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 وي؟ ېداس موکراسيید
 

 ولس په ېچ يېږادینو د هر انسان ذهن ته دا خبره  يېږک خهڅ ېولنټ ېولسواک ایاو  ېموکراسیبحث د د ېچ کله
د ولس په السونو او حکومتونه د ولس  اکنهټهره  ېک ولنهټپه ولسواکه  ېچ کهځلري  تښارز یلو ومرهڅ ېک ولنهټ

 وابځد ولس د افکارو  ېدي چ ړحکومتونه هم ا ون يړېږحکومتونه د ولس په ارادو جو ېکله چ ي،ړېږپه ارادو جو
 .واوسي وونکيیو
 

دا  ځېواینه  ېاندړخو د ولس په و يځرا تهځمن ویرا حکومتونه د ولس په ېپه افغانستان ک په ډیره خواشینۍ سره
 .يېږنه ورکول ک تید ولسونو ارادو او افکارو ته اهم ېندي بلک وونکيیو وابځ ېچ
  .باوره کوي ېب یې موکراسيیه دکوي او پ ېلیدا چاره ولس ناه ېچ
 

ا ، د ړیپیل ک تینوي سازمان فعال وهید افغانستان د پاره په نوم  موکراسيید د ېنو اوس ېله مخ ونوټپویر وینو د
دا سازمان د ولسمشر غني  ېچ لیدل ېنه لري، په د تیفعال ېهغس يېږندګرڅ خهڅله نوم  یې هګنڅ ېسازمان چ

وي او ورک ېته پیس انونوماند وینو ګېد ولسي جر ېدا ده چ یېعمومي برخه  تیکسان رهبري کوي او د فعال ېدېږن
 ېخه کبه په هره بر نوړشي نو د حکومت له ک اليیته بر ګېولسي جر یې ېرېنوماندانو اخلي که چ ادوید  کونهیالسل

  .دفاع کوي
 ؟یمعن هڅپه  موکراسيیوي نو د ېداس ېرېچ که

 راز رول نه لري؟ ېڅه ېک اکنوټولټولس په روانو  ېعنی،  یمعن هڅپه  ولسواکي
 ده؟ ایتړا هڅته  اونوړنو د ولس دومره زحمتونو او ک ایب
  ده ؟ ایتړا هڅمصارفو ته  وینو دومره لو ایب

نستان د اساسي قانون د افغا ېحق لري چ وکڅ هر ېچ کهځراولي،  ېد افغانستان ولسواکي تر سوال الند نهړک دا
 اکنوټ ویشورا او ولسمشر تيیوال انو،ګشورا ویولسوال ،ګېولسي جر یېاو د ولس په را يړنوماندان ک انونهځمطابق 

  .الر وموندي ایالره د بر مهید ولس په مستق او.ته  نوماند شي
 

 په کچه خپل وادېکار سره دولت د ه ېدي ، او د ودلېښک ښېپه ستوني پ ېتنښد ولس د حق غو نهړدا ک ېدا چ دوهمه
 .له السه ورکوي نوالیم

 نوشویاحزابو په فرما اسيیهم س اید دولت او  یاځپر  ویراتلونکي استازي د ولس د را ګېد ولسي جر ېرېچ که
 يېږمات ځه ورموجوده قانون به هر ېدولت خپل باور د السه ورکوي او په افغانستان ک ېشي نو باور لرمه چ اليیبر

 .يځ هځورسره له من ېلیقانون مات شي نو د ملت ه ېکله چ
 

 د خپلو قانوني ېچ يړاو اجازه د ولس ته ورک سيیمخه ون نوړک ېداس د ېکوو چ تنهښغو خهڅله ولسمشر غني  ږمو
ولس د خپلو  او. پلي شي هګپه سمه تو موکراسيید ېک ولنهټمو په  وڅتر يړوک ونډګ ېک اکنوټپه  ېواکونو له مخ

ي راتلونک هښ وهیاو د  يېږورس تهینوره پا ېانیانصاف ېاو ب ېموجوده ستونز وڅ تر شي ودلېښته پر واکونو قانوني
 .د پاره سمه الره هواره شي

 

ولس ته  ېده چ ایتړا ېاکنټ ېزیولسمشر ېاو ورپس ېاکنټرو پارلماني ل تهېآزمون مخ یلو وید افغانستان خلک  ږمو
 هښ ویولس مو د خپلو راتلونکو نسلونو د پاره  وڅشي  ودلښ ېد ېنشي او پر ړجو ونهخنډته  ویاو د ولس را

  .يړک نیتضم یراتلونک
 پای

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mangal_m_democracy_dasi_wei.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mangal_m_democracy_dasi_wei.pdf

