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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 14/4                                                                              نور محمد غفوری

    مبارزه د څه له پاره؟

سياسی مبارزه چې په . ګوندونو جوړول او چلول د سياست جز دی سياست علم دی او د سياسی 

ه سوله ايزه توګه پرمخ وړل کيږی، ټاکلی دموکراتيکو شرايطو کې د خبرو او مطبوعاتو له Fرې پ
بې ھدفه ھڅې او بې پ�نه او پروګرامه Fس او پښې غورځول، تشکي�ت . ھدفونه لری او بايد وئې لری

جوړول او پړسول او يو له بله سره ستړي کوونکی بحثونه کول وخت او انرژی ضايع کوی، ستړيا را 
ھغوی چې د ټاکلی ھدف په لور د مبارزې له پاره د  .ولی، خو په Fزمه چټکۍ مو ھدف ته نه رسوی

وړو سازمانو او لږو ملګرو په ھڅونه، Fرښونه او تشويق کې بريالی نه وی، طبعا چې نه شی کوFی 
  . چې لوی کميتونه او ستر سازمانونه ھم رھبری او اداره کړی

 بلکې د ايډياوو توليد او د عمل په ننيو شرايطو کې په سياسی مبارزه کې د سازمان د غړو زياتوالی نه،
سياسی سازمان ددې له پاره . له پاره د ابتکارونو وړاندې کول او خلکو ته رسول غوره رول لوبوی

که  لسګونه  او سلګونه زره کسان . ټاکلی ھدف ته د رسيدو په خاطر مبارزه وکړی رامنځته کيږی چې

څه بايد وکړی، د څه   او په دې پوه نه شی چېپه يوه سازمان کې راټول شی، خو ھدف يې معلوم نه وی
له پاره يې وکړي، څنګه يې وکړی، څه وخت يې وکړی او په کومو امکاناتو او ځواک يې عملی کړی؛ 

څه غواړی، څه  وی او که ډير، بايد ښه پردې پوه وی چې د ګوند غړی که لږ. ګټې دی تشکل يې بې

ه ډول يې ورته وايې او په کوم وخت کې بايد کومې خلکو ته د ويلو او رسولو له پاره لری، په څ
  . موضوع ته ډير پام ور واړوی

ګوندونه د دولت تابع ارګانونه نه دی او د ھغو د پريکړو په لکۍ پسې نه ځغلي، بلکې د موجودو  سياسی
و د دموکراسۍ په شرايط. حاFتو له پاره پخپل ابتکار معقول الترناتيف لټوی او ولس ته يې ور رسوی

 کې په سوله ايزه سياسی مبارزه کې د څو محدودو کسانو اغيزه او ګټه چې کلکه اراده ولري، ھدف يې

يې زده وی، تر ھغو  ځان ته معلوم کړی وی او خلکو ته د ھغو د ويلو او رسولو عصری Fرې
تظار يې منظم خو تړلې خولې او دوه زړي په ان سازمانونو او ګوندونو ډيره ده چې په زرګونه غړی

نه څه ليکي، نه د ويلو څه لری، نه يې د ويلو چل زده وی، نه يې په ځای او رقم پوھيږی . کښينولي وی

نن . او نه د خپل ھدف د څرګندولو، د خپل ځان د ښکارولو او خلکو ته د ورپيژندلو جرئت ورسره وی

  : تر ھر وخت زياته ددې شعر محتوی په سياست کې د تطبيق وړ ده چې وايي

  »دوصد مرد جنګی به از صد ھزار               اھی لشکر نيايد به کارسي«

دا مرام بايد خيالی، اتوپيک او داسې ايديال نه وی . لنډه دا چې سياسی سازمان معين مرام ته اړتيا لری

ګوند له ټولو ھڅو او کوښښونو سره سره عم� يو متر ور نږدې نه شی شوای او Fسته راوړنې ونه  چې
ګوندی مرام بايد د ټولنې د عينی او ذھنی شرايطو او ھمدا راز د ملی، سيمه ايزو او نړيوالو . لري

 حاFتو سره په مطابقت کی او د ګوندی امکاناتو له په نظر کې نيولو سره طرح او د عمل Fرې يې
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سته که ګوند د خپلو فعاليتونو په بھير کې وخت په وخت وړې او لويې برياوې او F. وسنجول شي

د ګوندي . يې نا اميده کيږی، له مبارزې Fس اخلی او ولسونه ترې مخ اړوی راوړنې ونه لری، غړی

عملونو  ګوندی رھبری په داسې غړو د روحيې د لوړ ساتلو او تشويق له پاره Fزمه او ضروری ده چې
 ھغه بايد وخت په او د مرام د ھغو برخو په پلی کولو Fس پورې کړی، چې معين برياليتوبونه ولری او

په سياسی مبارزه کې د ګوندي غړو او پلويانو د روحيې لوړ ساتل، . وخت د ګوند غړو ته ورسيږي

  . اقناع، تشويق، ترغيب او د ګوندي موخو په لور کشول د ګوندی رھبرۍ له خورا مھمو دندو څخه دي

يوه د بلې په لکۍ پسې  ی چېګوندی مرام يوازې کليشه ای، زينتی او التقاطی راټولې شوې جملی نه د
ګوندی مرام بايد په علمی تحليل، . ور وتړل شی، خو ګوندی غړی او ولس يې په مفھوم پوه نه کړل شي

حجم يې محدود وی، د ډيرو کسانو  لوړو ادبياتو او سټنډرد شکل سره جوړ شی، خو بايد ھڅه وشی چې
 ګوند د اساسي مرام  د وړاندې کولو تر د. ځای ومومی له پاره د درک او ھضم وړ وی او په ولس کې

ګوندي رھبری وخت په وخت د ګوندی اھدافو د توضيح او روښانتيا له پاره اغيزمن  څنګ Fزمه ده چې
د ھرې تقنينی دورې له پاره موخې انتخاب او تشريح شی، د وFيتونو . تدبيرونه تر Fس Fندې ونيسی

ه سم تحليل او تعبير وړاندی شی، د ھر تخصصی وزارت د او ولسواليو له پاره يې د محلی شرائطو سر
ګوندی الترناتيف سياست وټاکل شی او ګوند په دې پوه وی چې د ټاکلی  حکومتی سياست په وړاندې

په دې توګه د . وزارت، وFيت او ولسوالی له کومو کړنو څخه حمايت او له کومو يې ممانعت اړين دی

ھر يو پوھيږی چې په کومه سطحه، کوم . ې له ګونګي توبه راوزيګوند غړی په خبرو راځي او ژبه ي

په . ځای او په کومه موضوع کې د ګوند موقف څه دی او څه ډول بايد تشريح او خلکو ته ورسول شی

  . ډول د ګوندي غړو د يو د بل سره د ضد او نقيضو خبرو، ليکنو او ټکرونومخنيوی ھم کيږی دې

ولو غړو او مينه والو د نظرونو په ګډون طرحه، تصويب او د ګوند کله چې معقول ګوندی مرام د ټ
غړو او د خلکو پراخه کتلو ته وړاندې شی، ګوندی رھبري يې غړو ته د سوالونو او ولس ته د 
ارزښتونو په تشريح کښې جدی اقدام او Fزمه توجه وکړي، په ھغه وخت کې د ګوند غړی او د ګوندی 

وندي موخو په عملی کولو فکر کوی، د ھغو له پاره په اوس او راتلونکې زمانه سياست مينه وال د ګ
دا د . ياران، ملګری او متحدين را ګوری کې پ�نونه جوړوی او د تبليغ او عملی کولو له پاره يې

ګوندي غړو په روځنۍ مبارزه، مشغولتيا او دنده اوړی او ددې سبب ګرځي چی زموږ روڼ انده 
. څخه حال ته راووزي او په آينده فکر وکړی و د سياست ټول مينه وال له ماضیسياست مداران ا

يوازې په پخوانيو معيارونو پيښې او کسان ونه تلی، له پخوانيو پيښو زده کړه وکړی او شاته يې 
يو له بله سره اساسی  پريږدی او اوسنيو مرامی موخو او ارزښتونو ته مخ ور واړوی او په اعتبار يې

  . او باورونه جوړ او ملګرتيا وکړياړيکی 

ګوندونه مرامونه لری او که يې نه  دا سوال به د ځينو په فکر کې راشی چې د افغانستان ټول سياسی
خو که عم� ھر د ګوند . درلودای، ھغوی به د عدليې د وزارت په اړونده څانګه کې نه رسمی کيدل

 پوه شی چې د ډيرو ګوندونو مرامونه د ھيواد د غړی او سياستوال خپلې شاوخواته وګوری، ډير زر به
) abstrakt (پيښو په پخو ستنو نه دی وFړ او يا اړونده ګوندی رھبری د ګوندی اساسی نسبتا انتزاعی

يا نقص په ګوندی مرام کې وی او يا تشه د . اھدافو په مطرح کولو او وضاحت کې پاته راغلې ده

ا دواړو کې وی، چې د ګوند مرامی ھدفونه نه په ګوند کې د ننه ګوندی رھبرۍ د کار په ميتودونو او ي
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علت که ھر څه . او نه د ګوند څخه د باندې په ټولنه کي او په عامو مجلسو کې طرحه او شاربل کيږي

ګوندی غړی او د ګوند مينه وال په مرامی موخو باندې د بحث ع�قه او  وی، خو په دې حالت کې
  . مشوق نه لري

يو بل ته ورته دی، چې د خلکو له پاره او ان د سياست د مينه والو  ندونو مرامونه داسېد ډيرو ګو
ګوندی مرام بايد صريح او واضح وی او د . يو له بله فرق او تميز مشکل دی روشنفکرانو له پاره يې

 بيل يو له بله ګوندي مرام د ګوند په داخل کې. نورو ګوندونو له مرامونو څخه په آسانه تفکيک شی

فرکسيونونه، ګروپونه، جريانونه او ډلې سره نښلوی او له ګونده د باندې د ګوند ھويت نورو ته 
يو له بله سره ملګری  مرام يو له ھغو غوره مشخصو ع�يمو څخه دی چې د ګوند غړی. څرګندوی

ندی مرام ګو. ټاکی کوی، برخليک يې شريکوی؛ يو ګوند له نورو څخه بيلوی او د ګوندونو ترمنځ پولې

ډير ګوندی  په تأسف بايد ووايو چې په افغانستان کې. بايد دا دنده په ښه توګه سرته ورسولی شي

ګوندونه د خپل مرام پر بنسټ ايښودل شوو  ددې پرځای چې. مرامونه دا دنده سرته نه شی رسوFی

  . کيک کيږینومونو وپيژندل شی، د ژونديو او يا ان د مړو رھبرانو په نومونو يو له بله تف

د ګوندی وحدت او فعاليت اساسی . د سياسی مبارزې اصلی ھدف د تشکي�تو جوړول او پړسول نه دی

په . ھدف د موازی آدرسونو او سره ورته سازمانونو له منځه وړل او په ځان کې مدغم کول ھم نه دی

و له مخې لرې کړی، دموکراتيک سياست کې د تربګنۍ پرنسيپ چې اول بايد نږدی تربور د ځان تابع ا
ګوندی مرام . سياسی مبارزه د ګوند په مرام کې د ځای پر ځای شوو موخو له پاره کيږی. سم نه دی

ګوند . ھغو ارزښتونو ته د احترام او دفاع له پاره جوړ دی چې د ګونديانو او د ھغو د پلويانو په ګټه دی

 کوی چې د ګوندی غړو، د ھغو د پلو يانو د ھغو رواجونو، حقوقی نارمونو او ارزښتونو په ضد مبارزه
نو که د ګوند کميت لږ وی . ګوند يې د دفاع له پاره جوړ شوی وی او ھغو طبقو د ګټو سره ضد وی چې

څوک  که په دې حرکت کې. او که ډير، د خپلو اھدافو له پاره مبارزې ته م� تړی او عم� دوام ورکوی

خو ګوندی رھبری دا حق نه لری چې د ګوند . ره کویيې او وحدت ورس ورسره يوځای کيږی، منی

دا ډول حرکت ګوند د . عملی سياسی فعاليتونه د معينو تشکي�تو تر جوړولو او پړسولو پورې وځنډوی

ګوند د ھغه د ټولو غړو شريک کور او واحد وجود  څرنګه چې. ضعف، مريضۍ او مړينی خواته بيايي

 ددې وجود د روغتيا او درملنې له پاره د خپل وس په اندازه دی، ځکه نو د ګوند ھر غړی حق لری چې
په ګډو سياسی چارو کې د ټولو ګډون کوونکو پوښتيدل، نظر اخيستل او قناعت تر Fسه . اقدام وکړی

ھوښيار ګوندي غړی په پټو سترګو په رھبرۍ پسې نه ځي، بلکې د ھغو فعاليتونه د . کول اړين دی

  . يې عکس العمل ښئي يې او په وړاندې  څير په رڼو سترګو څاری، ارزویتياتر د صحنې د ممث�نو په

  پای

   

  

  


