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 1۱/1۱/2۱1۲          دستگیر روشنیالی
 

 یاست انساني شيکه س ,جنگونه ختم کیدونکي دي
 

 دلته هر څه باید له سره تعریف شي.
 

هره ورځ د وژلو او ترور کولو خبرونه دي. یو د دین په نوم د دین دوښمنان وژني. بل د قوم په نوم د قوم دوښمنان 
لوژي، یدیووژني، بل د نژاد په نوم د نژاد دوښمنان وژني... نه یوازي نن، پرون هم په میلیونونو انسانان د دین، نژاد، ا

... په نومونو نفي شوي او حذف شوي دي. په همدي ورځو کي د دین په نوم په میانمار کي یوه لویه انساني قوم، ملت
مسلمانان دي له تعقیب، شکنجي، فرار او مرگ سره  چې فاجعه روانه ده. دلته په لسگونو زره انسانان په دي گناه 

 جنایت کیږي.مخامخ دي او دلته هره ورځ د بشریت په ضد 
و ... په میدان بدل کړي دي. په پیړیي فرهنگ د خشونت، وژلو، نفي کولوهمدي ویشونکو عنصرونو سیاست او سیاس

هرڅه یا هیڅ" د مخالیفینو حذف او نفي کول او خپله اراده او خپل ن سیاست او سیاسي فرهنگ د "انستاپیړیو د افغ
نه د ټولني  چې ک السه کړي ثیر دی. دلته هغه چا هم وااو د ټولني نظر تعریف کول...متا  نظر د ټولني اراده 

نه د زماني ضرورت وو او نه یي د ټولني له پاره برنامه او تگالره درلوده او دا په ټولنه د یوه گروپ،  ضرورت،
ونکو له پوهي او پرمختگ د راتل کولو اود یوه سیاست تحمیل کول دي. دلته د ځان د تباه  یوه تفکر، یوې ایدیولوژي او

یوازي په یوه کمزوري، په یوه بي تفاوته او  چې نسلونو د بي برخي کولو لښکري جوړي شوي دي. دا هغه څه دي 
په یوه تر اسارت الندي ټولنه کي پلي کیږي. جنگونه،  چې په یوه نابالغه ټولنه کي په واقعیت بدلیږي. دا هغه څه دي 

 ... هم د یوې نابالغي او کمزوري ټولني ځانگړتیاوي دي.نیزه بي ثباتي، ټولنیزه بي باوريالبونه، ټولبلواگاني، انق
 افغانستان... 

د اوږدي مودي له پاره له یوې میلیوني ټولني سره له یوي خوا د مطلقیت او له بلي د واقعیتونو د ساده کولو په  دلته
ولنه ټ چې ټولنه د فرمان او قوماندي په دود بدله کړي. په داسي حال کي  بنیاد چلند شوی او هڅه شوي همدا میلیوني

نه په فرمان او نه هم په قومانده بدلیږي. د لته په سیاست او سیاسي فرهنگ کي د دوست، د مخالف او د دوښمن 
 مشخص تعریفونه نشته دي او دا د سیاسي پوهي بي وزلي او د سیاسي فرهنگ خواري دی. 

انساني ارزښتونه یي د خپل سیاسي تفکر په بنیادونو بدل کړي وي او یا  چې زه تر اوسه هغه سیاسي گوند نه پیږنم 
د سیاسي تفکر په مرکز کي یي انسان وي. دلته گوندونه پیاوړي مذهبي، قومي، گروپي او ایدیولوژیکي ځانگړتیاوي 

 او زماني له غوښتنو د درک کمزوري دی.  وروسته پاتي والی او د ټولني لري او دا د سیاسي شعور
 د برابرو مکلفیتونو او نابرابرو حقونو ټولنه.

 قومي او مذهبي واکمني په ټولنه کي دواړو تبعیض او نابرابري ته قانونیت ورکوي.
 هد قوم سیاسي کول په ټولنه کي قومي تبعیض، د نژاد سیاسي کول په ټولنه کي نژادي تبعیض، د دین سیاسي کول پ

د بیلگو په توگه په ایران کي له سونیانو او په عربستان کي له شعیه  ... ته قانونیت ورکوي.ټولنه کي دیني تبعیض
کیږي او په دي دو هیوادونو کي سونیان او شعیه گان برابر مکلفیتونه او  گانو سره ښکاره تبعیضي او نابرابر چلند
له اقلیتونو سره هم د دوهمي درجي انسانانو په شان چلند کیږي. په  بلکي نابرابر حقونه لري او نه یوازي له ښځو،

ایران کي سونیان او په عربستان کي شعیه گان عمآل دوهمه درجه انسانان دي. په اول کي شعیه ګان او په دوهم کي 
 ارکولو معی سونیان د واکمني کولو حقونه لري. په دي دوه هیوادونو کي د انسان په ځای مذهب د سیاست او سیاست

 دی.
 culturalقومي او مذهبي واکمني هڅه کوي بشري حقونه نسبي کاندي او یا هم د بشري حقونه د فرهنگي نسبیت

relativism .نسان او ا چې بي له شکه فرهنگونه نسبي او یوله بل سره توپیرلري. خو پوښتنه داده،  تابع و گرزوي
 انسان او د انسان مفهوم نه نسبي دی او نه نسبي کیداي شي. نسبي کیږي.؟به څه ډول او په کوم منطق  د انسان مفهوم

د نیا په هر قوم کي  د نژاد کي، د دنیا په هرفرهنگ کي، د دنیا په هر د دنیا په هره برخه، انسان د دنیا په هر هیواد،
اني زادیگآانسان حقونو او  توگه د د انسان مفهوم نسبي نه دی په طبعي چې  کله د دنیا په هر دین کي انسان دی. او
دي او هغه دین  دي او هغه نژاد او نه د دي او هغه قوم، نه د نه د دي او هغه فرهنگ، نسبي کیداي نشي او نه د هم

   تابع گرزول کیداي شي.
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و نانسان سرشت یو وي، ولې له انسان سره د همدي اصل په بنیاد چلند نه کیږي او ولې د انسانا که د پوښتنه دادی،
 هر سیاست د ارزښتونو په زور حرکت کوي. ؟ي د همدي اصل په بنیاد نه جوړیږيترمنځ اړیک

 

 انساني غوښتنو ته په انساني ارزښتونو والړ سیاست ځواب دی.
 

 دواړه سیاست او سیاسي فرهنگ افغانستان یو سالم سیاست او یوه په تفاهم والړ سیاسي فرهنگ ته ضرورت لري.
ړ دي. که دا ارزښتونه نژادي، قومي، ایدیولوژیکي، مذهبي... وي سیاست هم له یوي خوا ویشونکی په ارزښتونو وال

او له بلي خوا نفي کونکي او د نور په وړاندي د زور او خشونت ځانگړتیاوي غوره کوي. ویشونکي عنصرونه 
په ډگر بدلوي او ټولنه له سیاست محدود کوي، د سیاست خپلواکي له منځه وړي، سیاست له یو بله د نفرت کولو 

 سیاست بیگانه کوي.
دا دوه په یو ځای کونکو ارزښتونو  چې سیاست هغه وخت سالم او سیاسي فرهنگ هغه وحت په تفاهم مشخص کیږي 

زي د یو ځای کونکي ارزښتونه نه یوا چې تکیه وکړي. نه یوازي د افغانستان تجربه، بلکي دنیا تجربه هم دا ثابتوي 
نه یوازي د مصالحي او سولي، بلکي له سره د  نه یوازي یو بل ته تیریدو، زي یو بل ته د نږدي کیدو،تفاهم، نه یوا

... د تعریف کولو زمینه هم برابروي. دلته هر څه باید له سره تعریف د سیاسي فرهنگ، د ټولني، دانسان سیاست،
 دواړه فهم او شهامت چې عریف کول دي، کومدي تعریف کولو تر ټولو سخته برخي د ځان او د خپل پرون ت شي او د

غواړي. افغانستان د سیاست د قومي کولو، د سیاست د ایدیولوژي کولو، د سیاست د مذهبي کولو، د سیاست د فامیلي 
هر یو یي په خپل وار یوه فاجعه او  چې لکي پایلي بي هم لمس او لیدلي ديکولو... نه یوازي پراخي تجربي لري، ب

 وه او دی. اوس باید د سیاست انساني کولو ته چانس ورکړل شي او امکانات ورته برابر شي. یوه تراژیدي
، نژاد، میو ځاي کونکي انساني ارزښتونه په بشپړ ډاډ او تضمین کوالي شي سیاست له ویشونکو عنصرونو: قو

شي نه یوازي به په ټولنه کي مین او انساني شي. که دا کار و... وژغوري، خپلواکي یي تا  ب، ایدیولوژي، فامیلمذه
ګویا  ېچ ه څوک دي جنایت ته زړه نه ښه کويسیاسي بیګانگي ختم شي، نه یوازي به ټولنه سیاسي شي، بلکي بیا ب

 ... دوښمنان وژني.، د نژاد په نوم د نژاد، د دین په نوم د دیند قوم په نوم د قوم
ه دي ارزښتونو بیگانه یو. دا انساني ارزښتونه دي او دا د یو ځای کونکي ارزښتونه نه د چا کشف دی او نه موږ ل

هیچ چا له خوا انسان ته په سوغات نه ورکول کیږي. انسان د خپل انسان والي په بنیاد دا ارزښتونه لري. دا د ما او 
دي  او نه د ثیر کواليا  ت... دا ارزښتونه نشي مرزښتونه دي. نژاد، قوم، دین، ملتتا ارزښتونه دي او دا د هر چا ا

ارزښتونو ځانگړتیاوي بدلوالي شي. هر مسلمان انسان دی، هر عیسوي انسان دي، هر هندو انسان دی... هر هزاره، 
یو بل د انسان په  چې انان هغه وخت یو بل ته نږدي کیږيهر تاجیک، هر ازبیک، هر پشتون... انسان دی او انس

 توگه درک کړي.
سیاست د مذهي غوښتنو، نژادي سیاست د نژادي غوښتنو او انساني سیاست د  قومي سیاست د قومي غوښتنو، مذهبي

سیاست سبا نه انساني کیږي. الره سخته او اوږده ده خو د  چې نو ځواب دی. دا د فهم وړ خبره دهانساني غوښت
   سیاست انساني کیدل د ارمان په ځای یو عملي او ممکین هدف دی.

گړي، ترور، ناسیونالیزم، پاپولیزم، د قوم په بنیاد د هیواد او ملت جوړولو د تفکر نن په نړۍ کي د ټولو ستونزو، ج
د بل هر تفکر او د بلي هري ایدیولوژي  چې . سره سره دا انساني ارزښتونه دي..راختیا، د ملي پولو د بیا جوړولوپ

م او زه دي او هغه کنج کي د ناسیونالیاو د دنیا پ نن دا ناسیونالیزم په پرتله وده کوي، پراخیږي او جهاني کیږي.
نړۍ او  چې دا انسان او انساني ارزښتونو دي د راتلونکي لوری ټاکي چې نه دی پاپولیزم غورځنگونه او څپي
 راتلونکي ته لوری ورکوي.

و اخه انړۍ هیڅ کله د نن په شان هوسا او پر مخ تللي نه وه. په نړۍ کي هیڅکله د نن په شان انساني بیداري پر
لواک د درلودلو او د خپ ۍاندیښني د خپلواک د ،ۍانساني غوښتني پیاوړي نه وي. انسان هیڅکله د نن په شان د خپلواک

 شخصیت د جوړولو هڅي نه درلودي. 
 

  د خالصون الره د سیاست انساني کول دي.
 

 پای
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