمهوریت د منطق پر بنسټ ، دټولنې اکثریت یا دحساب وړ خلک هاغه د
پېه هېره ټولنېه    .  دسیاسي ارادې خاوندانو ته وایي ( دحساب وړ اکثریت) له ټولو وګړیو څخه سیاسي جمهور  ، بله مانا

لته جمهوري بنسټونه او ولسواکي پیاوړې وي او په کومه ټولنېه کېې چېې    کې چې دسیاسي ارادې کاروونکي ډیر وي ه
ر خلک پر نورو بې ارادې وګړیو حاکمیېت چلېوي   ېسیاسي اراده دیوه ځانګړي قشرله خوا کاریږي ،نو هلته همدغه شم

 . چې زړه یې وي ،نو هغه ډول واک چلوي  ،او که دخلکو له غبرګون څخه  ونه ډار شي
ټوپکېوال ،  په وطن کې ټول امتیېازا    ایت کولو کې تر ټولو تکړه خلک یو ، شکایت مو دادی چې موږ افغانان په شک

؟   ،   ولې دوی پر موږ رحم نه کوي او الموهم په دې او هغه نامه وژنياخلي   وګړيزورواکي ، زر واکي او فاسد 
وپکېوال تېر نېورو تکېړه دي ، ځکېه      زورواکېي او ټ ( اقلیېت  )  یکې ه  ددې شکایت او پوښېتنې ځېواب دادی ،چېې دغېه لېږ     

چې دوی خلله سیاسي اراده په منفي بڼه کېاروي ، خبېره پېه    ،او واک چلوي ، دا بېله خبره ده  کارويخلله سیاسي اراده 
ارادې واال او بې ارادې وګړیو ده ، په هغه ټولنېه کېې چېې اتېه ویشېت میلیونېه       رنده ، زموږ بحث پکې  ښه یا بده اراده 

وړانېدې پېه ګونېشو شېي او دغېه څېوزره کسېان         رارادې واال خلکېو پې   ،یا ورځېه څېو زرو   ، د څو سووبې ارادې وګړي 
زمېوږ یېوه ملېي سېتوناه داده چېې زمېوږ خلېک        .  یوازې دخللې ګټې اوځواک په اړه فکر کوي ، حالت به همداسېې وي 

نېه پرښوېودل کیېږي او    هم دي ، یېا کارونه یا سمه کارونه ندي خبر ، یا یې پروړاندې بې تفاوتېه  ردخللې سیاسي ارادې پ
 … یا 

چې سیاسي اراده دې ته نه وایي ،چې سوټی یا توره راواخلېه او وینېې وبهېوه ، څېه کېوې چېې سیاسېي        ! حاشا او باخبر 
هوښیار ملتونه خلله سیاسي اراده په سوله ییاه او د خللې ټولنې د وګړیو دانساني ژونېد دښېه کولېو    ! نه .  اراده کاروم 

 . وي  للاره کار
ښېه  ، زمېېوږ بحېېث   ورو ورو یېېوې پېه زړه پېېورې پېېایلې اخیسېېتنې تېه ورنېېږدې کیېېږي او هغېېه دا چېې لېېه دغېېه ټېېولنیا       

څخېه هغېه وخېت ځېان خی ېوالی      ( جګړې ، بې وزلۍ ، پردیو السوهنو ، استبداد، فساد او پاشلي وضېییت  ) ناورین 
ه مثبتېه ، ژغېورونکې او رغوېتیاه    دې کېارولو تېه پې   لو تېه وهوېوو ، دسیاسېي ارا   ودسیاسي ارادې کېار   شو ، چې خلک

  . ، هووونه د روښانفکرانو ټولنیا مسئولیت دی  روحیه ( ا یحي )
 : ډیره سخته نده ، له اسانه چارو یې پیلوو ، دبېلګې په توګه  سیاسي اراده څنګه کارول کیږي ؟

 ،هر افغان دې دخلل کور مخه پاکه کړي 
 ،هر افغان دې خلل اوالد ښوونځي ته ولیږي 

 ،کاندید ته رایه ورکړي ( ښه )هر افغان دې  درایې مرکا ته والړ شي او دخلل ژوند دژغورلو للاره  دې 
هر افغان دې  ، په خلل ورځني ژوند کې د فساد مخه ونیسېي او هېر افغېان دې دهېر منفېي حرکېت پېه وړانېدې دپېولی           

 .دنده تر سره کړي 
 . ي الی شفغان دې ددې مخه ونیسي چې څوک یې دهېواد ملي ګټې پر نورو وپلورهر ا

ښېه او مثبېت   ) او هر افغان دې له خلل سیاسي حق څخه دکار اخیستلو پریکړه همدا نن وکېړي ، همېدادی چېې جمهېور     
 .به پر لږشمیر انحصارګر پوړ بریالی شي او هېواد به وژغورل شي ( اکثریت 

دا به هم عجیبېه  دا خو اسانه کار ندی ، او زما کرښې به د بېغمه زړه نصیحت درته ښکاره شي ، تاسو به وایاست چې 
بېې خبېره او نالوسېتي کلیېوال افغېان څخېه کېوالی شېو ؟          ،لېرې پراتېه   یوه غوښتنه نو څنګه لهسې ښکاري ، چې دادرته 

او پوهېول ، عمېل تېه راوسېتل او سېمه       مګر یو څه تم کېدل پکار دي ، دسیاسي ارادې دکارولوللاره داکثریت راویوېول 
همدا نن یې ښایي پیل کړو ، له لږه کي مستبد پېوړ څخېه   یوڅوک یې پیل کړي او  پایله اخیستل باید له یوځایه پیل شي ،

 . دخی ون جمهوري الره همداده 
قېان  کېوي    تهکارولو پرخللې سیاسي ارادې ،د مثبت بدلون للاره،په ریوتینې مانا سیاسي ګوندونه همدا کارکوي ،خلک 

 ،موږ ګورو چې د یوه هېواد او ټولنې ژغورل او پرمختګ وربول نه کوډې دي  او نه هم ناشونی کار. او هووي یې 
 . له همدې ځایه پیل کیږي 

ر پېر سېرونو نېه دی ، پېر     ې،نېن سېبا شېم    الندې راځېي مرییتوب تربې ارادې اکثریت دباارادې اقلیت هر : داپه یاد ولرئ 
 .   ارادې دی  شیور او
 : ځ  وړاندی



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

روښېانفکره ، ژمېېن او زړه سېېوانده نسېل ، چېېې وکېېړای شېېي دخلکېو بېېاور خلېېل کېړي ، ښېېایي دخلکېېو دسیاسېېي ارادې د      
ي او باالخره دملېي ژغېورنې   کړکارولو للاره، پر افغاني لیدلوریو او روشونو والړفکري او عملي میکانیامونه طرحه 

 . چې باید ډیر پخوا مو پیل کړی وای  ، ياو ا یح هغه کار اوس پیل کړ
 


