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 باید زده او پخه شي يدموکراس
 

ال  .د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دموکراسۍ پراختیا او د دموکراتیکو ظرفیتونو ارتقأ ته خورا زیاته اړتیا ده
 ادموکرات بولی او د دموکراسۍ دعوډیر هغه کسان او سازمانونه چې ځانونه تر نورو زیات په هیواد کې تر اوسه 

 له مدرنو دموکراتیکو اصولو سره جوړ او عمل یېد نظري لحاظه نیمګړتیاوې لري تله د علمي مقیاسونو پر ،يکو
کې د شلمې پیړۍ د پخوانیو غیر  ځینې سیاسی ګوندونه هم چې ځانونه دموکرات بولي، په واقعیت .نه دی

 . او په عملي فعالیت یې منفی اغیزه لري ديار نظرونو تر اغیزې الندې دموکراتیکو، توتالیتار او اوتوریت
یعی او سیاسي شعور د انسانانو د عینی ژوندانه د شرایطو محصول وبولو، نو دا خبره تر ډیره طب ه آګاهيکه ټولنیز

او د پوهې او  حالت دياقتصا ېوروسته پات، ټولنیز چاپیلایر ډک څخه امنیو نا او هم ده چې د افغانستان د جګړو
او د هغو د  يد ودې امکانات کم دو دیآزا دياو فرد رښتینو دموکراتیکو افکارو سیاسي شعور په ټیټه سطحه کې 

او د  يپرمختللی عینی شرایط غواړ دموکراتیکو افکارو ودهلوړو د  .تجربې نشته تاریخيعملی کولو شرایط او
سیاستوال چې د  ډیر افغان  .يرامکاناتو او عملی تجربو ته اړتیا ل پراتیکی وخت، دموکراتیکو عملونو زده کړه هم

عادت دونو کې تربیه، را لوی او په کارډلو او ګون يولوژیکو، بنسټګرو او جنګدیکوچنیتوب او ځوانۍ له وخته په ای
دې پرځای  ډیر یې ال تر اوسه د .ديدموکراسۍ د واقعي جوهر درک ورته ستونزمن یوویشتمې پیړۍ د ، د يشو

. د خولې او زړه خبره یې یوه نه ده .روان ديد پټو سترګو پیرهبرانو خپلو ګوندي او قومي چې دموکراتان وی، د 
د سیاسی ګوندونو ځیني . ډول عمل کوي لیه عقیده لري او ب، خو په اصل کې بليپه ظاهره یوه شي ته رایه ورکو

او د رهبرانو په وړاندې د نظر د ښکارولو او په مسایلو کې د زغردې  ديباوره  خپل ځان او خپل نظر بېه پ غړي
ډیر سیاسی فعالین او ګوندي کادرونه د ګوندي سازمانونو په . ت او عادت ور سره نشتها  توان، جر ونډې د اخیستلو

فرکسیوني فعالیتونو  وړاندې د پټو ګروپو په جوړولو او په منفی ریو د بل پ ،داخل کې د نظر د علنی طرحې پرځای
 . روږدي دي

سازمان په د ننه کې هم ګوندي د ، همدا راز اړینه ده لکه چې د ټولنې په کچهد دموکراسۍ د پراختیا له پاره مبارزه 
ځانونه  دموکراتیکو الرودې اړتیا شته چې په افغانستان کې دموکراتان له  د. ديدموکراتیکو چلندونو ته ضرورت 

ید په نظر دا با .يدموکراسۍ له پاره مبارزه د غیر دموکراتیکو سازمانی الرو مطلوب ثمر نه ورکود  .فعال کړي
د شلمې پیړۍ له هغې د ډیرو سیاسي فعالینو له پاره چې په یوویشتمه پیړۍ کې مطرح ده،  دا دموکراسي ،کې ولرو

د . دي موندالی تغیرلو شرایطو هم د دموکراسۍ له پاره د عملی کار ملی، سیمه ایزو او نړیوا. توپیر لري
د او ګوندي سازمان کې ټولو غړو ته د پریکړو د نیولو په وخت کې  چې په ټولنه يکن حکم کودموکراسۍ اساسي ر  

 . ورکړل شي ګډون امکان او مساوي چانسونه
ته الزمه ده چې له تړلو محدودو کړیو  او د هغو رهبرانو دموکراتانو او دموکراتیکو ګوندونو او سیاسی سازمانونو

او د ګډ عمل مناسب د ولس له تودو او ځوان قشر سره شریکه ژبه او  يوالونه ونړودیراووزي، د خپل انحصار 
 د ګوندونو او سازمانونو داخلی اړیکې د رهبرانو له دستورونو، فرمانونو او قوماندو څخه خالصې .وموميډګرونه 

 «مرکزیتدموکراتیک خپلې خوښې  د» پرځاید اصل  «دموکراتیک مرکزیت»کمونستی او د شلمې پیړۍ د زاړه 
د نړیوالې دموکراسۍ او په آزاد . پرنسیپ د خپلو تشکیالتو د مال په تیر بدل کړي (دموکراتیک مرکزیت داوطلبانه  )

په ټولنې د اړتیاوو او عیني شرایطو ګوند او د  رقابت کې د سیاسی فعالیت روشونه او الرې سمې وپیژني او هغه
 .عملی کړي سمسازمان او ټولنه کې  ديپه ګونکې نیولو سره  نظر

ی د سیاس آزادې سیالۍچې په دموکراسۍ کې تر ډیره حده  يدا واقعیت باید لومړی درک او بیا پرې باور وش
او اوپراتیفی چلندونو، پټو لوبو تونو کې استخباراتی په رښتینو دموکراتیکو فعالی .يبهیرونو او ګوندونو برخلیک ټاک

د دموکراتیک ګوند غړی د رهبر او . ديمعاملو ته ځای تنګ پټو طیو او د ملت او یا د ګوندي غړو تر شا تو  
په دموکراسۍ او دموکراتیک  .ديسیاسي موخو د عملی کولو د الرې خواږه ملګري هغو د رهبرۍ تابع نه، بلکې د 

او دستور او هر ډول قوماندې  چې عبادت یې وکړي ديسیاسی ب ت نه  ،انو له پاره مذهبیدیهبر د ګونتشکیل کې ر
د ګوند د بریا د ترالسه کولو په ان دیګونچې په ټاکلو شرایطو کې یې  دي، بلکې هغه څوک ته یې غاړه کیږدي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafori_noor_m_demokratie_bayad_seda_shee.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafori_noor_m_demokratie_bayad_seda_shee.pdf
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وسلې اړینې بریا د ښې وسیلې او  ديخاطر د معین وخت له پاره ټولنې ته وړاندې کوی او هر وخت یې چې د ګون
او  فیصلورهبر د په دموکراتیکو تشکیالتو کې قومانده نه چلیږي، د  .په حیث کار ورنکړ، بیرته یې لرې کوي

 .مجبوریږی او هر څوک د شخصی آزادۍ له حقه ګټه پورته کوالی شيعملی کولو ته هیڅوک نه  امرونو
، ديتسلط لنډه دا چې که له یوې خوا په هیواد کې د دموکراسۍ د ضعف او کمبود علت د غیر دموکراتیکو ځواکونو 

عملی او په لږوالی د بلې خوا له دموکراسۍ څخه د دموکراسۍ د مدعیانو او دموکراتیکو سازمانونو د پیژندګلوی 
. ديفعالیتونو کې په سمه توګه نه کارول هم د هیواد د وضعې د خرابوالی او دموکراتو ځواکونو د ناکامۍ غټ سبب 

که په دا وروستیو کلونو کې پرمختګ غوښتونکو دموکراتو قوتونو د خپلې سیاسي مبارزې په بهیر کې له رښتینو 
متقابل باور به یې رامنځته کړی او ځان به یې د هیواد په  اصولو کار اخیستی وای، په یقین چېمدرنو دموکراتیکو 

پخپله د مبارزینو  ،د مبارزې په جریان کې د دموکراتیکو اصولو کاَرَونه .سیاسی ډګر کې اغیزمن ثابت کړی وای
و دې درک ته اړتیا شته چې د پخوانیو وختون .او دوه اړخیزه باور ښه شرایط رامنځته کوي ۍترمنځ د ښې پیژندګلو

د پخوانیو ګوندونو د مبارزو او فعالیت د روشونو د په کار اچولو له الرې نوی ګوندونه په نویو شرایطو کې بریالی 
او  ښه په ډاګه کړ چې ترې پند همدا تریخ حقیقت موږ ته د تیرو پنځلسو کالونو عملی تجربو .فعالیت نه شي کوالی

 .دياخیستل اړین  درس
موږ باید د تودو له منځه په ځوان قشر کې داسې دموکراتان وروزو چې د هغې ټولنې د جوړولو له پاره آزاد او 

ټنګونو، یله نورو سره په خبرو، م. زغرد فعالیت وکړي چې په خپل فکر او خیال کې یې تصویر او تصور لري
تصویر او تصور چې له ځانه سره یې لري،  مطبوعاتو او د پارلمان په کچه خپل نظر بې له ډاره ووایي او هغه

دموکراتان باید د ټولنې په متن او بطن کې خپل حضور په څرګند ډول وښئي او د خپل منځو لویو  .خلکوته ورسوي
و، موجودو دیپه مطبوعاتو، قومی شوراګانو، مسلکی اتحا. او کوچنیو غونډو د جوړولو څخه د باندې را ووزي

په هیواد کې موجود اقتصادي،  .کې حضور ولری او په فعالیتونو کې یې اغیزمنه ونډه واخلیګوندونو او سازمانونو 
ټنګونه او د اړتیا په وخت کې نوې بمظاهرې او م .سیاسی او کلتوري جوړښتونه په مطلوب لوری رهبري کړی

 .جبهې، نوی سازمانونه او نوی ګوندونه رامنځته کړي
خپلو محدودو غړو د کوچنیو ټولنیزو منزوی ګروپونو له حالته را ووزي، د په دموکراسۍ کې ګوندونه باید د 

کې نفوذ وکړي او ځانونه په داسې رښتیني ولسي ځواک بدل کړي چې نظر او عمل یې د خلکو د  منځولسونو په 
هغه کسان چې د ولسی تودو او په تیره بیا د ځوان نسل منځ ته د . پراخه تودو سره ګډ او د هغو لخوا تائید شي

له سوالونو سره مخامخ په ټولنه کې په اړوند او کړو وړو  سیاستد خپل تیر یا ورتلو روحیه او عالقه نه لري، 
و کیږي، د ولس منځ ته د ورتګ قدرت یې له السه ورکړی، د خپل ځان د نوښت او انتقاد روحیه، اراده، ځواک ا

د دموکراسۍ له پاره مطلوب کار نه شي  ؛امکانات ورسره نشته او یا په ځان کې دولس څخه د پټولو کوم شی وینی
ت نه یوازې چې ګټه نه لري، بلکې تاوان دیسرته رسوالی او د سازمانونو په الرښود ارګانونو کې یې موجو

 .پیښوي
دوی له نظر او عمل سره د خپلو  کړي چې هغه کسان چې ددا باور تر السه  پخپلهدموکراتان باید تر ټولو د مخه 

ان پخپل ځان دموکرات. دينه، بلکې سیاسی سیاالن یې نظرونو او باورونو پر بنسټ مخالفت کوي، شخصی دښمنان 
ند او ټولنې له پاره د ګوي، وزیات ټینګار نه ک ېپه حقانیت تر انداز د خپل نظر او باورل نظر مینان نه دي، پاو خ
، د کولو کې د مخالفینو نظرونه يبلکې د پریکړو په نیولو او عملیوازې ځان نه نیسي، مجرد ډول په  تصمیم پههر 

اغیزې په پام  ې لړ کې د سیاسی رقیبانو د طرحوــ په داو په ټولنه او ګوند کې د نورو د افکارو اپوزیسیون غوښتنې
او یا خپل ګوند د عموم او یا اکثریت په خوښه او د هغوی چې د ټولنې  يیوازې په همدې میتود کیدای ش. کې نیسی

د نارضایتۍ او په د رهبر او رهبرانو په خوښه پریکړې په سازمانونو کې  تنها. د مالتړ وړ پریکړې ونیول شي
  . ضایعاتو سبب ګرځي غړو د روحیې د تضعیف او نتیجه کې د

، بلکې همدا ټولنیز محیط ور څخه دموکرات او یا زیږیدلی ديکتاتور نه دیهیڅوک له موره دموکرات او یا 
 دينو موږ باید د ټولنیز چاپیلایر په دموکراتیزه کولو کې زیار وباسو او دا هغه وخت ممکن ؛ غیردموکرات جوړوی

په سیاسی سیالیو کې د بریالیتوب له پاره ګډون وکړو، خو له ماتې  .چې ورسره له نږدې څخه ژورې اړیکې وساتو
پخپل مغز باندې دا قبوله کړو چې په مسابقو کې د ګډون پایلې یا بریا او یا ناکامی دي او دا  .او ډار ونلرویې شرم 

سپورتي، سیاسی، جګړه د هیڅ  .دواړه نورمال او طبیعی دي چې یوه یې طبعاًخوښي او بله خفګان له ځانه سره لري
، د يهرمانان چې په سیالیو کې ګډون کوق .کامیاب شوی دي کې نهاو مقابلو ډګر قهرمان په ټولو سیالیو ایز او یا بل 
د ناکامۍ په وخت کې باید ناامیده او مأیوس نه شو، بلکې له سره خپله انرژي راټوله  .یواک هم لرځماتی د زغم 
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اتان دا ډیره مهمه نه ده چې دموکر .کړو، په نوی روش او نویې روحیه د راتلونکو سیالیو له پاره ځانونه چمتو کړو
کې مشخصه  ، خو دا مهمه ده چې د سیاست په ډګريماتې خوری او که بریالي کیږپه ټاکلې سیاسي مسابقه کې 

سیاسي سیالیو کې زغرد ګډون وکړي او د یوه الترناتیف په حیث په ټولنه کې په  طرحه او څرګند حضور ولري،
 . اوسي و مطرح

  .په غاړه ده« راتانودموک»لیت د بار ډیره برخه پخپله د وزما په باور په هیواد کې د دموکراسۍ د ضعف د مسئو
او یایې په پلی  يفعالیت دموکراتیک روشونه په عمل کې نه پلی کو ي، خو د سیاسيهغوی چې ځانونه دموکرات بول

کولو نه پوهیږي، د مبارزې له زړو الرو او وسیلو کار اخلي او ډیر یې د فکري لحاظه په زړو باورونو کې هم 
د دموکراتیکو ځواکونو د یووالی او د عمل د وحدت له پاره د دموکراتیکو چلندونو عملی کولو ته  .دي ېپات ډوب

یوازې همدا کوالی شی چې د رنګ رنګ عقیدو، سازمانو او میالنونو تر منځ د ګډ عمل او دوه اړخیزه او  .اړتیا ده
تر  "رهبرانو"او د ګوندي غړو تر شا یو له بله سره د  د خلکو د کتلو نه پټ .يڅو اړخیزه باور شرایط را منځته کړ
یا په بل عبارت  .او مصلحتونه د حل دوامداره الره نه ده ، سازشونهجوړښتونهمنځ د چوکیو او امتیازاتو ویشنه، 

له منځه وړل او په ظاهري بڼه او تش په نامه په یوه مصنوعی « آدرسونو»سره د رامنځته شوو مختلفو سیاسی 
د « آدرسونو»دا د مختلفو سیاسی  برعکس،. رښتینی یووالي نښه نه ده بدلول د واقعی وحدت او د عمل د« آدرس»

خو د ګډ عمل د تقویت په فکټور نه شي اخلي، مبارزې انګیزې د سیاسي له غړو یې فعالیت د غښتلتیا مخه نیسی، 
« وحدتونو»ړجاړي په نتیجه کې رامنځته شوو د ډیرو سازمانونو او ګوندونو د رهبرانو ترمنځ د جو. اوښتالی

وښوده چې له هغوی څخه مطلوبه نتیجه چې د هیواد په کچه د ملی او دموکراتیکو ځواکونو د سیاسی فعالیتونو شدت 
د وحدت پروسې ته د داخل شوو دواړو لورو د صفوفو او . او قوت و، السته رانغله، بلکې اغیزه یې سرچپه وه

بیرونی جنجالونه، رقابتونه او پخوانۍ ګیلې . لیت یې بطی او له سیاست سره یې عالقه کمه کړهکادرونو سیاسی فعا
د کړل، یو د دیسازمان داخل ته راوړې، نامطلوبه فرکسیونی فعالیتونه یې تش ديیې حل نه کړي، بلکې هغه یې د ګون

 . حصله یې منفی تاثیر واچاوهبل په وړاندې پټې غونډې یې رواج کړې چې د هر لوري د ګوندي فعالیت په م
په اوسنۍ زمانه او نننیو حاالتو کې رښتینی وحدتونه د رهبرانو تر منځ د تړلو دروازو شاته نه، بلکې د عملی 

کې د ګوندي غړو په آزاده اراده، کامله عقیده، بشپړ قناعت، پراخ ډګر د علني مبارزې په او فعالیت په بهیر سیاسی 
د د دموکراسۍ په شرایطو کې . د ملت پر وړاندې او د ټولو تر سترګو الندې منځته راتالی او دوام موندالی شي

کې د مثالونه په آلمان  عملی او مثبت ،تازهګوندونو د جوړولو د تجربې  او اغیزمنو وحدتونو له الرې د نویو لویو
جوړیدل (  Die Linkeچپ ګوند)او څو کاله مخکې د  بنسټ ایښودل(  Bündnis 90 die Grünenشنه ګوند)

د آلمان په اوسنیو حاالتو  .نسبت پخواته ښه لوبوالی شي رولچې اوس یې هر یو د هیواد په سیاست کې خپل  دي
هم را ټوکیدو بهیرهغو د د  فعالیت اوعملی (  Alternative für Deutschlandد آلمان الترناتیف ګوند )کې 

او بډایه ثالونه مژوندي د نویو ګوندونو د جوړولو او غښتلي کولو له پاره  کېپه دموکراتیکو شرایطو زموږ له پاره 
دموکراتیکو د  الرودموکراتیکو له پاره په او د دموکراتو ځواکونو د غښتلتیا موکراسۍ د پراختیا دد  .تجربې دي

تش په نامه وحدتونه موږ نه ځواکمنوی، بلکې ټول . ته اړتیا ده ګډ عملاو  رښتینی ارګانیک یووالي ځواکونو
او د غړو د  الونه او سمبولونه یې پیکه کوالیدی، د سیاسي فعالیت محرکه انګیزې، آیضعیفوالیشامل اړخونه 

 . کمزورې کوالی شيمبارزې روحیه یې 
 پای


