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 90/92/2912                  څېړندوی عبدالغفور لېوال 
 

 سیاسي اکثريت تشه د افغانستان او

 
، ډولونه همم ولمري   کېدای شي نور. او ياهم اقتصادي( ګوندي ) فکري  سیاسي اکثريتونه يا قومی ـ ژبني ـ مذهبي وي يا   

داسې نیمګړتیما څهمه   افغانستان له يوې  لیکنه غواړي د ، بلکې داپام وړنه دي خو هغه ډولونه يې په دې لیکنه کې ډير د
 سیاسي ارادې د نیمګړتیا په افغانستان کې د ، داريښې په کې خښې دي يوه لويه برخهراون کړکېچ  ، چې دپرده واړوي

 .يوه اکثريت تشه ده ګډې کارونې لپاره د
 

 په افغانستان کې ولې سیاسي اکثریت نه شته؟
، ځکمه يموه برخمه يمې غرونمو تمه       مرغمه سیاسمي اکثريمت نمه دي     لمه بمده  ( پښمتانه  ) افغانستان لوی اکثريت  له قومي پلوه د

 دوی د ، ووړولمو او بیما پهپلمه د   سیاسمي راتلمونکي   افغانسمتان د  ، چمې د داسمې څمه لپماره ونګمول کیم ي      ي او دتمبول شو
پښتنو  ، چې تر ټولو ډير ټوپکونه دنړيوالې سروې ګانې ښیي. ښه والي لپاره په درد نه لګی ي شرايطو د انساني ژوند د

 .و تر ټولو ډير يې پښتانه وژلي ديپه سیمو کې ډزيدلي ا
 

نځیو او ، بېهبمر  او مررومیمت ژونمد تیمروي لمه ښموو      بېموزل   يوه لويه برخمه پښمتانه پمه کلیمو او لمرې پرتمو سمیمو کمې د        
النمدې  ، له مدني حقونو بې برخې ساتل شوي او لويه برخه وغرافیه يې تر وګړې او وژنمو  پوهنځیو څهه لرې پاتې دي

 .ي يې اغیز په هېڅ شمار دیو تګلورسیاستونو پر ټاکلو ا چې د نو ويالی شو ،ځکه. ده
 

 :بوخت پښتانه الندين  ستونزې لري په ښارونو کې ل  شمېرسوداګر، کسبه کار ، لوستي او په اداري چارو
، دمعقمول سیاسمت پمر الره    کموي  پېښو په وړانمدې احساسماتي فکمر و عممل     سیاسي پېښو په اړه بېتفاوته دي او ياهم د يا د

 .پرک دي روان پښتانه ډير ل  او تیت و
، نظريماتي او  ايمډيولوژيکې  ، دټماکلو پمه اړه سمره ويشمل شموي دي      خپمل برخلیمد د   ، چمې د نه ديتر ټولو ډېر هممدا پښمتا  
حزبی، ومعیتي، طالب او څه وڅمه سمره    ،اوس هم په مجاهد، کمونیست، پرچمي، خلقي، افغانملتيپهوان  تړلتیا له کبله 

پولې نړولې دي او په دې توګه يې لمه   ادوی په وړاندې نورو ل ه کیو په پوره هوښیار  ترخپلو منځونو د ، دويشلي دي
ملمي مشمري يمې رامنځتمه     ، نه ګڼې نورې سیاسي ستونزې هم لريپښتا. سیاسي اکثريت موازنه بدله کړې ده قومي پلوه د

دوی  ، چممې پممه ملممي او نړيوالممو سیاسممي معممادلو او تعممامالتو کممې د    رس الهممم نممه لممري ، داسممې سیاسممي اد نممه شمموه کممړای 
، پښتانه اداري چارواکي يوازې افمراد  يې ونډه ډيره کمزورې او پاشلې دهسرکار په باډ  کې  ، داستازيتوب وکړای شي

 .ورو ګټلی دی، ځکه خو په دې ډګر کې هم میدان ورڅهه نم کومه هماهنګه ملي ټولګه نه لريدي او اله
 

خمو اغیمز يمې پمر     ، ګونمدونو شممېر لسمګونو تمه رسمی ي      د. ندي پلوه هم سیاسمي اکثريمت نمه لمري    افغانستان له فکري ـ ګو  
، فکمري مرمور نمه لمري او     اکم  کموي   حاکمو سیاسي ګوندونو هغه پهوان  پوځي ډلې چې اوس د. سیاسي بهیر هېڅ دی

ونمډه ډيمره کمړي، ډيمرې څموک  راخپلمې کمړي، لمه          ه باډ  کې خپلهسرکار پ دی چې څنګه د ټول سیاسي پروګرام يې دا
ساتلو لپاره وکاروي، په دې او هغمه   واک د دې ګټو يوه برخه بېرته د ، وسلې او زمکې وګټي او بیا دڅوکیو څهه پیسې

مهمې دوی   سیاسمي ادبیماتو لمه    د. رعب ډيمر کمړي   نامه له ګاونډيو يا لويو قدرتونو څهه ونډه ولوټي او خپل پوځي وهم و
خپمل کما ب    دغه ډلګم  د . چې ځواک او واک يې يرغمل کړي دي ، بلکې انرصاري ډلګ  ديوندونه نه شو ويالیته ګ

دې  ، ژبني او مذهبي اختالفات دوانیو ايډيولوژيکو وګړو تکیه کوي، يا قومي، سیمه يیزساتلو لپاره يا پرخپلو په نفو  د
 .او کا ب استازيتوب ته دوام ورکړيخپل مشرتوب  ساتونکیو په توګه ګټو د ، چې دوی يې دلپاره ژوندي ساتي

 

يموه ملمي معقمول نهپمت پمه       ، نظرياتي او سیاسمي ـ ملمي مرمور نشمته چمې ګمپ خلمد پمرې راټمول شمي او د           داسې فکري
ښمه والمي    شمرايطو د  انسماني ژونمد د   افغانمانو د  ، چمې د دي سیاسي اکثريت ووړ کړای شمي ووړولو سره يو فکري ـ ګون 

 .ه ديموکراتیکه بڼه واک راخپل کړيبنس  پ هغه پر لپاره علمي ـ عملي پروګرام ولري او د
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دلي دي ، وسلو او پېسو څهه پړسمې شل مېلیونران له ځواک، واک. ادي پلوه هم سیاسي اکثريت نه لريافغانستان له اقتص
پنځوسمو مېلیونرانمو پمه واک     همدې شلونه تر څه د پانګې اتیا په سلو کې هر ټول هېواد د ، داو هرڅه يې انرصار کړي

شمممېر چممې پممه پمموره سممهاوت ډيممر   منځنممي اقتصمماد خاونممدانو، منځنیممو چممارواکیو، زمکوالممو او وړو سمموداګرو  ، دکممې دي
، وزګمارو يمو لموی    بېوزالنمو، مرروممو، وويمو    ، په دې توګمه وينمو چمې د   ټول نفوس لس سلنه هم نه ووړوي نو د ،وګڼئ

، ځکه خپله سیاسي اراده نه شي کماروالی او  له بده مرغه سیاسي اکثريت نه دی ، چېخوا پاتې کی ي هاانساني اکثريت 
، چمې پمه ملمي سمطره د سیاسمي اکثريمت داسمې تشمه څمه نمادودې           راځمئ وګمورو  . وضعیت پر بدلون هېڅ اغیزه نه لري د

 ؟ راپېښې کړې يې دي ښوالی شي، بلکېراپې
 

همر هغمه   . تګاره حکومت نمه شمي رامنځتمه کیمدای    يو ملي او خدم ،يوه سیاسي اکثريت له ارادې پرته تر هرڅه وړاندې د
، لړزانمده او  مصملرت غوښمتونکی   ،ځانه سره ونه لري، نو يا کمزوری يوه لوی سیاسي اکثريت مالتړ له حاکمیت چې د

 . ی يژر په يوه استبدادي ووړښت بدلبې ارادې وي او يا هم ډير 
 

، و لمه السموهنو څهمه نمه شمي خال میدای      بهرنیمان  سیاسمي ټاپوګمانو ويشملی ولمس د     ده چې پمر وړو وړو  دوهمه ستونزه دا
وړو وړو سیاسي ډلګیو پمر   خپلو ګټولپاره په افغانستان کې السوهنې کوي، د همدا اوس ګاونډيان او هرهغه هېواد چې د

هرنیمانو دام تمه پمه    ب ، ددې لپماره چمې ځمان وسماتالی شمي      اسمي ډلمې د  ، وړې او ويشل شوې سیاو پلورلو لګیادياخیستلو 
، ت نشممتوالي ګاونممډيو تممه ورړممت ورکممړی، چممې دلتممه لسممګونه تلويزيونونممه، راډيوګممانې  ، د سیاسممي اکثريمماسممانه ورلمموي ي
 . رننموځي افغانسمتان پمر ګټمو و    خپلو ګټو ساتندويه کا ب شهصیتونه او ډلې وګوماري او ترستوني پورې د اخبارونه او د

، چما تمه ورشمي او لمه چما څهمه لمه        مهال ځوان نسل نه پوهی ي پر( برران ) هر ملي کړکېچ  ده چې د درېیمه ستونزه دا
اوس که موو پینځمه مېلیونمه ځموان کادرونمه ولمرو چمې افغانسمتان لمه اوسمني کړکېچمه            ، همداوتلو الر وپوښتي کړکېچه د

 ته ورشي او په کوم سیاسي اکثريت پسې ودري ي؟ ، نو پوښتنه دلته ده چې دوی چاراايستالی شي
 

پمه دې  لويولو هڅمه کموي او غمواړي     خپلو هويتي ارزښتونو، په ناطبیعي بڼه، د څلورمه ستونزه دا ده چې کوچن  ډلې د
بنسټونو له کمزورتیا سره ملت کممزوری کیم ي او پمه دې     ملي هويت او ارزښتونو د ، دتوګه له ملي هويت څهه ووځي

 .يت رامنځته نه شيه هم سیاسي اکثر، چې هیڅکلدې زمینه له منځه ځي توګه د
، وعمدو  پیسمو  ورکولو فرهنګ لمه منځمه وړي او د   ، طرحو او عمل په وړاندې د رايیو دخدماتو سیاسي اکثريت تشه د د

چمې ديموکراسمي    ،کوي، تر دې وروسمته خلمد فکمر کموي     ورکولو ټولیز عادت رامنځته رايې د او ډارولو په وړاندې د
 .درايې ورکولو په مانا ده نکیو تهزورورو، پیسوواال او ثبات ماتوو

 

یماره  سیاسي مشمرو  اکثريمت د تشمې پمه ت     اوس د دې ټولو ته په کتلو سره د ټولنپوهنې او سیاستپوهنې له نظره مووهمدا
 .کنده کې دسقوط په حال کې يو

 

ښه والي پر مرور يو سیاسي اکثريت رامنځته نه شي  شرايطو د انساني ژوند د افغانانو د ملي ګټو او د که ژر تر ژره د
 ...وطن او دملګرو  ، نو خدای دې مل شي دهېواد له دې سقوط څهه ونه ژغوري او دا

 
 پايان

 

 


