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 چاته باید رایه ورکړله شی؟
 

له اتو کالو وروسته دادی اوس بیا افغان ولس د پارلمانی ټاکنو د پاره د خپلی خوښی نوماندانو ته د رای ورکولو د 

کراسی تمثیل وکړی، خپله رایه وکاروی زو ګانو سره ورځی او غواړی د دموصندقونو لوری ته، د لسګونو هیلو او ار

 په ټولنه کی یی لری.خپلو هغو حقوقو ته ورسیږی چی  د همدی ټاکل شوی شخص له الریاو 

د ټولنیزو رسنیو له مخی مونږ ته دا پته لګیږی چی د ملی شورا د پاره دا کرت تر اتیا سلمې پوری نوماندان هسی 

خوا ډیر با ارزښته او ګټور منځ وی. دا کار له یوی  پنځه ویشتو او څلویښتو کالو تر ځوانان دی چی عمریی ممکن د

دی اراده لری چی باید خپل هیواد او ولسونه د هر ډول مونږ ځوان نسل را بیدار شوی او دکار له دی کبله دی چی ز

مافیه وی کړیو او مفسیدینو له اسارت نه خالص کاندی او د کلونو په اوږدو کی هغه تور داغ چی د دوی د هیواد په 

ټولنو د نړۍ د سالمو افغانی ټولنه هل شویدی له منځه یوسی او خپلایښودواکو بانډونو له خوا غلو او زور تندی باندی د

 په لیکه کی ودروی.

 فکر، کړو وړو او ټولنیزو چی هر په عمر ځوان نوماند، د خو دلته یوه ټکی ته باید ژوره پاملرنه وشی او هغه دا

ونکو او راکټ ویشت قاچاق کونکو او حرفوی قاتالنو، ینو،زورواکو، ټوپک ساالرانو، مفسید مناسباتو او د غاصبینو،

له، بیا هم د ځینو قراردادونو له مخی د تړاو له ک یا د خونی اړیکو د لرلو او ،انسان وژونکو او انسان تښتونکو سره

دی ولس د پاره داسی څه تر سره کړی چی ولس ورته اړتیا لری. همدارنګه هغه هسی ځوان نه دی چی هغه دی د

که نارینه وی که ښځینه( او ځان یی اوه قلمه ارایش کړی او غوړ کړی ) نان چی د سینګارتون نه تازه راوتلی ویځوا

او یا  ی نوم یی په میډیاو کی راشی او د عکاسی د کمری له الری یی خلک و وینیچخوښ وی  ته وی او یواځی دی

رکولو د لیسانس، ماسټرئ او یا دنورو حرفوی سسو څخه یی د پیسو په وؤهغه ځوانان چی د خصوصی تعلیمی م هم

زده کړو سرټیفیکټونه او اسناد تر د السه کړی وی، هغه ځوانان نه دی چی د دی وطن د انسان د ژوندانه دبدو او 

رته کړی او یا دی دا تمه تری وشی چی د ملت د ور د پاره یو وړوکی مؤثر ګام هم پیناوړو روانو حاالتو کی د تغی

ه کی یو وړوکی عمل هم سرته درنی او مقدسی وظیفی سره دی یا مینه ولری او یا دی په دی برخاستازیتوب د

 ورسوی. 
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کافی انرژی لرونکی او د لوړ کاری خوا نه د ان و پوهوو چی که ځوانان له یوی برسیره پردی باید په دی ټکی هم ځ

استعداد نه برخه من دی، له بلی خوا ممکن دومره کاری تجربه و نه لری چی د معضلو او مسایلو د حل د پاره الزم، 

ګټور او معقول تصمیم و نیولی شی، او دا ډول استازی شاید په پراخه توګه هم په هیواد کی د ننه او هم له هیواد نه 

په ضد د دښمن په ړیو له لوری تیر ایستلی شی او بی له دی چی و پوهیږی د د خپل ولس او وطن بهر د فاسدو ک

 په موجود پارلمان کی داډول ناپوهه څیری د دی ادعا د پاره ښه ثبوت کیدلی شی( صف کی ودریږی. )

که بی له ش ر سرهیاالتو د تغیکه خبره را لنډه کړو نو، تاسو درانه وطنوال چی د خپل ژوندانه د ښه والی او د ناوړه ح

زړه له کومی غواړی چی د ژوندانه ورځنی ستونزی مو راکمی شی، د خطراتو د قبلیدو سره د رای  مینه لری او د

او  دقت نه کار واخلی باید د ډیر ،ماند ته رایه ورکوید یوه مثبت بدلون په هیله یوه نوورکولو مرکزونو ته ورځې او 

یر وی او که ځوان وی( خپله رایه ورکړی چی لکه د تیر په څیرسبا په خپله رایه پښیمانه که عمر یی ډهسی چاته )

ی پښیمانه نشی بلکی په ځان و ویاړی چی داسی یو چا ته مو رایه ورکړی او داسی یو څوک مو د نه یواځ ، نشی

پوهیږی  قوانینو په حکمونو وکی د نافذ ملت په کور کی خپل استازی ټاکلی، چی ستاسو په ستونزو پوهیږی، په هیواد

او د همدی قوانینو د تطبیق د پاره په ټول توان سره کار او مبارزه کوی. زیار و باسی چی ټول سیاسی، ژبنی، سمتی 

و ستاس داسی یوه شخص ته خپله د باور رایه ورکړی چی او قومی اړیکی د رای ورکولو په وخت کی شاته واچوی او

او په تاسو باندی د  ،معامله و نکړی و په اعتماد باندی د ځان د مړیدو او پړسیدو د پارهستاس ،د رای په قدر پوه شی

 باداری د چلولو اراده ونه لری. 

له مخی  او د هغه د موجوده اړیکو د هغه د تیرو اعمالو ،تاسو کولی شی چی د خپلی خوښی نوماند د هغه د تیر ژوند

 ډول استبداد نه د خالصون، همدا یوه الره لری او بس. و پیژنئ. په روانو حاالتو کی تاسو د هر

 
 
 
 


