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 یو نه دریدونکی جریان دی. ،د نسل راتگ يه نسل پسپ
 
 

دواړه له یو بل او یو په بل کي   ژوند یو همیشنی او نه تمامیدونکی حرکت دی. په دي حرکت کي زړښت او ځواني
دي. ځواني په زړښت او زړښت په ځواني کي دی. دلته په نسل پسي د نسل راتگ یو نه دریدونکی جریان دی چي 

. ځانگړتیا د ټولنیز، فرهنگي او سیاسي حاالتو واټن او شلیدل نه پیږني. هیڅ نسل په ځانگړی ماشین کي نه جوړیږي
په څرنگوالی کي دی، ځانگړتیا په الس ته راوړونو او خالقیت کي دی او ځانگړتیا راتلونکو ته د میراث په څرنگوالی 

  په نسلونو کي د عمر د توپیر په ځای د وړتیا، فهم، سیاسي او ټولنیز توپیرونه خورا اهمیت لري.  کي دی.
سل تر ټولو لویه غمیزه او تاریخي بایلنه به دا وي او دا دی چي د تیرو نسلونو او د ما د نسل په پرتله له د ځوان ن

افراطي، احساساتي، وژونکي   تورفکره،  یوي خوا وروسته پاتي، بي وسه، بي مهارته او بي ابتکاره او له بله طرفه
دی، د ځوان زور شا ته د ټولني په گرزولو کي هم  او ړنگونکي وي. د ځوان وس او ځواک په مټو او زور کي نه

نه دی، د ځوان زور د ښوونځیو په تړلو او د زده کړي له حقه د زرگونو ماشومانو په محروم کولو کي هم نه دی. د 
     په جوړولو او خالقیت کي دی...  ځوان زور د نویو اندیښنو، نویو زده کړو،

نسلونه له یو بله نه جال کیږي. نسلونه   اظ نه، د فهم، وړتیا... په لحاظ بیل کړه.ځوانه، ته له ما نه ځان د عمر په لح
د یو بل مرسته کونکي او تکمیل کونکي دي. اوس د زړو وړتیا دادي چي ځوانانو ته څه په میراث پریږدي او د 

یا له دي میراث سره د زده ځوانانو وړتیا دادی چي څه ډول له دي میراث سره تلنه کوي. تقلید او پیروي یي کوي او 
دا زاړه نسل وړتیا راتلونکي ځوانانو او نوی نسل ته د تعمیرونو،   کړي، عبرت اخستلواو انتقاد کولو چلند لري.

خو له بده مرغه پرونیو موږ ته داسي څه نه دي پریښي   د نویو اندیښنو په پریښودلو کي ځان ښیی.  ثروتونو په ځای
کړاي وایی او موږ هم په خپل وار ځوان نسل ته بي شماره ستونزي په میراث پریږدو  چي د موږ د عمل الرښوونه

چلندونه   او ښه دا وي چي موږ خپلي ټولي کمزوري، خپلي ټولي خطاگاني، خپل یو په بل پسي احساساتي او افراطي
ځوان نسل سره شریک  چي یوه میلیوني ټولنه یي په دي نه تمامیدونکي غمیزه اخته کړي او د هغوي الملونه له

 کړو...
سیاست هغه شان چي په افغانستان کي ور سره چلند کیږي نه دی. دلته سیاست په ایدیولوژیگانو، قومیت، زور، 
خشونت، د یو بل نفي کولو، ریاکاري، فریب ... مشخص کیږي. سیاست د ټولني د تنظیم او الرښوني علم او هنر 

مخالفت او توافق دی او د   زمان ورکول دي. سیاست د نفي کولو په ځایدی. سیاست د زور او خشونت په ځای سا
ټولنیزو بدلونونو الرښوونه کوي. سیاست د ایدیولوژي کولو په ځای یو خپلواک "مسلک" دی او باید ددي او هغه 

 وي.ډلي، د ټولني ددي او هغي برخي، ددي او هغه قوم، ددي او هغه مذهب په ځای د ټولني او هر وگړی ژبه 
کړي. ځوان نسل د سیاسي بتونو په ځای له   ځوان نسل ضرورت لري سیاست د علم او هنر په توگه زده او تمرین

ټولنه په پراخه توگه له سیاست بیگانه دی او دا د نن په ځای د پیړیو   ټولني سره مرسته وکړي چي سیاسي شي. دا
، څو کورنیو، څو ډلو په اسارت کي دی او له سیاست ستونزه دی. همدا پراخه بیگانگي دی چي سیاست د څو وگړو

 سره د خپل مالکیت په شان چلند کوي او له پالره زوی ته په میراث پاتي کیږي.
ځوان نسل ته د ما مشوره دادی، چي د ځوان نسل د سیاسي تفکر په مرکز کي باید انسان وي او دا به بي له شکه   

اډمنه توگه د سیاست خپلواکي تامین او تضمین کړي او بیا به څوک سیاست ځوان نسل ته ددي امکان ورکړي چي په ډ
د ایدیولوژي، د قوم، د مذهب، د ثروت، د کورنۍ ... په نوم نه یرغمل کوي. سیاست د ټولني د تنظیم او الرښووني 

 په منظور یو ټولنیز تړون دی، کوم چي وده کوي، نوی کیږي اوبدلیږي.
 

ي حاصلوي خپل السونه پاک وساتي. ځان ددي او هغه ایدیولوژیکي فکر په یرغمل بدل هغه ځوان چي سیاسي اگاه
نه کړي. ځان له افراط او احساساتو لري ساتي. د قدرت، ثروت، شهرت تر تاثیر الندي را نه راځي. د خپلواک 

هه هیڅکله نه خپله سیاسي پوهه نه محدودوي یوه ښه سیاسي الرښود کیداي شي. سیاسي پو  سیاست لوری نیسي.
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تکمیل کیږي. سیاست د ټولني د رهبري کولو علم دی او ټولنه د یوه ژوندی ارگانیزم په څیر په همیشنی حرکت کي 
 دی او ددي معني دادی چي ځوان خپل سیاسي استعداد ته په همیشنۍ توگه وده ورکړي.

“ د لېږد   افغانستان په جگړه برسیره ته په ډیر سخت، په ډیر پیچیلی حالت کي د سیاست کولو لوری نیسي  ځوانه!
په ډېر ستونزمن حالت کي دي او دا د حیرانتیا خبره نه دی چي د لیږد په دي ډول حالت کي نه یوازي رهبران ” گذار

 ناکام او قرباني کیږي، بلکي حکومتونو او دولتونه هم لویږي او ماتیږي.
وړولو لړۍ، بلکي د دولت جوړولو کارهم له څو گونو ستونزو په دي هیواد کي نه یوازي ټولنه، نه یوازي د ملت ج  

او گواښونو سره مخامخ دي. له پرونیو تارېخې ــ استبدادي جوړښتونو د دموکراسي په لور لېږد نه یوازي مشکل، 
 بلکې خطرناک هم دی.

نځ په کلکه سیالې کي دولت جوړونه له یوې خوا د پرونیو تارېخې جوړښتونو او له بلې خو د مدرنو جوړښتونو تر م
خپلوې او عاطفوي اړیکو   عناصر چي په پالرساالرې،  قومي -قبیلوي   ددې دولت په جوړښت کي هم  را ایسار ده.

شته دي او ور سره د دولت په جوړښت کي فیودالې ډوله عناصر چي په دولت کي په گډون برسېره په   تکیه کوي
 جملې خپل پوځې نفوذ ساتې هم شته ديدي او هغه کي محل کي خپل نفوذ او له دې 

د پورتنیو ناهم اهنگو او متضادو عناصرو موجودیت نه یوازي د دولت جوړولو پروسه بې انډوله کړې، نه یوازي 
د دریگونو ارگانونو تر منځ یې انډول او او ددي ارگانونو د اجرااتو   یي د دولت خپلواکي له منځه وړي، بلکې د دولت

د دندو او د واک د ویش په لحاظ هم په مشکل حالت   همدارنگه دا دولت   کې هم ستونزمنه کړې ده.او پریکړو خپلوا
 حالت دی.  کي دی او د مسؤلیتونو په برخه کي نامعلوم او مبهم

په افغانستان کي دولتي جوړښت له څومره ستونزمن او پېچېلې حالت تېرېږې. له دي  دا واقعیتونه څرگندوې چي 
ځانگړتیاو سره سره له بده مرغه په ټولنه کي بحران راوړونکي الملونه او گواښونه په بالفعله او بالقوه ماتیدونکو 

 توگه پېاوړي دي.
 پای
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