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ر کې د پلوراليزم رعايت   د سيا سی مبارزې په ډ
  

ولنه کې د بيالبيلو سياسی افکار په وړاندې د زغم او تحمل ظرفيت درلودل دی او د ملی  سيا سی پلوراليزم يعنې په 

ولنه ولنيزو چارو مشارکت دیو په اساس د بيالبيلو ډلو سره په  بی له شکه پلوراليزم د مدرن .  کې په سياسی او 

ولنيز اصل ده انو او الکتوريت . ديموکراسی يوه  ې د نخبه  ولنه يوا اکونکې ( نيوپلوراليزم معتقده ده چې نبايد 

ی نظر په)  هغه ډله چې حق د رای او نظر لری -هيت و له خوا کنترول او اداره شی او عام و ولنيزو چارو تر پ  

  .الندې شی

ل د پاره په   ی   عيسوی کال په کلسيا کې استعمال شوه يعنې  اداره جوړول او په ١٨١٨د پلوراليزم کلمه د لوم

 عيسوی کال کې د مطلقې منفردې دولتی ادارې پر ضد د يو سياسی الر او ١٩١٩سياسی لحاظ د پلوراليزم نظريی په 

ه پيل شو ت و چې په دولتی چارو کې نوروډلو ته هم واک وسپارل شي او ملی مشارکت من ته راشیليک په تو   .ر 

يی چې د مختلفو مذهبی ، سياسی افکارو اوعقايدو ) تعدد پلوې نظريی( د پلوراليزم د تيوری اصول منل انسانانوته 

ه  ا کې په سوله ييزه تو ولنه کې دقوانينو په ر و چې د مسالمت آميزه او د لرلو سره کوالې شي په  ي ، تر ژوند وک

ولنيز او سياسی ستونزې د پوهاوې او تفاهم له الرې  ولنه کې رعايت شي او  ژوند يا  سوله ييزه  ژوند اصول په 

  .حل شي

ولنه کې د سياسی افکارو او عقايدو تحميليول ، د زور زياتی ،  د سياسی پلوراليزم مقابل لورې دکتاتوری ده ، په 

د سياسی افکارو او عقايدو تحميلول د افرادو ، سياسی . ويل او د زورواک استبدادی دود او کلتور خپرول ديزور 

ولنه کې  ی  چې دهغه پايلې استبدادی ، انحصاری او تشدد پلوه فرهن په  ډلو يا دولت له خوا توتليتر يزم ويل کي

ي او سياسی واک يی که چېرې حکومت يا يوه سياسی ډله خپل عقايد . خپريدل دي ولنه کې په زور تحميل ک په 

ي مقابل لورې هم د خپلو عقايد د فاع د پاره په زور او خشونت الس پورې کوی او استبدادی کلتور د  انحصار ک

ولنيز ، سياسی،اقتصادی او مذهبی چارو کې ناوړه اغيزه کوي کوم چې د ثور د  ولو اړخونو کې يعنې  ولنې په 

نې کود ولنه کې دود شوکرغي خه ورسته زموږ په    .تا 

خه بې  وند نبايد د هيواد د سياسی برخه ليک  ست هي تبعه ، سياسی ډله او يا   د سياسی پلوراليزم د اصولو پر ب

ر البته د ملی خيانت او جنايت قضيی بايد د محکمې له الرې د قوانينو په اساس حل شی. برخه شي  نه د سياست په ډ

و چې يوه سياسی ډله بله سياسی ډله له ميدانه ونه باسي   .کې تر

ولنه وده کوي او نوی پديده  ولنه کې تضاد او روغه  تل پاتې بهير دی او په هم دغه بهير کې  ې وقوع(په  د ) د پې

ولنه ک ی نو له دې کبله نوی افکار او عقايد هم په  ې دغه برخه ليک سره مخامخ دی او دا زوړ پديدې په وړاندې دري

ولنې د زغم او تحمل تيوری  ولنه د تشدد سره مخامخ شي) پلوراليزم(د متمدنې  دی    .ده چې نه پري

ولنه کې پلې  ه په  ولنه کې يو اصل يا پرنسيپ په عملی تو ولنه د انارشی سره مخامخ نشی بايد په   د دې دپاره چې 

ول مدنی قوانين جوړ او شی چې هغه  اساسی قانون دی ا کې  ه د هغه په ر ون يا ملی ميثاق  په تو  چې  د يوه ملی ت

ر کې پلې شي   .د عمل په ډ
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ولنه کې د سياسی ديناميزم  وندونه په  ولنه سياسی  ايه چې په يوه متمدنه يا ملی شوی  ) و-تحرک(له هغه 

وندونه پ)  موتور–قوه ( پوتانسل  ت دپاره د سياسی پلوراليزم جوړوی که چېرې دا  ولنه کې د سياسی ثبات د  ه 

ه  ده ه ی او د سياسی زغم او ) تشريک  مساعی( په اساس  ي ې په لور خو کر او کورنې ج ولنه د  ي  ونک

ي او زورواال کمزور نفی کوي ر ولنې د فرهن يوه اساسی برخه  ي ، خشونت د  ه  د . تحمل فرهن له من

ې په ت ولنه کې ؤ چې تر نن بيل وکه  او دخلق او پرچم د زور واک نظام  پايلې د زور واکي کلتور خپرول په افغانی 

  . پورې دوام لري

ا کې مشارکت او نژديکت دی ، نه  ولنيزو چارو کې د قانون په ر ست په سياسی او  د سياسی پلوراليزم بل اصل يا ب

ارو پربنا   .نفی او ترديد د متضادو اف

ولنېد س و په پرتله د متمدنې  وندي  و ته لوړتيا ورکول د فردی او    ياسی پلوراليزم په بهير کې ملی 

ل شي نوالزمه ده چې ملی  خه وش و ته پام نه کوی بايد د سياسی بهير  ستر اصل جوړوي او هغه ډله چې ملی ک

انه او په معياری ډول تعرف ولری   .ې بايد په اسا سی قانون کې رو

ت پ   ه در

 


