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 ناصر ابراهيم خيل 
   

   سياست ولى بد دى؟سياست ولى بد دى؟سياست ولى بد دى؟
   ولى سياست د غليو او درواغو سره يو شانى ګڼى؟ولى سياست د غليو او درواغو سره يو شانى ګڼى؟ولى سياست د غليو او درواغو سره يو شانى ګڼى؟

  
هغه کسان چى غواړى له ژونده يوازى خوندواخلى او نورو څخه ځان ليرى ساتى او نه غواړى چى خپل السونه په وو 

کرار يو له ګاللو پرته خوشحالى د سياسى نا. سياست ککړ کړى ، بايد ده د جبر له مخى د آزادى له لرلو هم تير شى
ناشونى ده او خوشحالى هم د پرناخوښيو والړه د سياست په مټ تر السه کيداى شى ککړ سياست ، هر څوک ککړوى که 

  . څه هم د خپل کور دړى او کړکى وتړى او د خپل کور ديوالونه تر هسکه هم اوچت کړى
سياست هغه سيند دى . پينوى او پدى توګه ځان هم نشو پاک ساتلىله سياسته ليرى پاتى کيدل او ځان بيلول سياست نه س

چى هر څوک په هغه کى المبو وهى او کله چى ککړ شى ، تول ککړيږى يا بايده ده چى د سياست ټول سيند پاک سپين 
  . شى او يا به يي ټولى برخى ناولى اوککړى وى

 د سياست د ټولنى سيند ته ورغورځوو خو سياست ، سياست ، ککړ دى ولى چى مونږ ټول خپلى ککړتياوى او کثافات
د هر څه چى . زمونږ مرداريو او ناولتيا زباله دان ګرځيدلى دى ولى چى مونږ سياست سپک ګڼو او د هغه سپکاوى کوو

زباله دان د خلو ښځلو ځاى دى مونږ ، تاريخ هم د زباله دان تر بريده راښکته کړى ولى چى . سپکاوى وشى ککړيږى
.  ته په سپکه سترګو ګورو کوم ملت چى خپل تاريخ زباله دان ګرځوى نشى کوالى چى تاريخى ميړونه وپالىتاريخ

  . تاريخ هغه ځاى دى چى هلته هر څه چاڼ او د قضاوت او پريکړى تلى ته سپارل کيږى
  سياست ولى سپک ګڼى؟
  سياست ولى ککړيږى ؟

  .  ګډون او ونډه نه اخلىسياست پدى خاطر ککړيږى ولى چى ټول خلک په سياست کى
هر . کوم ځاى کى چى خلک زيار باسى په سياست کى ونډه واخلى سياسى فضا پراخه ، سپينه او ځالنده پاتى کيږى

څوک د خپل قدرت ساتلو لپاره له ټولنيزو سياسي او اقتصادى شوناتو او چارو څخه سمو اطالعاتو ته اړتيا لرى 
ولى چى هيڅوک نه . ى غوښتنى لرنه په خپله روښانه سياسى فضا رامنځ ته کوىاطالعاتو لرلو لپاره يوازى د څرګند
هر څومره چى د اطالعاتو د اړتيا کچه را ښکته شى او خلک د خپل واک ساتلو په . غواړى ګاونډيان يي اوبه خړى کړى

  . اړه با بيزه او الرپروا پاتى شى سياس فضا ، له خاورو دوړو ډکيږى
  .  ککړيږى چى خلک خپل ځان د سياست ليرى ساتىسياست په هغه ځاى کى

) قدرت ( له سياست ليرى والى اوجالتوب انسان پاک ساتلى نشى خو سياست ککړولى شى هغه څوک چى د خپل ځواک 
د غزولو تکل او تلوسه لرى اوبه خړوى چى څوک يي د ځواک خپرول و نه ګورى کله چى زه په سياسى نړى کى په 

څوک چى سياست څخه . اظهار هڅه و نه کړى د قدرت الرى قدرت پالو ته پرانيستى پاتى کيږىقدرت کى د ګډون او 
د آزدى چى د سوکالى او هوساينى خوند او مالګه . الس پر سر کيږى ديموکراسى لپاره ويره او ډار رامنځ ته کوى

انستان ته د رساتنيدو او بيرته جوړوى ښايى په بهر کى زمونږ ډير هيوادوالو وى چى د لږى ګټى لپاره حاضر وى افغ
راتګ پخاطر هرراز سياسى شرايطو ته غاړه کيږدى خو همدغه افغانان چى په بهر کى که څومره په بى وزلى کى 
کړيږى او شپى سبا کوى او د آزادى له خوند او برکاتو سره آشنا شوى دى بايد پوه شى چى سوکالى او ښه ګټه به نور د 

پرديسى کړاو د آزادى خوند له منځه نه وړى کله چى پرديسى پاى ورسيږى، د آزادى خوند هغوى تنده ماته نکړى د 
  . ژبى الندى راځى 

سياست څنګ ته کيدل انسان د قدرت د منګلو له فشار او زبيښاکه نه ژغورى د قدرت د منګولو له زبيښاکه د خالصون 
  . سانى ډلو کى د ګډون له الرى ده چى سياسى ځواک خپلوىلپاره بايد ځواکمن شو بايده ده چى سياسى شو او انسان په ان

ان د سياسى دولت له شته والى سره سره اړينه چى سياسى پياوړى ډلى او ګوندونه شتون ولرى څو آزادى په ټولنه کى 
  . غزونى وکړى

له منځه تللى شى خو يو يو وګړى په ډيره آسانه توګه . د آزدى د الس ته راوړلو لپاره پرته له پيوستون بله الره شنته
يو زورواکى کوالى شى . سياسى سازمان چى د سياسى اقتدار لپاره هڅى کوى پرله غښتيا او ټينګښت يي ډير زيات وى

په ډيره سړه سينه خپل سياالن چى سياى وګړى دى له منځه لرى کړى او يايي تبعيد کړى خوسياسى ډلى ساده له پامه 
ان کار ندى د آزادى په خاطر هڅى او مبارزه په سياسى ډلو کى تر سره کيږى د غورځول او يا هغوى شنډول څه آس

آزادى په ټولنه کى ټولنى سره او د ټولنى لپاره ده او په ګډون او . آزادى لپاره مبارزه په يوازى او جال توګه نشى کيداى
. و د آزادى په خاطر بايد يو السه شوآزاديتوب په يوازى تر هم السه کيداى شى خ. پيوستون کى ده چى آزادى ګټل کيږى

آزادى يوه . آزاديتوب له قدرته بى نيازه ده قدرت سره تواو نلرى خو آزادى يوازى د قدرت په مټ تر السه کوالى شو
سياسى مسله ده او دفردى ځواکونو په پيوستون واقعيت مومى له سياست پرته په ټولنه ژوند نشو کوالى سياست هغه هوا 

  .  ى څو ژوندى پاتى شو ى اخيستل کيږدا چ) سا( 
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عطار هغه آزاد پالى وچى آزادى يي نه لرله د . آزادى کوالى شى آزادوالى شى خو آزادوالى نشى کوالى آزادى وى
هغه څوک چى قدرت او آزادى نشى . قدرت او آزادى تر السه کول د شتو او ثروت له تر السه کولو ستونزمن کار دى

  .  يي چى تر السه کړى نشى ساتلىخپلولى ، کومه شتمنى
څوک چى قدرت او آزادى نلرى د خپل خاورى او هيواد خاوند ندى انسان هومره خاوند اومالک دى چى قدرت او آزادى 
لرى له آزادى او قدرت بى برخى خاوند ، يانى داسى يو سړى چى له سيمى د ووتو او تبعيد حکم يي ورکړل شوى خو 

  . و اجرا شوى نه وىاليي هغه حکم په ډاکه ا
  . ننى بى کوره کډوال پرونى شړل  کسان دى چى د شړل کيدو له  حکمه بى خبره وو

که قدرت د ټولو شتمنى واى چا نشو کوالى . له ځواک پرته انسان بى وطنه کيږى. دوى پرونى بى ځواکه خاوندان وو
د ټولو شتمنى واى دا دومره ناوريونه به چى التر او باالخره که قدرت . هيواد د ټولو له واک او اختياره ويستلى واى

  . اوسه يي ژوروالى نه دى پيژندل شى، نه پيښيدل
دى له منګولو د دغه قدرت کيداى شى قدرت د نورو له منګولو را وباسو خو د هغه قدرت تر السه وکول يوازى د

خپل قدرت نښايى هيڅچاته وسپارو قدرت بښل کيږى نه انسان چى هر څه . راويستل نه دى د قدرت ونډه بايد وټاکل شى
  . وبښى د بيا اخيستلو حق يى له السه ورکوى
  . حق نه رامنځ ته کوى.سخاوت يو اخالقى لويى او خالقى عمل دى

 سره يوځاى بيرته اخيستل کيږى خو کوم ځواک چى په پور ورکړل شى هيڅکله شتمنى په پور ورکول کيږى په ګټى
  . بيرته نه اخيستل کيږى بلکه ګټه او سود يي هم بايد پوروړى ته ورکړل شى

  . يوازينى شى چى په پور نه ورکول کيږى قدرت او آزادى ده
                

 
   د کمزورى مرستهد کمزورى مرستهد کمزورى مرسته

 په واک کى ورکوى له ځواکمنى او واکمنى څرګندولو پرته ژوند څوک چى سياست نورو ته سپارى خپل ځان د نورو
څوک چى په سياست کى ګډون نه کوى خپله بى وزلى ښيى او په ټولنه کى د هر قدرت طبيعى لوالتيا ، د . نشى کيداى 

څوک چى له سياسته الس . هر چيرته چى د کمزورتيا تشه وميندل شى قدرت غوښتونکى هغه ډکوى. هغه غزونه ده
اخلى قدرت غوښتنى ته د واک غزيدو امکان ورکوى قدرت غوښتنونکى تل د کمزور او بى وزلى مرستى ته وردانګى 

  .څو پر هغه واکمن شى قدرت غوښتنکى تل کمزورى خوښوى
کوم ځاى کى چى مرسته کيداى شى هغه ځاى دى چى کوالى شو . قدرت غوښتنکى تل د کمزورو رپى پر اوږو اخلى

  . کمزورى وګړى نښائى د هيچا مرسته ومنى ولى کمزورى سره هره مرسته د هغه کمزورى ساتى. ړوقدرت تر السه ک
بى ځواکه له بل نه پور اخيستلو سره کمزورى پاتى کيږى کمزورى د بل په مرسته نه پياوړى کيږى د مرستى تمه 

  .ناويسايى او کمزورى زيږوى
اد او او ويسا ولرى د قدرت د تر السه کولو په الره کى يى هغه کمزورى چى د بل له مرستى تيريږى او پر ځان ډ

  .هغه کارګران چى له روڼاندو مرسته اخلى ځان لپاره د سبا ورځى واکمن او خاوند پالى. لومړى ګام اخيستى دى
 ده د قدرت نړى د اخالق نړى نه. کوم روڼاندى چى د کارګرو مرستى ته رادانګى د قدرت لپاره د ډګر ميندلو هڅه کوى

په ولسوالى کى د سياست نړى د وګړو تر منځ د قدرت د عادالنه ويش دنيا ده نه د ځواکمنو له خوا کمزورو ته د قدرت 
  . بښلو نړى

قدرت څوک چاته پدى خاطر چى اخالقى تقوا لرى او عادل او پرهيزګاره دى نه ورسپارى نښائى د قدرت محاسبى 
ى قدرت بل سړى ته د تقوا لرو په نوم وربښى د خپل قدرت حسابدارى يي اخالقى معاملو سره يو شان وبلل شى څوک چ

هيڅ قدرت د تقوا پرآرونو نه ويشل کيږى کوم قدرت چى پرهيزګار يي د خپلى تقوا له مخى تر السه کوى . د السه ووځى
  .سياسى حقوق په اخالقى اصولو اړوى په اخالق کى نيک عمل هيڅ حق نه ايجادوى

پدى توګه دده دغه عمل دده لپاره کوم حق . کوم پرهيزګار ته ورکوى يو اخالقى عمل تر سره کوىڅوک چى خپل قدرت 
نه ايجادوى ، پرهيزګار د خپلى تقوا له پل چا قدرت اخلى لدى کبله هغه بل کس پر ده هيڅ حق نشى درلودى او تقوا 

  .د حق بنيادلرونکى هم يوازى د خپلى تقوا پر تله عمل کوى نه پر ده باندى د بل چا 
قدرت په ديموکراسى کى د حق پربنسټ ويشل کيږى نه د اخالق پر بنياد څوک ماته قدرت نه رابښى بلکى هر وګړى د 
انسان په نوم قدرت کى حق لرى او حق نلرى په قدرت کى دغه حق له ځانه واخلى هر څوک له هغه حق چى دى يي په 

ت کى ګډون  و نه کړى د بل لپاره د قدرت د پراختيا او تيرى الرى قدرت کى لرى ګټه وا نخلى او په حکومت او سياس
  . هواروى

له بريده او واکه وتلى قدرت پدى رامنځ ته کيږى ولى چى . ستمګر ددى لپاره سر را پورته کوى ولى چى ستم منل کيږى
  .په ټولنه کى بى کچه کمزورى شتون لرى

څوک چى آزادى . کړو څو هغه له بريده وتلى قدرت له منځه والړ شىپه ټولنه کى دغه له حده وتلى کمزورى بايد ليرى 
  . غواړى خو سياست نه غواړى هغه څوک دى چى غواړى پرته له قدرته ژوندى پاتى شى
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  . ده خو آزادى يو ټولنيز واقعيت) ځانګړتيا ( آزادى يوازى د سياست په نړى کى لرلى شو آزايتوب يو فردى واقعيت 
               

   ت وکړوت وکړوت وکړوبايد حکومبايد حکومبايد حکوم
هغه قدرت چى . ته اړتيا لرى) د قدرت فلسفى ( قدرت ته رسيدل ، . د قدرت لرلو لپاره ، بايد د قدرت په فکر کى وو

کوم قدرت چى خپل ځان او نورو ته . پيژندګلوى ئى شوى نه وى، ځان نه پيژنى او نشى کوالى نورو ته ځان وروپيژنى 
  .وروپيژنى ، اعتبار مومى

ړى بايد قدرت وغواړى او هغه چى د آزادى د تر السه کولو لپاره قدرت لټوى بايد د سياست نړى ته هغه چى آزادى غوا
ننوزى ، هغه څوک چى له سياست الس په سر کيږى او ځان له سياست ليرى ساتى نور به  پرده حکومت وکړى کله چى 

انسان په ټولنه کى .  نشى کوىته حکومت نکوى بل کس به پر تا حکومت وکړى هيڅوک له مانه ښه پرما حکومت
يا بايد خپله حکومت وکړى يا بايد د بل چا حکومت پر ځان ومنى او خپله د نورو مريتوب او : يوازى دوه امکانه لرى

او هرومرو به اطاعت ته غاړه . اطاعت ته غاړه کيږدى څو چى حکومت او سياست نه الس اخلى ، آزادى نشى درلودى 
ښائى مونږ له حکومت کرلو کرکه ولرو خو .  سياست نه الس اخلي، آزادى نشى درلودىڅوک چى حکومت او. کيږدى

د آزادى . سره مينه لرو د همدى آزادى پخاطر چى ډير را باندى ګرانه ده بايد هغه اکراه پر ځان ومنو) آزادى لرلو ( له 
 اکراه ددى لپاره ده چى نه پوهيږو له په خاطر دغه بدى اکراه تر زورواکى الندى اکراه نه بهتره ده د آزادى پخاطر

خو تر استبداد او زورواکى الندى کرکه ددى لپاره ده چى مونږ خپله آزادى هيڅکله . ځواک پرته آزادى ممکنه نده
هيرولى نشو له حکومت کولو څخه اکراه له قدرت نه د آزادى د جال انګيرلو نښه ده او تر استبداد الندى کرکه ، له آزادى 

  .قدرت د نه منلو نښه دهپرته د 


