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  واکمنې کړۍ او زموږ قضاوتونه
  
  

ه چاپېريالي شرايطو تر مخامخ اغېز الندې دی اود هغوی پر وړاندې انسان کاره کوي د هررن ون  . غبر
ندوی دی ر اکلې شعوري کچې  تنو پربنس دانسان د ون دغريزې ــ اېستيتيکو غو  هغه شرايط چې. هرغبر

ای کېدلو ته الر هواره کړي  او انسان  د  تنو پر  پړاو ته  په کې  رسېدالی شي؛ د منلو » رضا « دنوموړيو غو
ي  ړتياوې  ونلري؛  غندل کې ان   . اوستايلو وړ وي ، خو که دا 

ودلو دا دواړه  ډولونه  زموږ  ون  سان  په  دي چې بشپړ طبيعي ، نورمال  او له  آره  د ان» قضاوتونه « د غبر
ي  ل کې توکې   يزو ر وته  نيول کېدای شي  هغه دادی  چې موږ تر . بنس کي ته  چې په  دې  برخه کې  ېني   يوا

و  و الندې کوو يايې بابېزه  و او د خپلې  رضا په الرکې  دنورو رضا تر پ ه کې تېرو   . ډېره دخپلو قضاوتونو په  ب
کله  به  خپلې  رضا . داډول قضاوتونه يوه  ستره ناروغي ده  تر هغې چې ددې ناروغ  په  درملنه  بريالي  نشو، هې

و او ونو ته  غاړه ږدو  ته  ونه  رسې وا   .يا به يې درسېدلو په ترڅ کې  سختو 
ون او تونو په نن نړۍ کې دغبر که  او قضاوت  ډېره برخه  پر سياسي جوړ رخي ،  دهغوی  پر کړووړو را

ه  ورکويسياسي کړۍ  پر ور ړې  ب ان   .ني  ژوندانه  سيده اغېز لري او  
ي    :انسانان  ددغه  قضاوت  په ترڅ  کې  پر دوو ډلو وېشل کې

   
هغه  ده  چې له  واکمنې سياسي کړۍ  سره  مخامخ  اړيکي لري  او له  ډولونو په  يوه  ډول  په  واک کې   لومړۍ ډله،
ه  ده    . ور

نې   والی  يې دويمه ډله ، هغه  پر رن ه  نلري  خو دهغه   دي چې  د سياسي  واک په  ډيناميکي  بهير کې ون
نی ژوند اغېزمنوي    .ور

ي  ت  ژوروالی تر پرمختلليو هېوادونو په وروسته پاتې هغو کې  ډېر ليدل کې که ، په وروسته پاتې . دپورتني بېل
ېن  مالي سرچينه  نه و ولوکارنده او شمېرنده  خو هرومرو ده هېوادوکې  که سياسي واکمني  يوا   .ي  نو تر  

ي  ر ت  له  مخې  ډېر د پاملرنې  وړ  ولنيز ــ  مالي ارز ه کوي  چې  په  خپله  . دلته سياسي واک  دخپل   ينې ه
تنو ته  يې  ولري او وک  واکمن  شي چې  دوی  يې تر سيوري الندې  خپلو غو ينې  هيله من دي  داسې 
  .  شي ورسېدالی

ت  مخه يې نيسي  ين وی  او د ډاډمنې سولې د ولنوکې  پرلپسې کړکېچونه  زې ور  په  وروسته  پاتې     .دغه  فاک
تې  ه دز کارندې په تو تمنې  ولنپوهنه کې سياسي  واک  ديوې ارز  له همدغه المله  د وروسته پاتې هېوادو په 

  . پاملرنې وړ دی 
ه ولنو کې  دغه اړخ ته  ډېرپام نه  وراوړي او د ډېرو لپاره  داخبره  زړه    نا بلخوا، په پرمختلليو او  ه بسيا 

ونکې نه  ده  چې  په خپله  په واک کې  برخه  واخلي او د ساري  . يا دې  واک  له دې يا هغې کړۍ  سره  وي  راک
ي ولسمشريې  ه ، په اوتريش  وجرمني کې داسې خلک  ډېر دي چې نه پوهې ت په تو وک دی؟ او داسې خوالز

ه ډول سړی دی ؟ ېدلی او  ي  ولسمشر په کوم ايالت کې زې   ډېر دي چې نه پوهې
وک  سياست  ته  رونه  دومره ارت  دي چې له کوشنيو کړيو پرته  نور ارۍ المل  دادی چې دلته دبوختيا ډ  ددې نا

ي  ارې   .نه په کې وز
سېدونکيو دژوندانه  ډېره موده  د پرمختلليو هغو په   وسته پاتې هېوادونود اودا يادونه مو دې پايلې ته رسوي  چې د ور

ني  ژوندانه  يوه  نه  بېلېدونکې  برخه  ده  ي  او سياست  يې  له  ور   .پرتله  په سياسي  بوختياوو کې  تېرې
ړيو سياسي کړيو ان ي ، ددغې  بوختيا  ډېره  موده  د   په اړه  پر  قضاوت ومره چې  ليدل شوي  اوليدل  کې

ي    .  تېرې
ي چې يوه يې له واکمنې کړۍ سره  لکه مخکې چې مو وويل ، و له خوا کې ان ولنه کې دهماغو دوو  دا قضاوت  په 
انيک اړيکي لري  او  ورته ويالی شواوبله  يې  هغه  ده  چې تل  د واکمنې کړۍ  له  کړووړو اغېزمنه »  ډله « ار

نې « وي او    .  ي نومې» پر
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نو د ډلې او دوی دواړه دخپلې رضا پر بنس  دسياسي کړيو په اړه . په قضاوت کې له آره ژور توپير نشته پر
نو رضا . قضاوت کوي  تنه ده او دپر وتنو انسانانو غو وتشمېر  ه کې دی او هغه داچې د ډلې رضا د  توپير يې په ب

ندونه کوي  ر   .دميليونونو انسانانو دارمانونو 
ي  ت  تر سيوري الندې  د خپل ژوندانه  هيلوته  ورسې نې غواړې چې د سياسي جوړ ه کوي چې . پر  خو، ډلې ه

ت کې دبرخې درلودلو له الرې  يې همداهيلې بشپړې شي  تنې . په سياسي جوړ په  دغه ترڅ کې که  دنورو غو
نه نه کوي  والندې هم شي ، ډلې يې اندې   .ترپ

نې په خپلو قضاوت ی دي پر رېوان وي  او . ونوکې يو مو خو، ډلې پرلپسې  دخپلو قضاوتونو په ترڅ  کې سره الس و
ي  يو وېشل کې   .په  ډل

ړيو هيلو بلهاري دي  ان ي  او تل يې د ورې کرونو له السه خورا  يو د پرلپسې  نې  د ډل ولنو پر   .دروسته  پاتې  
) سايکالوژيکي(ي ؛ پورته  يې خېژوي ؛ له  خپلو  ساييزو هره  ډل پر يوه  چامينه  وي؛ اتل ترې  جوړو

ړتياوو ړتيا، تېروتنه ، ان ماتيزم يې هره نيم ې  ورپورې تړې  او په  وچ  دو ې ولې   خيانت او   سره سم  
ي  د که  هر چا د ډل  د مينه وړي  په  اړه  يوه  منفي خبره وکړه  هغه  ته  سمالس. جنايت  تر خاورو الندې کوي

وري او هر بد چې  يې له  السه  وشي ؛  ه   من  په ستر   . وررسوي يې  د
نده سرچينه لري ر يوهماغه غريزي  تندې  دي  چې د يوه  واکمن  په .  دغه راز ړانده قضاوتونه  دا سرچينه د ډل

يو غړي. اړونده کړۍ کې د غړيتوب  له  الرې  په  اسان  سره  خړوبېدای  شوې اکلي واکمن د دغو  ډل و له  يوه  
ه  يې  ولې  وې او هر هغه  سره  په سيده يا ناسيده اړيکيو کې  د سيمه ييز يا دولتي  واک  پر يوه  برخه   ډډې  ل

تل  ای چې کېني دهماغه  چا . کوالی شول  چې زړه  يې غو اوس دوی  دهماغو شېبو په يادونو کې ډوب  دي او هر
وي  چې  ولنه کې د زور ومقام خاوندان  ول د ستاينو سيمفوني غ   .دوی يې دم  په زور په 

ته  ته رات له  المله  ډېرې ډل هم من وکاله په افغانستان کې د پرلپسې پړاوونو د من ول وينو چې تېر  موږ 
ې خوندي  وې  ياده  دهغه چاستاينه کوي  چې تر سيوري  الندې  يې  ددوی    .راغلې او اوس هره يوه  ل

دي په ت نلري اوتش .  کار نه  ده چې  يو عاقل انسان  دغو ستاينو او غندنو ته غوږکې دا يو هم علمي ــ تاريخي ارز
ړيواحساساتو پر بنس  ړانده  قضاوتونه  دي  ان   . د

ور سره  پر دغه  بنس   ي او له  مخې  يې داسې» تر ډېره مالي « هغه  مينه  چې  له يوه سياسي  في ته  را   من
ه لري  وله مانا شخصي ب ي ؛ په  ي  .ړانده  قضاوتونه کې ه  و له من   :داراز  شخصي مينې په دوو ب

  
يو ته  دغريزي تندو دماتولو نوې اسانتيا برابره کړي ته شي او ډل وک رامن   .  لومړۍ داچې يو نوی 

اتې شي ؛ په  همدغو خوبونو کې له نړۍ دويمه  داچې  داسې  ډل د ژوندانه  تر پايه  په خپلو خوبونو کې  ډوب  پ
ي  ې کړي اوړانده قضاوتونه يې هم  يومخيز پای ته  ورسې ې پ   . ستر

ولنې پر تاريخي بهير يې مثبت يا منفي اغېز درلود  ايي چې دهغو سياسي کړيو اوشخصيتونو کړه وړه چې د موږ ته 
ای په علمي معيارونو وارزوو ايه شخصي قضاوتونو پر  ندوي چې په کومو .  ؛ د بې ر ه  دا معيارونه په ډا

ومره  په تاوان ؟ شرايطو کې دچا کړنې او ه وي او ومره  په  لې دهېواد لپاره     هلې
واب هله موندالی شو چې  له يوه چاسره خپل  شخصي  ــ عاطفي اړيکي او احساسات   تينی  تنې ته موږ رې دغې پو

ې او ې اني  دو اوې يوې خوات اوخپلې  ې او ه پرې ې ې  هېوادن   هله  ده چې  . ې په پام کې  ونيسو  يوا
وک وو وک ،  و چې  ه به  په خپله  وپوهې تياپال انسان په تو ه يې وکړل؟ ديوه رې   او 

ي او ران کار دی او يوکمزوری  انسان  يې  په  ترسره کولو نه  بريالی کې ي  نو  خو، دا ډېر  تر چې نه بريالی کې
کېل  وي  ايه  اوبې انصافه  قضاوتونو په  لومه کې    .پايه  به  دبې

  
  پای

  
  
  
 


