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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        شير ساپی ـ انجنير :ليکوال  ١١-٠٢-٢٠١١  ني
           

 ، د ښاغلو جهاني ؟ بايد کرد چه
  !لېوال او عباسی صاحب د توجه وړ

  :دويمه برخه  
  

اند؛ دلوړخياالتود درېيمې الرې سروال ښاغلی لېوال   . نوميالی دي يو بې مثاله ه
تو ژبې د ادب او کولتور د ودې او  ه ليکوال ښاغلی لېوال د پ  پرمخت په الرکې يورښتينې مخکد هېواد تک

وان ديدموکرات   .  
وان ويد خدای فيض او برکت په ه: وايی  وانی که    .غه چا وي چې په 

ې  ان تيا او روښانتيا  ه لري؛ عزتمند لېوال ليکوالد وي يواله ب ول  پدې باور دي چې دانسان اساسي حقوق ن  بايد 
  .يموکراس د ارزښتونو نه برخمن شيقومي اونژادي توپيرونو نه د د ،جنسي ،ژبني ،انسانان پرته له مذهبي

ولنيز عدالت اوسياسي آزادي ؛ پدې ليد لوری کې   .يو له بله سره متقابلې اړيکي لري 
الرو  ولنې په سياسي، اقتصادي او کلتوري وده او سمون کې د خلکو دعملي د من په باور واقعي دموکراسي يوازې د

ون په وسيل   . ه رامن ته کيدی شيگ
الرو  ي چې د فرق دادی چېعقيدو محافظه کارو ښي اوکي او د من ان  و دساتنې ار  دموکراتان دولت داکثريت د

و الندې نشي اقليت سياسي، اقتصادې، کلتوري او انساني حقوق په کې   .  تر پ
که وده ونه موندله چې د احالرې درېيمېپه افغانستان کې  وندونه طبعي زابو قانون توشيح نشو او سياسي  افکارو 

ودی شول وندونو دانحصار زمينه مساعده شوهودې ته پرين واکونو ته ديول افغاني  دکي . ، په دغه خال کې بهرني 
وندونو با رم شو اوښي  ې شوېو نورو من الرپهاوزار  وندونو د ودې الرې تن   .  

انو باند يالوجي   ونه زغملي او   ، مخالفې ډلې، چې يو په بل پسې په اقتدار راغليې والړو ډلوورپسې په خاصو اي
ـو کارونو پسې يالوجی له مخی په دغسې غـ له چې په وس کې  هرې ډلې د خپل اقتدار په دوره کې دخپلی اي  مال وت

 جامعه له سره ، دولت او حتی، حکومتپه دې پسې شول چې اجتماعي طبقاتپه مشخص ډول دوی . يې نه وه
کوي  ،واړوي ي، نورو ال کوښ وک چې د جاماو خپله رقيبه ډله و   .عې قومي ترکيب ته هم تغيير ورک

ندې دي ر ېرې    .ددغو تنظيمونو او چپيانو وران ،ناکامي او
  
ولنه کي دد    :  اسا سدوهمو جوړېد دولنې  مليافغانستان په قومي 

                                                                     !!ولـنـيـوحد ت  دويم ـ  د قومونو يوالي ، ملي 
ه وړاند ملي وحدت يو عالي هدف دى، خو د ملي وحدت ېدل تر هر  د . ې د ملي هويت تعميم ته ضرورت لريين

ه ن ولنې )  بالفعله مساواتدقومونو( ملي وحدت ملي هويت د تعميم تر              .             د جوړولو لپاره مهم ديد ملي 
ولنې د جوړولو ولنه لـه قومي او د ملي  و تر مين قانوني مساوات دى، آه يوه  دينـي  دويم غ اساس د هېواد د و

و  للحاظـه متجانسه هم وي تر  و ته مساوي حقوق ورنه آ ولنې و ولنه نه شي  پورې چې د دغې  شي هلته ملي 
ولنې د جوړېدو عمده اساس دى قانوني مساوات آه.جوړېداى  و پورې چې پر ملي هويت باندې . ه هم د ملي  تر 

ولنې د جوړېدو پروسه پر مخ موافقه ينو . بوزي نه وي حاصله شوې، قانوني مساوات نه شي آوالى چې د ملي  په 
ولنو آې چې د ملي هويت موضوع نه وي حل شوې، ډيموآراسي، چې د قانوني مساوات اعلي شكل  غير متجانسو 

ولنې د ته راوړي او د ملي   . جوړېدو مشكل نور هم قويكوي دى، حتى سياسي ناآراري من
ولنې پر هويت باندې موافقه او د  ولنې د جوړېدو او سياسي انكشاف   پردې اساس، د ملي  ملي هويت تعميم د ملي 

ي ضروري شرايط    .دي لپاره لوم
ولنې افغاني هويت ومني او د هېواد په د  ول هغه اوسېدونكي چې د دولت او  رسمي او ملي ژبو باندې و  افغانستان 

ي  ي رياست پورې مقامونه يا د لياقت او يا د خلكو د رايو لـه  آوالى شي چې لـه ولسوال نه نيولې ان تر جمهوريغ
ي، سياسي، ول افراد د الرې تر السه آ  اجتماعي او اقتصادي امتيازات بايد هي قوم ته منحصر نه وي او د هېواد 

     .هېواد لـه امكاناتو نه د استفادې مساوي چانس ولري
ي د مساوي حقوقو او وجايبو خاوندان  مليد ول و    .يدولنې 
  
ولنه کي دد   :ېم اسا س درو جوړېد دولنې  مليافغانستان په قومي 
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ی اجتماعي واحددرېم ـ     !ېدلغوني هويت رامل، په ان
  

 . د عروج لپاره مخکينی شرط ديی وحدت د ململی هويت
ندوی چې دملی هويت د پيوستون او وفاداری ا ر سياسی منل شوی سرحد په حساس دی چې د يو ولس مشترکات 

  .من کې وي
 .يخ، ژبه او دخلکو ادبيات او دولت، آداب او مناسک ، تارئين، دين او آ هېواد:  دغه ملی مشترکات

چې  مجموعه ،  دپيوندونو خصوصياتو، اړيکو اوو قومیا فرهنگی  ،اجتماعی ،جغرافيايی، تاريخی دملی هويت 
ی په وياړیدانسان ژوند په غې کې  ولنی غ   .ی شي تعريف کيدنيسی چې د

 ده له مجموعه يی سره و مشترکاتد نسبت دملی جامعهاحساس او تعهد او عاطفی تعلق د جامعه شناسی له نظره يوشان 
ر    .يچې دانسجام او وحدت موجب 

ولنيې دجامعملی هويت له دې امله اهميت لری چې ی  په هره اندازه چهوالی سببز انسجام او ملی ي   يو  د کې
ين يی هويت مضبوط او منسجم وی په همغه اندازه  اجتماعی وفاق پايه،ملیملت   . ويیی او يوالی بريال 

  :ه ماده  واييرملو ،دولت  :فصل، اول  نوی اساسی قانونافغانستان
ي افرادو دافغان دملت په هر فرد لهدافغانستان    .کلمه اطالق کې

ۍ آې افغانستان   . ديليل دى چې د دولت هويت تل افغانهمدغه د. يوازينى افغان دولت دى  په ن
ولنی جوړول دي ولو قومونو نه د يوي بی تبعيضی ملی    اوسېدونكي يې ول ،چې دهېواد زموږ هدف د افغانستان د 

ي وبولي؛ هغې ته نه انونه د هغې سره آلك  ولنې نه زيات لـه هغېولري او لـه بلې هرايي وفاداري منلي غ
ياجتماعي، ون احساس آ   .سياسي او رواني ت

 
ني الرـ درېيمه الر يا  من   !هالر؛ يوا

يزاساسات جوړشول سمد طالبانو د رانسکوريدو سره ولو مشکالتو سره سره د سياسی نظام بنس جهان او . ، د
روملتو فعال حضورپه هيواد کې دا   . ، او د دغه آمر دتحقق  زمانت کويفغان ولس کلک مالتمل

  .شول ته منشرايط رادپاره  ښه  د ودېداتحول يا دې آنی محرک  کې د درېيمې الرې  
ذار شی او د زجرياندغه اوس د دې وار رارسيدلی چې  ام پورته  خپلی تکاملي مرحلی ته  مان دايجاباتوسره موافق 

ی ي او دنوی وضعی دبری ک ان عيار  ک   .له پاره  
ندی، سريعيدتکاملی حرکت مسير په هرنوی فازکې نسبت تير ته  . عمل کوي ، او

 مسير،  يعنی دنوی وضعی دبری  اودهغه  دفاع  له پاره د مبارزې جمعی حرکت نوی شکل ته  املی دنهضت تک
   . لريضرورت 

الرو، په واقعدافغانستان پدی اوسن اساسه تاريخی مرحله کې  مترقی قوتونو نوبت او وار  دي چې يت کې نن د من
ی او خپل رسالت سر ته ورسوي ان" دهيواد دا ضروری اړتيا . خپل سروالی تثبيت ک اد په  دايج"ملی تفکر ار

ام ی  او دا سياسی چت  والرکې يوتاريخی  يجبران نقيصهک   .  ک
 د دغو حضور،)ډير شمير اعتداليوندښي او کي (ونوهغه ملی او سياسی  ظرفيتدهيواد په سياسی وضيعت کې 

ردان ديو پياوړی  سياسی قوتونوپه ترکيب کې دملی عناصروحجم تر بل هروخت ډيردي د غه تاريخی امکان هسر
ی دهسراسری ملی تفکر    . دجوړيدو زمينه يی هم برابره ک

ې  نظامی او سياسی حضورموجوددهيواد په نن وضعيت کې چې د هي پهد  ن  ددې امکان  زمينه مساعده  عينی تو
وندینویيو ، د جمعی مبارزېلري  و اړهۀ  په ارادوید  دچې و په متعلقد ولس دده چې   سازماندهي تشکل  
ي   .ک

ي  وونکی فعاليت دتحقق لپاره د قوتونو تناسب ته  تغييرورک  په الرکې دولس  دفاعد تولنیاود يواغيزمن او ثمربخ
 .ياراده تمثيل ک
وند ي ولسی  ولنې الرښوونه وک  کوالی شي د ستونزو د حل په هکله موکراتاند.  کوالی شي د پرمختگ په لور د 

ي    .او په هغو د غلبې کولو په هکله نوي نظريات وړاندې ک
يولس   . د بدلونونو پلوی کوي او د عدالت او واقعيت په دفاع کې را پورته کي

  
  :يزه اراده ډله ي

ي سازمان لکه بل هر بشيو سياسی   .ری سازمان له دوواړخونو کتل کې
ي کسان چې سره راغون شوي، ترغور الندې هغه افراد اوپه يوه اړخ کې   . نيول کې
ته شويپه دويم اړخ کې خه را من وکسانو  ی پديده چ د راغون انته غوره ک يې د سازمان نوم يې    .، ليدل کې

ی اړخ کې یپه لوم ي فرد، دهر غ يدو لپاره پيدا کې و د ارادو سره د د دغې ارادې دپيدا . ی اراده د نورو غ
و فردی ار... کيدوسبب يا د ملت غوښتنه وي وياهم دهغه فردی شعور او شخصی غوښتنه  يدو په ، ددغو غ ادو د 
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وندی( يزه بهير کې يوه ډله ي يۀ اراد) سازمانی يا  ته کې ه فردی ارادو ه لدې چې ليزه اراده سر دغه ډله ي.را من
او کې،پل پواخوالي وخو دخخه جوړه شوی ه د  په پ خه بهر، د خپلواکې ارادې په تو يوی کل اودهرفرد د ارادې 

  .عمل کوي
وند يا سازمان د ډله يله هم ييزې ارادې دعمل دلوری درستې لپاره دې کبله د  ، داکثريتو فردی ارادو ته مخه کي

  .سازمان دموکرات وي دغسې يپدې ترتيب واي
  د دويمې برخې پای 
  انجنير شير ساپی

١١\٢\١٠  
  ...ادامه دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  


