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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 ۴۲/۴۲//۲/۴                                                                                                    غفور لیوال

 د ملي مشرۍ تشه

 Nation)ملې  ووووونېه    ،چې  ممېوپ پېر غوپونېو رانیېه ايېېيل ک ې         ( اصطالح) د ډيموکراسۍ له نغارو سره مل يوه نوې نومونه 

Building) مل  يو ال له پخواڅخه، حال دا چ  موپ دې ته اوتیا نه لرو ځکه موپهد. 

 .دی (National Leadership)ملي مشر  يا  ،هغه څه چ  موپ نه لرو

 ملي مشر  څه ده؟

يو مل  يېا د يېوه ه ېواد ړشې ړ       ، سيونزې يا پ ښ  پر مهالئلد يوې سيرې ملي مېي ش یهر کله چ  يو شخص يا سیاسي حرک  وکړا

 .ې دهملي مشر  ي  رامیځ ته کړي  وژغور  ،څخه  او له سيونزې  لور  خواته وروخوځو  حل اکثري  د مثب  

کولېو نوتې  يې      Mobilizeحال  ک  مهمه داده چ  دغه شخص يا سیاسي حرکې  خ لېه اراده ولېر  او د ملې  خوځښې  يېا       په داس  

 .خ ل و 

حيې  حکوميونېو مشېرال ملېي      ډلېو چې  د وونېنونو،    ،موپ لېیزې ک    چ  داس  ملي مشر يا ملي مشېرتو  نېه لېرو، دا ړېه نېه ه ېروو      

ژړو، څوکیو او وټو په نامه راپاڅینلي ډلمشرال ملي مشېرال نېه شېو وېاالی او نېه هېو د هغېو        ، او د ايډيولوژيو، قومونو،  و  مشرال نه

 .پلويال د ټول مل  اسيامييو  کوالی شي

عیېويال او نور ل ه کي د هینوسيال د آمادۍ په نامه د خ ل عنم خشون  پر مېلمانال، واننهي د هینوسيال په سلګونه میلیونه هینوال، 

 ، نلېن مینيال د ویوړي افريق  خلک راوپارول چ  د تېوکمیز تبیېیپ پېر یېن يې       ټووچ  له انګلېيانه خ ل ه واد ،فلېفه راوخوځول 

  .سره يو کړ ، داس  کېال ملي مشرال وو

چېې  ټېېول ملېې  پېېر سېېوله ړېېاور  کېېړ ، ،چېې  د وګېېړې پېېه اور کېې  سېېومو خېېو يېېو ملېېي مشېېر مېېو ونېېه مونېېن   ې،مېېوپ درې لېېېیزې شېېو

 .پرمخيګ او ملي پیاووتیا ته ي  وهڅو ورورولو ، پخاليی ، 

 سيونزه چ رته ده؟

ت موپ دې تېه  راعيماد او ړاور له میځه تلل  دی، ذهیي اسا ړاننې چ  مموپ په ه واد ک  پر خ له اراده،تر هر څه ړیېټیزه سيونزه داده

ېېرو کېېانو هڅېه وکېړه د ملېي مشېرۍ       نه پرې د  چ  ملي مشرتو  رامیځ ته کړو، مالتړ ي  وکړو، ورپېې  والو شېو يېا يې  وپېالو، ډ     

پات  شول او تېردې ووانېنې نېه والول،     يښين پورې  دعوا وکړ  خو تر افغال او افغانېيانه ډېر په خ له ايډيولوژۍ، قوم، ژړه او سیمه

پیېې  يې  پېرې وورولې  او د ال      ،یېول  پېر څوکیېو يې  ک    ،کټ په اول قنم ک  د ړهرنیانو سيرو  پرې خوپې شوېاې  د ملي مشرتو  د

ډکې  شېوې، يېا    وري مشرۍ دعوه ه ره کړه او په لیډمهالېه وټېه يې  خېول      غټولو وعنې ي  ورکړې، همنا و، چ  له دوی څخه ي  د مل

 .مشرۍ ته او په دې تووه ملي مشرۍ ته يو هو ونېه شېو رسېینالی    ونواو وونن دډلونل يا پوځي مور ته او يا هو  سیاسي قنرت ته ورس

دوی هېو د ملېي مشېرۍ د رامېیځ تېه ک ېنو مخېه نیولېه او هېو يې             ،د ملي مشرۍ په رامیځ ته ک نو ک  لومړی خیېډ ړهرنېۍ السېوهی  وې   

 .چ  وواک  افغانال ړه هیڅکله ملي مشرتو  ونه لر ،  کړ خخلک له داس  مشرۍ څخه د تل ل اره ناهیلي کول، چ  دا ړاور دليه پو

او لېه افغېال مروريې  څخېه       ییو  فقر، کمزورې اراده، د شخصیيونو کم ، له لويو وټو څخه ړ  خبرم ؛ووخیډونه هو کو نه کورني 

 .د ړ لګ  کمزوری درک ي  يو څو

 :درېیمه الره 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

افغېال   )د ملېي مشېرتو  چېورلیز يېا اصېلي مرېور ړايېن       . د افغانېيال د ملي سېيونزې د حېل يېوه الره د ملېي مشېرتو  رامېیځ تېه کېول د         

 .و  (انېال

ۍ، ډ، ډوهییژړې  او قېوم څخېه و  خېو چې  هوسېاي       ،تېه وايېو، کېه لېه هېرې ايېډيولوژۍ      ( شهرونن) فغال انېال ددې ه واد هر اوسینونکي ا

 .حقونه ولر   ، د وټ  وسايل او ړشر توونځ

 :مشرۍ دريځ ته ورپورته شي، ړاين الننيیۍ ځانګړن  ولر   يهر شخصی  يا سیاسي خوځښ  چ  غواو  د مل

 .تايي ټول مل  د ژغورن  ل اره وخوځوالی شي ـ ملي مشر۴

له دريځه د ملي مشېرۍ پېر لېور  ورتلېل ډېېر سېخ        يا پرد  پالی  مشرۍ، ،ډلـ خ ل خوځښ  د خلکو له میځه پیل کړ ، د ولېمشرۍ ۲

 .او آل ناشوني د 

 .چ  د ملي مشرۍ صالحی  لر ،مل  ته په علمي او عملي طرحو او میکانیزمونو قیاع  ورکړ  ـ ۳

 وغواو «هر څه د افغال انېال ل اره» ـ  /

 .ـ د ړهرنیو مهرویو وعنو تکار نه شي۵

 .ـ د مل  پر اراده تکیه وکړ ۶

 .ي  خ ل و   ـ د هر ړنلول نوت۷

ـ  د ملي مشر شخصي پانګه تايي د خوځښ  له پیله ړیا تر ړريالیيو  يا مروه يوه افغانۍ هو مياته نېه شېي  ، حيې  لېه مشېرو  الرې      ۸

  .هو

د ويښېيیا او روتېانيیا   . چ  پر مخ ووونکي ي  ملي مشرۍ ته د ورپورته ک ېنو ووتیېا ولېر     ،ی شوموپ د ويښيیا پړاو هغه مهال پیلوال

 .پړاوونه دواوه د همناس  يوه ملي خوځښ  په السونو ړش ړينای شي

 

  

 


