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 دا سیاسي فعال څوک دی؟

 

ه هم هر لوستی انسان غواړي چې د روشنفکر په کتار کې وګڼل شي. خو هر لوستی روشنفکر نه دی. فیلسوف نیچ

او  ویلي دي، چې هر مرده شوی نشي کولی د روشنفکرۍ ادعا وکړي. ولې داسې؟ دا ځکه چې روښنفکر له اصالت

وک د هر لوستي کار نه دی. هر څرسالت سره کلک تړلی دی. اصالت او رسالت بیا ریاضت غواړي. ریاضت بیا 

  .نشي کولی، چې د پیسو، مقام او کاذب شهرت پیدا کولو تر اغېزې الندې الړ نشي

یاسي فعال روښنفکران د ټولنې ویښ وجدان ګڼل کېږي او سیاسي فعاالن بیا د روښنفکر قشر د پېروي حیثیت لري. س

ړه د خپلو اړه هم پخپله ښه پوهېږي او هم په همدې ا یوه سیاسي ارمان ته ژمن مبارز دی، چې د سیاسي مسئلو په

یوي لپاره د خلکو د پوهې او باخبرتیا د کچې د لوړولو، ورپېژندلو او مخکې له مخکې نه د ټولنیزو چاودنو د مخن

  .اړه دیغله همدې امله سیاسي فعاالنو ته ډېر دروند مسئولیت ور له  .خپلې ټولنې په سیاسي بهیر کې بوخت دی

له الرې اغیزې  سي فعاالن تر ډېره د مظاهرو، الریونونو او مدني حرکتونو د سمبالولو، د خپلو ویناوو او لیکنوسیا

ه کوي. زړه شیندي. د اوسني برالسه غیر عادالنه او ناغوښتي)نامطلوب( سیاسي چاپېلایر)سیستم( پر ضد آواز پورت

 .الرې وړاندې کويغوښتي)مطلوب( بدلون ته د رسېدو په هکله خپل نظر او تګ

ړانګې په شان سیاسي فعاالن هر هغه څه چې په دولتي سیستم او یا ټولنه کې د خوساکېدو په حال کې وي، د ایکس د و

وجودو بېالبېلو میې له تیارو څخه راباسي او د ټولو پام ورته را اړوي. سیاسي فعاالن په واقعیت کې په هېواد کې د 

وې ټولنې ین دي، چې د خپلو خلکو دښېګڼې او ملي ګټو لپاره سره ګډ کار کوي. د مذهبي او سیاسي مکتبونو پلویا

ر ضد نه پخال پروښنفکران او سیاسي فعاالن د بې عدالتۍ، توپېر غوښتني، جنایت او داسي نورو ټولنیزو منفي پدیدو 

هبری کوي روالی ساتي او کېدونکی دریځ غوره کوي او د هېواد د ټولو مذهبي او سیاسي غورځنګونو همغږي او نږدې

  .یې

لوژیکي تړاونه، دلته یوه اصل ته باید پام وشي او هغه دا چې د هېواد په کچه د یوه سیاسي فعال لپاره د هغه ایدیا

ي د ټولنې لېوالتیاوې، غوره توب، بروالی)رجحان( او دښمنۍ بېخي لمړیتوب نه لري. هغه څه چې ور ته ډېر مهم د

ه دې چې خپل یوستون ساتنه او د ملي ګټو خوندي توب دی. په بله وینا سیاسي فعاالن سره لاجماع، همغاړ توب او پ

ې پاتې شي د ایدیالوژیکي تړاونه، تربګنۍ او سیالۍ لري خو د هغو منفي پدیدو پر ضد یو موټی دي، چې که بې غندن

ېری، فساد، تن تر پښو الندې کول، ال ډېرو ستونزو المل ګرځي. د بېلګې په توګه د دولتي چارواکو له خوا د قانو

  . . . کېدل او جنایت، بې عدالتي، د بېل یې کړه، اېل یې کړه سیاست، د قوانینو نه پللي

په زغرده ویلی شو، چې سیاسي فعاالن په اصل کې د خپلو ملي ارزښتونو کلک ساتونکي دي. د ملي ارزښتونو خبره 

ې د تللو منل شوی معیار ملي ارزښتونه دي. د حکومتونو، ګوندونو، د دا د دې له امله چې په سیاست ک د څه لپاره؟

اوس به بې ځایه نه وي چې ارزښت هم  .هغوی د مشرانو او ټولو سیاستوالو کړنې د ملي ارزښتونو په تیږه تلل کېږي
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اسم په اړه د (، د سم او ند ښو او یا بدو، د مشروع او یا نامشروع، د غوښتنې وړ)مطلوب( او یا ناغوښتي)نامطلوب

یي. په بله وینا یوه فرهنګ، ملت، ملیت او یا سازمان دغړو ګډ، مهم او تلپاتې باورونو یا ارمانونو ته ارزښتونه وا

او یا نا  ارزښتونه هغه اصلونه دي، چې پر بنسټ یې یو انسان داسې پرېکړه کوي، چې څه ښه او یا بد، څه مطلوب

 .یا څه نه ښایي دي. همدا شان انسان ته څه بویه او یا نه بویه او یا څه ور سره ښایي او مطلوب، څه سم او یا ناسم

د  د وروستۍ خبرې په توګه راځئ په ګډه دې ته ځواب پیدا کړو، چې دا زمونږ هر څه ولې ګډوډ دي ؟ ځینې

د مهربانۍ  وي چې دا ولې؟روښنفکرۍ او ځینې نور بیا د سیاسي فعاالنو پېښې کوي، خو څوک یې په هېڅ هم نه حساب

فعال له  له مخې دلته هغه د همدې لیکنې پورتنۍ خبرې یو ځل بیا در یادې کړئ. ومو ویل چې روښنفکر او سیاسي

مو ملي  اصالت او رسالت سره تړلی دی. اصالت او رسالت بیا پرته له ریاضت څخه نشي تر سره کېدای. بله خبره

 .ا وکړهارزښتونو ته د سیاسي فعاالنو ژمنتی

شنفکرۍ اوس به اصلي ځواب ته راشو. دا څلور لسیزې کېږي چې په پیل کې د ګوتو په شمار کسان، چې ټولو د رو

اد څخه او سیاسي فعال توب خاورې پر خپلو سرونو بادولې په پردیو څارګروشبکو کې تنظیم شول، ورپسې له هېو

په زور هېواد  وا ورته لښکرې جوړې شوې او د پردیو لښکرووتښتېدل او خپلو بادارانو ته ورغلل. هلته د پردیو له خ

  .ته راوړل شول او د واک ګدۍ ته یې پورته کړل

دغو ډلو په  د دغو کسانو هره ډله چې رادیسانت شوه، په هېواد کې یې دا ډنډورې پیل کړې، چې مونږ بدلون راوست.

کور دننه  ه؟ هر هغه بدلون چې هڅونکی ځواک یې درښتیا چې بدلونونه راوستل، خو خبره دا ده چې څرنګه بدلونون

تونو نه وي، د پردۍ څارګرې شبکې یا پردي عسکر د برچې په زور راشي هغه بدلون نه یواځې زمونږ ملي ارزښ

  .بلکې د هرې بشري ټولنې ارزښتونو غندلی، ملي خیانت او اشغال یې بللی دی

د ګام یې ضونو په رکاب کې راغلي دي، نو د افغانې ارزښتونو له دې چې دا زمونږ واال د پردیو تېریو او اشغال

قی شوي دي  اخیستی دی. په بله وینا دغو کسانو ریاضت نه درلود، نو د روښنفکرۍ او سیاسي فعاالنو له کتار څخه

 .لېږياو هېڅ اعتبار نه لري. همدا المل دی، چې دغه کسان په قوت نه بلکې د مړیو په ساړه شوو جسدونو بد

 ایپ
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