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 ۲۴/۱۰/۲۰۱۷        یدستگیر روشنیال  
          

 ،وړپه راتلونکي فکر وک ئځرا
 

 ،ینه د گرډ ېینظر ېیو د یوه تفکر او د سیاست
 

 يږکی ټاو فکرونه نه چوکا يږنه دری سیاست
 

او  يږکی هڅچي سبا به   وږنه پوهی ږخو مو ي،ږتیری هڅنن  وږپوهی ږتیر شول او  مو هڅپرون  وږپوهی ږمو
چي دا سیاست  یهم داد يیوي. د راتلونکي د فکر کولو په کار کي سیاست اهمیت لري او دلیل  ولډ هڅراتلونکي به 

نسل او  وانځمرسته  هښ ولوټتر  ږ. له راتلونکي سره د مواکيټ یچي د راتلونکو تحوالتو او بدلونونو لور ید
او په  یاستونو په هکله توضیح ورکول دراتلونکو ته د خپلو اشتباهاتو، د خپلو تیروتنو او د خپلو  ناسنجول شویو سی

 یروډوو.  دوي په  يړاصلي لوبغا گرډتوگه هغوي چي په دي وروستیو لسیزو کي واکمنان او د سیاست د  يړاگځ
او دوي له راتلونکي سره لویه مرسته کوالي شي. دوي راتلونکي دي ته چمتو کوالي شي چي د دا  يږشیانو پوهی

را  انونهځفکرونو او له خپلي تنگي دنیا  لیوړباید له خپلو ت يړخطاگانو او تیروتنو د تکرار مخه ونیسي.  دا وگ ولډ
او دویلو  يړپه انصاف په خپلو کمزوریو او خطاگانو فکر وک ي،ړغلبه وک ارډپه  ي،ږوباسي،  خپلي جامي بدلي ک

او  يڼمکمل او بي تیروتنو گ انونهځرهبران شته دي چي او  يړ. له بده مرغه اوس هم داسي وگيړپیدا ک يیشهامت 
د را جال کولو  توان او د نویو واقعیتونو د منلو استعداد نه لري. دوي له دي  انونوځدوي له خپلو پرونیو فکرونو د 

دا  خراب نشي  او يینوم او تاریخ  يړخپلو خطاگانو اعتراف نه کوي چي خپل پیروان له السه ور نه ک ههم پ ارهډ
مطرح کوي. چیري چي  تنيښپو ېاو نو تنيښغو ېاو ژوند هره شیبه نو يږبدلی ځپه داسي حال کي دي دنیا هره ور

 کلهڅهلته هی يړ" دعوه وکیسره د ږمویو" او "حقیقت له  هښ ولوټتر  ږهر یو په حق وي، چیري  چي هر یو " مو
 .يږتفاهم او مصالحه په واقعیت نه بدلی

خوله له دي  هټچي په همدي جامو کي  تاریخ ته ور ننوزي او همداسي پ يږرهبرانو نوم او تاریخ هغه وخت خرابی د
له یوي  تلښغو نهښثبوت ورکوي چي په خپلو تیروتنو اعتراف کول او بخ انهښشي. تاریخ ددي حقیقت رو ړدنیا وال

او مهم رول درلودالي شي. په تیروتنو  یلو ومرهڅ يکاو له بلي خوا په تفاهم او پخالینه  ولوړخوا په شخصیت جو
هغه  ییښاهمیت لري. تجربي  یسیاس ړلو یرډ تلښغو نيښ.  د تیروتنو منل او د بخیچلند د یونکړاعتراف یو جو

 نيښدرلوده د تیروتنو په منلو او د بخ هډپه ایجاد کي ون يړگوند  د بحران د جگ يیسیاسي مشران چي په خپله او یا
چلند کي سیاسي شهامت هم لویه  ولډ. په دا يږاو قدرت ته رسی يږله هر کلي سره مخامخ کی ولنيټد  تلوښپه غو

 لري. هډون
 رگندونيڅ ولډنیت درلود، خو خرابه شوه" دا  هښ ږدا خبره "مو ینوځاو د يږپه پایلو سنجول کی یاځد نیت په  سیاست

نیت" په  هښاهمیت ورکوي او نه کوم درد دوا کوي. تاریخ او تاریخي قضاوت د "  وکڅنه  ي،ږنه په عقل اندازه کی
  او ولي خرابه شوه؟ يځ"خو خرابه شوه" پسي  یاځ
 

 کي برخه واخلو. ولوړچي په جو یدرلوده نن هغه وخت راغل هډکي ون نگولوړپرون مو په  که
 

تفاهم او توافق په بنیاد بدل  یالي شي د یوه سراسر. یو حقیقت چي کووړچمتو ک انځد یوه حقیقت منلو ته    ي،ځرا
برخلیک  ولډله دا  يیاو وطن   ارښ ،یکل ،ۍکورن ان،ځ تلښچا نه غو څچي وشول هی تلښنه غو هڅشي. هیچ چا دا 

هدیري په  تلښچا نه غو څي مهاجر او اواره شي. هییپه میلیونونو هموطنان  تلښچا نه غو څهیسره مخامخ شي. 
 شي... هډګ وانونوځ
تیروتني او خطاگاني  ولوټ ږچي مو یتوافق له پاره ددي حقیقت منل ضرور د ییوه سراسري تفاهم او د یوه سراسر د
شیان له السه  یرډ ولوټ ږمو  لي،ړماتي خو ولوټ ږمو ،یضرر لیدل ولوټ ږغولول شوي یو. مو ولټ  ږمو ي،ړک

د لسیزو له پاره په شا   ولنهټ هړبلوا او هره جگ هرهکودتا،  په هر انقالب، هره ږهر یو بایلني لرو، مو ږمو ي،ړورک
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 ږغمیزه ده. مو هډگ ولوټ ږاو د مو یتراژیدي د ولوټ ږزخمي شوي یو او دا  موجود حالت د مو ولټ ږوغورزوله. مو
شوي را وتلي نه دي او نه  لځاو میت ليڅسپی وکڅکیسي او تاریخ لرو. له دي تراژیدي هی ونوځد دردونو او رن ولټ

بوت  ږ. موړظلم مو واکمن ک یاستبداد او نو یاستبداد ماتونکي وو، خو کله چي واکمن شوو نو ږشي. مو وتليرا
د نویو تابوگانو  ولنهټتابو ماتونکي وو، خو په خپله مو په  ږزر په خپله په بوتانو بدل شوو،  مو یرډماتونکي وو، خو 

 . او تاریخ دا نه هیروي.ید هړپه غا ږد مو يیدرجه مسؤلیت  ولهسره شوي ا ږچي له مو هڅهغه  .هړوک هڅد تحمیل کولو ه

تفکر او په یوه بیدار وجدان خپلي شا ته وگورو او په انصاف خپل  یانتقاد انهځهر یو په مسؤلیت، په یوه له  ږمو
. وړوجدان سره دیالوگ پیل او حساب وک .  له نورو سره نه له خپلوړسیاسي چلند او د هغه پایلي مطالعه ک یپرون

 ږکي غولول شوي یو. مو یاځدلته او په دي  ږمو ي،ړک نيتیروت یاځ یدلته او په د ږبي له شکه به پوه شو چي مو
مخالف  مني،ښددي فهم نه درلود چي مخالفت او دو ږ. موید ړیکي له فکر کولو مخکي عمل ک یاځ یدلته او په د

په شان  انځ. د وړهم نفي او حذف ک يیپه شان او یا  انځد  ولټ هړمو وک هڅاو ه وړله یو بله تشخیص ک منښاو دو
دتحمیل اوس هم په قوت رواني دي. اوس هم په نورو د خپلو فکرونو  يڅه ونکيړیا یو شان کولو ناورین راو اوکولو 

 همدي وژونکي چاري ته ادامه ورکوي. ليډ او افراطي يږکولو او د هغوي له تراژیکو پایلو درس نه اخستل کی

چي دلته له انسان او انسانیت سره، دلته د انسان له حقونو، ازادیو  يښیته را و ږبه دا انتقادي شاته لید مو همدارنگه
 او له بده مرغه نن هم همدا چلند ادامه لري. یچلند شو يیبي پروا ومرهڅناپوهي او په  ومرهڅاو کرامت سره  په 

په دي  ولټ ږخو مو يړجنایتونه ک یاو چا هم بي ساري لو يړتیروتني ک يیره ددي چي چا کمي او چا لوس هو،
د  ږتاریخ او راتلونکي د مو وړمسؤل یو. بي غمه اوسي دوا ولټ ږاو خپل مسؤلیت لرو  او مو هډغمیزه کي خپله ون

 محکوم یو. ولټده او  ړېک هړمحکومیت پریک
ته  ځ.  که داسي نه وي دا موجود حالت چا را منيږبلل کی هړپه نه کولو هم پ وکڅپه کولو او  وکڅدلته  همدارنگه

باور او  ولنیزټکیدو،  د  ديږیو بل ته د ن ږچي مو یسراسري مصالحي له پاره ضرور د ېد یوه توافق او یو ؟ړک
دي.  تونهښشو  او دا انساني ارز ولټرا  تونوښارز نکيکو یاځاو یو  ډد ایجاد له پاره  په گ یپوهاو یونکړیو جو

ته او د  یدرناو یاځ.  د توهین کولو وړویلو په ژبه خبري وک تیاښد ر یاځله یو بل سره د دروغو او فریب په  ږمو
 يی.   ددي پرنسیپ په بنیاد " ووړیو بل ته تیر شو او له یو بل سره مصالحه وک و،ړباور ته ورک یاځبي باوري 

او دا مخالیفتونه او  يړسخت او پیشانه حالت تفاهم او توافق غوا ی. اوسنوړوک نهښهیروه" یو بل ته بخ يیمه  ه،ښخب
 توپیرونه دي چي توافق په ضرورت بدلوي.

 

 :ینه د گرډ ېينظر ېيو د يوه تفکر او د سياست
 

پرون کي له خپلو حرکت کي دي. هغوي چي په  ی. دا دوه په همیشنيږاو فکرونه نه چوکات کی يږنه دری سیاست
به هم ور  ړۍپی ېنځنه یوازي د نویو تراژیدیو الره همواروي، بلکي من يږنظریو او خپلو سیاستونو سره پاتي کی

 باندي وخاندي.  
هر  له،ډهره  وک،څ. هر ینشته د یاځاو په دي کي د تردید  یامر د یسیاست کي مخالفت او توپیرونه یو حتم په

او دا هم د دوي حق چي د نورو د نظریو او فکرونو په هکله شک  یاو دا د دوي حق دلري  ییگوند ... خپلي نظر
. د سیاسي بحث اهمیت په دي يړک يړچاره پیاو ولواو دا به د ازاد سیاسي بحث ک يړک يیاو تردید ولري او انتقاد 
. دلته په اروپا کي د سیاسي نه تمامیدونکو  او يړپه گوته ک یلور یاو راتلونک يړوک نهړیڅکي چي د پرون انتقادي 

کار  هښ. " ما داسي یپه پرون د یاځ. دلته بحث د راتلونکي په یاو نورو بدي د هښ انځبي پایلو بحثونو هدف  د 
 بد فکرونه درلودل"...  یرډدرلودي، خو هغه  يینظر ښې" " ما داسي وړخو  هغه داسي بد وک ،ړوک

دي،  يیاو په دي باور وو چي دا نه یوازي سمي نظر يړدسي او نه بدلیدونکي اعالن کمق يیخپلي نظر ږمو پرون
او یا هم ور باندي تحمیل  يړخپلي ک ییمو دا وه چي نور هم همدا نظر هڅاو ه يړمي بدلي ک ودښبلکي د عمل په الر

 شي.
په سیاست کي  نه یوازي د مخالفتونو  " " حقیقت با ما است"... دا چلند یسره د ږیو" "حقیقت له مو هښ ولوټتر  ږ" مو

په دود ور  منښشو او د دو لړتعریف ورک منيښاو تو پیرونو له نظره غورزول وو، بلکي مخالفت او توپیر ته د دو
لویه  ولوټاو دا تر هړوک وونهښنفي کولو په لور د سیاست الر دسره معامله وشوه. همدي چلند د جنگونو او یو د بل 

 او تاریخي تیرونه وه. 
 ږشول او دا دي د مو منانښاو ور پسي د دین دو منانښشول. بیا مخالفین د قوم دو منانښمخالفین د انقالب دو لځ یو

 سیاسي فرهنگ. ږد مو یسیاست او داد
 

 :او هوسا راتلونکي هښ يوه
 

 ولډفکر او یو  ولډیو  ولټپه دي معني نه چي  بي جنگونو،  یوه بي کودتاگانو، یوه بي بلواگانو ... راتلونکي. یوه
ک  وڅچي هر  يړژوند وک هډ. په دي معني چي له اختالفونو او توپیرونو سره په یوه سیستم کي په گيړعمل وک
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. یوه راتلونکي،چیري يړسیالي او هم همکاري وک هیو له بل سر ي،ړک انهښرو ځخپل دری ي،ړخپل نظریات بیان ک
 تعریف نشي. منښو مخالف دوا منيښچي مخالفت دو

نه وي او راتلونکي نسلونه به د  یاځبي پرونه راتلونکي  یوه راتلونکي چي هلته د پیشوا، میر، امیر، پهلوان...  یوه
او الیق رهبران را وباسي.  ورړچمتو، ز ،ړبه و هځاو له خپله من يړاو هوسا ژوند وک هښ یرډکي  یدوي په نشتوال

او  د   وړنسل باور تر السه ک وانځوي د  وابځستونزو ته   اوچي د واقعیتونو انعکاس  نوښباید د نویو اندی ږمو
کي ووایو  وکوټ انهښنسل ته په رو وانځ ږ. مووړعملي راتلونکي تصویر ورک ېد یو یاځارماني راتلونکي په  ېیو

 چيووایو  کارهښنسل په  وانځ باید ږ. مويږپه واکمني کي په واقعیت بدلی تونوښراتلونکي د کومو ارز هښچي یوه 
بي باوري  ولنیزهټ. دا  یعمل د ید سیاست قومي کول، د سیاست مذهب، کول، د سیاست نژادي کول... یو ویشونک

 ږکوي. مو وونهښالر ولنيټپه لور د  يړدروي او د بحران او جگ انديړته کوي، دا انسانان د یو بل په و ځرا من
بي باوریو غلبه کوي  ولنیزوټویشونو او  ولنیزوټ پهچي  وړخبري وک کارهښله هم په هک تونوښنسل د هغو ارز وانځ

 دي. تونهښرول لري او دا انساني ارز یکونک یاځکي یو  ولنهټاو په 
 

 پای
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