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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۶۱/۶۱/۱۱۶۱             عبدالوهاب / شیرزوی

 !افغانې پلورالیزم ته اړتیا

لخوا « جی هکترجان دی کراوژر » کالو تر منځ د  ۶۷۷۱/  ۶۷۷۱د پلورالیزم اصطالح د لمړۍ ځل له پاره د 

امریکایې او میرمن یې ، پخپله ، آنا یې د هالیندنیکه د انګلستان ېدد چې هغې دغه اصطالح ځکه وکارولهله  وکارید

 .فرانسوی وه

په هغه وخت کې انګلیسانواو فرانسویانو غوښتل چې په امریکا کې خپلو کالونې ګانو ته پراختیا ورکړي دغه ایډیا د 

وپونو د یوې ګډې موخې له پاره سره لخوا کاریدله پدې هیله چې ګډ ګر نوانقالبې جګړو پر محا ل د امریکا یې لیکواال

د امریکا جوړنه و سره او د ګډې موخې له پاره چې یوځای شي لکه د کرواژ کورنۍ چې د ګډو ملیتو څخه را جوړه 

کورنۍ د متفاوتو ملیتو او کلتورو لرونکې یو او د یوې ګډې موخې  مونږ، نوموړې لیکوال وښودله چې زیو ځای شول

 .څخه را اخیستل شوي او کاریدلې دهد پلورالیزم منشا د همدې ځای خ په وړاندې ځو نوله پاره سره یو ځای م

، لخوا په نورو برخو کې لکه سیاست نوموړې اصطالح په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د رابرت ډال او نورو پوهانو

لو ګډون په حکومت کې ضرورې ، پلورالیزم هغه نظریه ده چې د یوې ټولنې اړوند ډاقتصاد او فلسفه کې وکاریدله

وګڼل شي ددي نظرې په توضیح کې ویل کیږي چې پلورالستې حکومت په هره ټولنه کې د هماغې ټولنې په سیاسي 

، پداسې یو حکومت کې اساسې قانون ته داسې امنځ ته کړيپه یوه هیواد کې ربرخو کې د ټولو موجوده ارګانوګډون 

 . وپونو او ټولنو ته خوندې پاتې شيټولو ډلو ، ګر د حقشکل ورکړل شي چې د ژوندانه سیاسي 

 .ومتونو د توضیح له پاره شتون لريپه اوسنې وخت کې دوه لید لورې ) فلسفې او سیاسي ( د پلورالستې راتلونکو حک

 : د ټولنې سیاسي کالسیکو ټولنپوهانو ته حق ورکوي او هغوي پدې باورې دي چې د ګډون هر اړخیز حق پهلومړې

 .اسي برخو کې ټول ولس ته ورکړل شيسی

ه بڼه او پدې باورې دي چې د ټولنې ټول غړې د یو سیاسي پیکر په توګه د ولس پ: سیاسي او مدرن ټولنپوهان دي دویم

، خو کله چې یو احتمال پلورال حکومت جوړ دارې برخو کې د ګډون حق ورکړل شي، اکې د هماغه ټولنې په سیاسي

ختګ څخه سترګې پټوي دا ځکه چې شعورې معیار د ټولو ډلو د ګډون له پاره چې هلته ژوند کوي یو شوه دوي د پرم

ګټو په خاطر د په ټیټه سطح کې ژوند کوي تل یې د خپلو څپڅپاندو شان ندي طبعاً هغه کسان چې په شعورې لحاظ

د « بشرې ټولنې» یوې لوې کورنۍ  ټولنې د پر مختګ په لور یو لوې خنډ ګرځیدلې دي او په ډیرو برخوکې د ډیرې

 .پرمختګ خنډهم ګرځیدلې دي

 ي یې د افغانانو آن له اتلسمې او نولسمې پیړیو راهیسې د نړیوالو سرکښانو په مقابل کې سخت مقاومت کړي او هغو

رې نبوغ ، افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د نړیوال استکبارپه ماتولو کې بې ساديشرمونکو ماتو سره مخامخ کړي 

پردیو په  ښودلي او دایې ثابته کړي ده چې د یرغل ګرو د ماتولو لوړ استعداد لري خو څه چې دوې یې نلري هغه د

. کله چې د پردې په مقابله کې جګړه کوي نو له دوي نبوغ له جوړونې او اداره کولو استعداد ديخپل هیواد  لمسون د

نانو ستونزه دا ده چې د ، د افغابیا هیڅ وړتیا نشي ښکاره کواالي راشيورایه ښکاره وي بیا کله چې د جوړونې شیبه 

، قبیلوي او دینې طبیعت په ړنا او پردیو په لمسون خپل منځې اختالفات په سمه توګه نشي حل کواالي هر خپل قومې

 .کوي چې ورستې خبره د دوي خبره ويلورې هڅه 

ستانه شي  بیرته کال تر پایه به خپلو وطنو ته ۱۱۱۶۲اړولي دي او د اوس چې لویدیځ والو زمونږ په ګران هیواد کې 

فغانې پلورالیزم ازمیښت سره مخامخ شي چې آیا دوي کواالې شي په یوه سړې راټول او د یو ا بل افغانان به ښایې د یو



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

پخپلو ځانو کې پیدا  ، ټول توکمونه او ګوندونو ته ښایې د ګډ کار کولو او د یو بل د منلو وړتیاپه محور راوڅرخي

 .کړي

 له ډیره مهمه ده دوي باید د خپلو نیکو او پالرو په شان د پردیو السوهنو پهأپه ټول کې د افغا نانو لپاره فکری مس

موکراسې فکر خپل ید شورا او د« پلورالیزم » ، افغانان باید په کلتورکې د ګڼوالۍ مقابله کې پخوانې کلتور خپل کړي

زمونږ ګران هیواد افغانستان د پرلپسې خونړیواو ورانونکوجګړو څخه د یو آرام او با ثابته هیواد په کړي پدې توګه به 

، بیا له بهر څخه مال تړ تر السه کوي تر ډله پا څیږي د زوره به کار اخلي هر کله به یولور بوځو که همداسې ونشي 

 .ه پردې دلته ګټې لريپرې ووژني ځکڅو خپل ورونو 

 په درناوی                                                            

 :ماخذونه

 فرهنګ فریخته 
  دعوت مجله پرلپسې ګڼه 

 
 


