افغانان څه ډول ډېموکراسۍ ته
اړتیا لري؟

۴۹۳۱ل کال

د کتاب نوم:

افغانان څه ډول ډېموکراسۍ ته اړتيا لري

لـيکـــــوال:

پوهاند حبيب الرحمن هاله

ژباړن:

محمد اکبر نيازی

خـپرونـدی:

د افغانستان ملي تحريک ،فرهنګي څانګه

وېــبپـاڼـه:

www.melitahrik.com

کمپوز:

ژباړن

ډيـزايـن:

ضياء ساپی

پښتۍ ډيزاين:

فياض حميد

چــاپشمېـر:
چــاپـکـــال:

 ۰۱۱۱ټوکه
 ۰۹۳۱ل کال۵۱۰۲ /م

د تحريک د خپرونو لړ)۰۱۹( :

لړلیک
سرليک

مخ

لومړی څپرکی۱..........................................................................................
په لودیځ کې د ډېموکراسۍ پيدایښت او وده۱..........................................
دویم څپرکی۱۱.........................................................................................
دریم څپرکی ۸۲.........................................................................................
څلورم څپرکی ً۱۸.....................................................................................
اسالم او ډېموکراسۍ ۱۴..........................................................................
پينځم څپرکی ۰۷...................................................................................
افغانستان او د ډیموکراسۍ سياسي نظام۰۷...........................................

د تحريک يادښت
پتتپ پ ت هتتپ تتپ

د افغانستتنام ي تتر تحر تتک د ) ۳۱۳۱ل( کا

تو ګرانتتو

هېوادوا و سره ژينپ هړې وه چپ د دې هال پپ به ر هپ بپ (ش عنوانونتپ بتې
بې دينتر ع يتر ادبتر او نتو ن ا اختاې
تحر تتک دا ژينتتپ د يتتاد هاتتل د ه ت

تپ نتو نپ تتپ ويانتلې هتو

ي تر

پتتر ( ۸۲يتتپ نې تتپ پتتوېه او د يتتوې پرتي نتتپ

غونډې پپ ترڅ هتپ يتپ شت عنوانونتپ ع يتر اختاې هېوادوا تو تتپ ويانتلې هتړل
ي ر تحر ک پپ ياده غونډه هپ ژينپ وهتړه چتپ د ( ۳۱۳۱ل کا
بپ انشاء اهلل د لای (ج پپ نصرت نول ټ
اختاې نتو نپ تتتپ ويانتلې هتو

پتپ به تر هتپ

س ( ۳۱۱عنوانپ بې بېت ع يتر

طب عتر بتره ده چتتپ دا استانپ هتتاې نتپ دی

تتر

و ي ر تحر ک ن نګ هو هړی چتپ

تپ

زيات زياې او زحيت تپ ايت ا ر

دا ژينپ بپ هم د تېرې ژينپ پپ څېر عي ی هو

دا اخر چتپ سناستو پتپ کې هتپ

دی د هيلې (س عنوانونو ژينپ هتړو اختاېو تپ ېي تپ څیتپ دی چتپ د چتا
ېايپ اغونل

ي ر تحريک ه پ ر چپ پ دې اختر څیتپ بتپ زيتو هېاادواد

پپ زيه پوېې ګ پ پوېتپ هړ

ي تر تحر تک تپ نو تو هغتو ،وا تو ژبتايون،و

سيونچاېو يا ر او يعنو يرسننلويانو او چا
د چتتا

چاېو څیتپ چتپ ددې اختاېو

پتتپ دې نتتول به تتر هتتپ يتتپ يتتو ب ت ستتره يرستتنپ او ي ګرت تتا هتتړې او دا

فرهنګر به ر يپ بريا ی هړی د زيه پ هويپ يننپ هتو او هتوې ودانتر وېتتپ
واير
د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ پپ ه پ
د افغانسنام ي ر تحريک فرهنګر څانګپ

لومړی څپرکی
په لودیځ کې د ډیموکراسۍ پیدایښت او وده
ډیموکراسۍ له دوه یوناني کلیمو څخه اخیستل وتوچ تې ډیمتو
«  »Demosد خلکو او کراټو

 Kratosد حکومت په مانا سره ده.

ې بشپړه مانا یې د خلکو له خوا د خلکو لپاره او پر خلکو حکومت کول
دي ،دغه کلمه ې د لومړي ځ لپاره په لرغوني یونان کې وکارول ووه،
نو د یوداسې حکومت اسلازیلوب یې کاوو ې په هغې کتې خلکتو پته
حکوملي عکس ې د یوچ پیاوړچ ډلې یا طبقې  Eliteیا یو مطلقه حاکم
 Autocratیا اولیګاروي له خوا څارل کېدلته ،او د حکتوملي تارو پته
پرمخ بیولو کې یې پراخه ونډه درلوده.
په مخللفو وخلونو کې د ډیموکراسۍ تعریف پتدچ موخته تې داستې
فلسفه بیان کړي څو وکوالی وي پکې د خلکو حق او واک ورکړل وتي
له مخکې څخه د ټاک وویو اهدافو مطتابق خپت سیاستي او ټتول ی
موسسات مسلقیمآ یا د اسلازیو لخوا وڅاري.
له همدچ پلوه ډیموکراسۍ بیالبیلې ماناوچ لري
۱تت هغه حکومت ې د یو هیواد ټولو وګړو ته په سیاستي تاتامیمو او
پریکړو کې حق ورکړي؛ او ددچ ډول حکوملي نظام پته وکتاک کتې د
حکمروایۍ د اص پر اسا

اکثریت عم کوي ې دا ډول یې معمولتآ د

مسقیمې ډیموکراسۍ په نوم یادیږي.
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۲تت هغه ډول حکومت ې عام وګړي خپ سیاسي تاامیم پخپلته نته
بلکې د اسلازو په واسطه ونیسي او د ځان په وړاندچ مسئول پخپله ګڼ
کیږي دا ډول حکومتت د ملتت د استلازیو  Representativeدغوښتل و
پرب سټ ډیموکراسۍ بل کیږي.
۳ت هغه حکومت ې د اکثریلو حق او صتالحیت د اساستي نتانون پته
محدوده کې د اجرا لپاره کیښودل وي او هدف یې د ځی و فردي او ډله
ای و حقونو لکه :د بیان د ازادۍ حق ،د مطبوعاتو د ازادۍ حتق ،د دیت
ازادۍ ،په ازاده توګه د مذهبي مراسمو ترسره کولو حق او نورو ترالسته
کول وي.
دا ډول حکوملي نظام د لېبرال ډیموکراسۍ یا مشروطې Constitutional
په نوم یادیږي.
د فلسفې پر ب سټ ډیموکراسۍ د افرادو د حقونو برابروالي ته درنتاوی
لري او افراد د نورو له م ګولو څخه ژغوري.
البله د ډیموکراسۍ په نظام کې هغه وخت په افرادو نیود پلي کیږي کله
ې هغوی په مسلقیم یا د اسلازو په واسطه او یاهم ټول اکثریتت ددچ
نانون په تطبیق کې رضایت ښودلی وي او دغه نیود په ټولو باندچ په یو
ډول پلي وي.
د ډیموکراسۍ نظام د لومړي ځ دپاره د لرغوني یونان په ځی و دوللتي
ښارونو  City Statesکې رامی ځله او په ات کې خپلې غوره مرحلتې تته
ورسېد.
پدچ ډول مسلقیمې ډیموکراسۍ کې د ښار ټول اوستېدونکو پرتته لته
ښځو او غالمانو ې د سیاسي حقونو څخه بې برخې ؤ ،په یوځایي توګه
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د دولت اجرائیه نوه جوړوله او د اجرائیه نویې دنده به یې په نوبت ستره
پرمخ بیوله .ښاریان به د نضا د دندچ د ترسره کولو او د م افه هئیت د
غړیلوب لپاره د پچې ا ولو پر ب سټ ټاک کېتدل ،دغته راز ښتاریانو د
نانون په جوړولو کې په مسلقیم او غیر مسلقیم ډول برخه اخیستلله د
ښځو او غالمانو پرته به ټول د ښاري دولت د وتورا بتالقوه غتړي ګڼت
کیدل ،په هغه ځای کې د ن په څیر نوی تفکیک وجود نه درلود.
ټولو ښاریانو به د اجرائیه او مق ه نوچ د ارو ترسره کولو واک درلود او
ماموران به د خلکو د اسامبلې په وړاندچ مسئول ګڼ کیدل.
ددچ ډول ډیموکراتیتتک نظتتام رامی ځلتته کتتول او پلتتي کتتول ل ته دچ
ریښلی ولی څخه سر ی ه اخلي ې دیو ښارنفو

په نادره توګه له لس

زرو څخه ډیر او ټول به له سیاسي روزنې څخه برخم وي.
د یونان ډیموکراسۍ یوه ل ډه تاریخي پېښه د ات ډیموکراستۍ د نتورو
ښکاره ډیموکراسېو په څېر د ایټالیا په اغازی او کلیسایي ښارونو کې د
امپراطور او واه شاه د فکر په وړاندچ مقاومت ونشوکړای او لته م ځته
الړ.
په م ځ یو پېړیو په اروپا کې نظریتاتو او افکتارو وده وکتړه ،تې دغتو
نظریاتو د اروپا د معاصرچ غربي ډیموکراسۍ پدیدچ تته زمی ته برابتره
کړه ،له هغې ډلې څخه یو هم د اسلازیلوب نظریته وه د طبیعتي نوانیتو
فکرونه« »Natural Lawد طبعي حقونتو پته نظتر » Natural Rightsوده او
پرمخلګ وکړ.
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پدچ مانا ې د خلکو حقوق په ځانګړي ډول د خپ برخلیک ټاکلو حق
لري او څوک یی ورڅخه نشي اخیسلالی دغه نظریه د ټول ی نرارداد له
نظریې سره یوځای ووه.
د ټول ی نرارداد نظریې پر ب سټ حاکمان او خلک د یو نرارداد لته الرچ
ې دوی پکې ملقاب مکلفیلونه لري سره یوځای کیږي.
که یرچ د ښار پا ا خپ مسئولیلونه په سمه توګه ترسره نته کتړي او
یاهم د ا په حقونو تېری وکړي نو امکان لري تې خلتک د واک حتق
ترچ بیرته واخلي او د هغه واک له ګدۍ څخه یتې لیترچ کتړي ،تې د
نرارداد په اسا

یې هغه ته ورکړی دی ،دغه نظریته تې د جتان الک

لخوا څرګ ده ووچ وه د انګلسلان په پارلماني ډیموکراسۍ یا مشتروطه
واهي باندچ خورا تاثیر وا وو.
دغه موضوع په اجلماعي نرارداد ې د ژان ژاک روسو اثر ده پته ستمه
توګه واضیح ووېده .همدچ څې د ملحد ایاالتو او فرانستې انقتالب تته
فلسفي نانوني مشروعیت ورکړ.
د امریکا په لویه و ه کې انګلیسي کډوالو د پولتو وترایطو تته داستې
اواره وکړه ې د فرد په اهمیت باندچ ډیر تی ګار وکړي.
دغه امر د ځی و ډلو د اړوندو املیازاتو د له می ځه وړوالم وو .دغته راز
داسې نور عوام هم د یو ډیموکراتیک سیاستي جوړښتت د رامی ځلته
کېدو سبب ګرځي ې وررسره مدني ازادۍ او فردګرایی هم پرمخلتک
کوي.
په ب ډول ن ۍ دیموکراتیکې مفکورچ تر یوچ کچې د اروپتا د م ځ یتو
پیړیو مفکورو په ځانګړچ توګه د دی ي ،طبیعی مفکورو او مروجو حقونو
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سره ورته والی لري .ډیموکراتیکو فعالیلونو دهغو پا اهانو په کړنو ستره
پرمخلګ وکړ ې د خپلې مشرۍ په نلمرو کې د سیاسلونو په پالن کې
یې د سیاسي او اجلماعي ډلو له خوا د مالیاتو د وضع کول وام کړل.
په هغه وخت کې د مخللفو ډلو یوځای کیدل د پارلمان پیدایښتت یتا د
ن ۍ نانون جوړونې اسامبلې جوړوي.
په عقالني او اجلماعي ژورو پرمخلګونو پته ځتانګړچ توګته د طبیعتي
حقونو د موضوع په څرګ دېدو او د ژونتد پته سیاستي برابترۍ کتې د
ملحدایاالتو او فرانسې د وګړو د افکارو او انقالبونو ونډه تر نورو ډېر او د
نور له لورچ وسلای ووه ،د یونان ښاري دولت د ډیموکراتیک نظام لته
نسکورېدو څخه تر ن ۍ پارلماني ډیموکراسۍ پورچ د ډیموکراستۍ پته
څیړنه کې یوه تشه موجوده ده ې موده یې تقریبآ دوه زرو کالو پتورچ
رسیږي.
نوولسمه او ولمه پیړۍ په هغه نوم پیژندل کیتږي تې د ډیموکراستۍ
فلسفې په ډیری غربي هیوادونو کې د حکمروایي پر فلسفې غلبه کړچ،
او د رایې ا ونې حقوق ،په ازاداه توګه د پارلمان د غړو او اجرایئته نتوه
رئیس ټاک د ډیموکراتیکو حکوملونو د مرک ي موسساتو په څېتر دی،
پدچ دوره کې د خلکو ارادچ دا توان پیداکړ ې په خپلواک ډول او پرته
له ویرچ عوانب بیان کړي.
دغربیانو دغته نظتر تې د وګتړو مستاوي حقتوق یتوازچ د سیاستي
ډیموکراسۍ له الرچ تامی ېدای وي د سوسیالیستلانو او نتورو ډلتو لته
لی ج سره مخامخ وو ،او ټی ګار یې وکړ ې انلاادي ډیموکراستۍ د
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انلاادي برابرۍ ،عامه مالکیت او تولیدي وسای

ې انلاادي ب سټونه

دي سیاسي د ډیموکراسۍ د ټی ګښت سبب ګرځي.
د ډیموکراسۍ ورطونه
د ډیموکراسۍ د پورت یو ډولونو لپاره بیالبی ورایط وجود لري او پرتته
له دچ ورطونو نشو کوالی ې هره یوه یې پخپ ځای وکاروو ،ځکته دا
یو طبیعي امر دی ې د مسلقیمې ډیموکراسۍ د پکار وړنتې وترایط د
نفوستو یتو کتتو ی او نستتبلآ مل تتانس جوړښتتت دی .او د پارلمتتاني
ډیموکراسۍ پکاروړنې ورایط یې د لوی ،پراخ او غیرمل انس نفو
څانګی چ(تخااي) پوهې م

او د

دي .

هر هیواد د خپ ټول ی پرمخلګ له مرحلې سره یتوچ مل استبې او یتو
ډول ډیموکراسۍ ته اړتیا لري په یوه هیواد یا ټول ه کتې د هغتې ستره
مل اسبې ډیموکراسۍ پرته په ب ډول ډیموکراسۍ ټی ګار کول بې ګټتې
وي.
لکه په اوس ي افغانسلان کې ې د ووروي اتحاد د تیري څخه وړانتدچ
په م ځ یو پیړیو کې د نبیلوي نظام ستره نښتلول وتوی ؤ ،د ډول ډول
السوه و او مخللفو هیوادونو ته له مهاجرت سره یې نفتو

غیرمشتابه

وو .او ددچ لپاره کوالی وو د پرمخلللې لودیځې ډیموکراسۍ څخه ګټه
پورته کړو.
د مل ملحد د اسلازیو ناکامي الم هتم همتدا ؤ .نتو اړی ته ده تې د
هرهیواد لپاره باید د هیواد هر ډول ورایطو سره سمه یو ډول ځتانګړچ
ډیموکراسۍ پلي وي.
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د افغانسلان لپاره هم اوس یو سخلو او ځانګړو ورایطو ته په کلو ستره
یو ډول ډیموکراسۍ طرح او د میکانی م سره سمه پلي وي.
امکان لري ې ټول پدچ سره همغږی وي ې له کومې الرچ کوالی وو
یوه وروسله پاتې او کو ۍ ډله ډیموکراټیکه کړو او یا وغواړو دغه نظر
په یوه پراخ سازمان پلي کړو.
دڅیړنې له اصولي او نانوني الرچ څخه په ګټې اخیستل ې یتې د پلتي
کولو هڅې پیلوو .د یو پراخ سازمان ورایط د ډیموکراتیک نظام سره یتا
هم د اسلازو لته ختوا د حکومتت رام ځلته کتوونکي دي ،نته د هغتې
ډیموکراسۍ پکاروړنه ې په یوه مل انسه او کو ۍ ډله د پلي کېتد وړ
وي.
ټاک ې او اسلازیلوب پخپ ذات دوه پیچلې موضوعګانې دي د یوچ ډلې
اسلازیلوب له یوچ خوا دا غښللې ځانګړتیا لري ې استلازیلوب بایتد
وکړای وي ځان د ځی و ډلو له غړو سره مشابه او له ځی و یې ځان پورته
وګڼي ،پدچ مانا ې هم خپلې اړتیاوچ او هم د نورو په پام کتې ونیستي
خو له نانوني پلوه یو وخص هغه وخت د نورو اسلازی ټاک کیتږي تې
خپله د وکی کړنې د موکالنو سره تړاو ولري .همدا کړنې بایتد متوکالن
سره یوځای کړي او د پورت ۍ دریمې مانا له پلوه یتو وتخص تته د واک
ورکولو یا نه ورکولو سره کوالی وي د نورو د ګټتو وکالتت وکتړي ،پته
ډیموکراتیک اسلازیلوب کې دا اړی ه نه ده ې په پورت ۍ مانتا داللتت
وکړي  .د مق ه نوچ ټاک ووی غړی باید د هغه ا له خوا ې رایه یتې
ورکړچ او یا هغه ا ې رایه یې نه ده ورکړچ ترمی ځ توپیر ونه کتړي او
داسې فکر وکړي ې فالني کسانو دی بریالیلوب ته رسولی دی.
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ټاک ووی غړی باید هغه موکالنو ې ترمی ځ ې د ته یې رایه ورکتړچ
یووالی رامی ځله کړي .مونږ باید د داسې کړنو اخالني مسئولیت په غاړه
وانه خلو ې هغه ا له خوا ترسره ووی وي ې زمونږ اسلازیلوب کوي
ځکه مونږ ددچ لپاره خپله رایه ورکړچ ې دی له مونږ څخته بتر دی او
زمونږ اسلازیلوب کوالی وي.
سیاسي اسلازیلوب د پورت ۍ دریمې مانا پر ب سټ له نږدچ او لېرچ ګټو
څخه هم وکالت دی.
داسې فکر کیږي ې یو سیاسي اسلازی دنده لري څو د خپلو موکالنو او
د ټولو وګړو د ګټو سات ه وکړي حلا د یوچ کتو ی ډلتې تې د ده پته
ټاک ه کې یې برخه هم نه وي اخیسلې .پر همدچ ب سټ په افریقا کتې د
مق ه نواوو اسلعمار د والي له خوا نوماند کیږي څو د محلي نفوسو تې
په ټاک و کې هیڅ برخه نلري هم اسلازیلوب وکړي،
دغه موضوع د ډیموکراسۍ له پلوه د یوه ګوندي نظام سره د پرتله کولتو
وړ ده ځکه ې د انلدار پر سره ګوند خلکو ته بل ه ورکوي څتو د دوی د
ګوند نوماند ووي وخص ته رایه ورکړي .او ترڅ ګ یې دا توپیر نه کوي
ې دغه اسلازی په کوم ووق او ذوق د خپلو موکالنو د ګټو سات ه کوي
خو دغه عم ډیموکراتیک اسلازیلوب نه ګڼ کیږي ځکه ې ټاکوونکو
د همدچ اسلازي په ټاکلو کې هیڅ ونډه نه درلوده.
د ډیموکراسۍ دغه نظر نشي کوالی څو سرپرسلي بشپړه کړي او پتدچ
کې د ردولو د وونیلا ترڅ ګ په خپلواک ډول د نوماندۍ اجازه هم وله.
دهیواد د ټولو اتباعو له خوا د اوس یو اسلازو ردول او ټاک په یوه ټولته
ای چ دیموکراستۍ ) )mass Democracyستره ترستره کېتدای وتي ،د
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ډیموکراتیک اسلازیلوب د مسئولیت مفاهیم له ټاک و سره ډیره نتږدچ
اړیکه لري له هغه ځایه ې د اسلازو ټاک ې له ډېترچ متودچ وروستله
ترسره کیږي نو دوی م بوریږي ې د خپ وکالتت د ستات ې لپتاره د
خپلو ت ربو او اړتیاوو سره سم د موکالنو په خوښه کارونه ترسره کتړي
څو د هغوی په زړه کې خپله می ه پیدا او ځان پلوي یې کړي.

ډیموکراسۍ او د خلکو حکمروایي:
دا وی کیږي ې په یو ډیموکراتیک نظام کې د خلکو اراده حاکمته وي
مګر ادعا کیږي ې په یو ډیموکراتیک نظام کې مشري د اکثریلو حتق
ده ،خو ایا دا وونې ده ې یو بیوزله اکثریت په یو غ ي او ولم انلیتت
مشري (حکومت ) وکړي؟
په ډیموکراتیک نظام کې د خلکو د ارادچ د خپلواکیت خبرچ کیږي خو
ایا په ریښلیا سره هتم پته ډیموکراتیتک نظتام کتې خلتک د ارادچ د
خپلواکیت څخه برخم دي؟
ددچ ډیره وونلیا ده ،ې د یوچ ټتول ې یتا ټتاک ی چ حتوزچ خلتک د
نالوسلۍ ،بې عالنګۍ ،ګوندي او نورو خاوصیاتو له مخې د اپیریتال د
دندو په ویش ه کې یو ډول او ځانګړچ اراده ونلري .کیدای وي هغتوی د
داسې الرو او پالیسو له الرچ هوکړچ ته ورسیږي ې ټول پکې ځان ګډ
احسا

کړي او یا هم په هیواد کې د یو سلر ناوری د رامی ځله کیدو پر

وخت په ډله ای ه توګه ټول د هغه د لم ځه وړلو لپاره ځان مکلتف او لته
تیښلې پرته پکې ځان احسا

کړي دا خبره د دوی دوخاي ګټتو پته

نظر کې نیولو سره یو ډول اراده هغه هم ټوله ای ه اراده رامی ځله کوي.
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که څه هم پداسې حاالتو کې د ټوله ای چ ارادچ خبرچ په ځای وي ،ختو
بیاهم حاالت دومره ل ډ او ت ګ دي ې نشو کوالی په بشپړه توګه د یو
ډیموکراتیک حکومت عمومي تیورۍ جوړه کړو.
انسان هغه وخت د ټوله ای چ ارادچ ،تامیم اوعم په اړه خبرچ کتوالی
وي ې وګړو ته په ځانګړچ توګه هغه اته ې د ټول ې په اسلازیلوب
واک ورکړل ووی وي او خپلواک وي.
پدچ مانا که یرچ ووی وي ( پارلمان پریکړه کړچ  )....کته نتوانی دا
څرګ ده کړي ې څوک د پارلمان غړي جوړیدای وي او د کومتو الرو او
کړنو په ترسره کولو سره د پارلمان پته پریکتړو کتې ارزښتل اکه ونتډه
درلودای وي ترڅو په وسیله یې پارلمان ته د م سوبیدو لپاره د خلکتو
په می ځ کې اعلبار او نانونیت پیداکړي.
ایا نور اصول او الرښوونې وله ې پر ب سټ یی ووی وي ې وګتړي
یوازچ په ټاک و کې د رایې ا وونې ،د اکثریلو الرو د اص په پلي کولو او
ټولپوښل و سره د ارادچ او عم څرګ دونه کوالی وي؟
البله په یوه ټول ه کې ددچ اص په پلي کولو سره ې په مخللفو طریقو
د خلکو رایی ا وونه او په ټاک ی و حوزو کې له بیالبیلتو الرو څخته پته
ګټې اخیسل ې سره مخللفې پایلې ترالسه کیږي ې هر یوه یې پخپلته
نانوني محدوده کې د خلکو ارادچ څرګ دوالی وي.
د ډیموکراسۍ د پلي کولو مدعیان پدچ اند دي ې په اړوندو ټول و کتې
ټولو ارو ته د خلکو یا ملي ارادچ له مخې پاملرنه کیږي مګر دغه ادعتا
یوازچ په تخېلي نړۍ کې وجود لتري .د سترمایه داري نظتام سیاستي
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ډیموکراسۍ د ځان لپاره یوه الر لټوي ې د واکم و پرغوښل و راڅرخي
په وانیعت کې دا خبرچ د پانګوالو د ګټو پر محور راڅرخېږي.
سرمایه داران او واکم یوازچ د خپلو وخاي ګټو په اړه فکتر کتوي او
دچ موخې ته د رسیدو لپاره په هر الزم وخت او ځای کې له خپ ځواک
څخه ناوړه ګټه پورته او د خلکتو د تیښتلې لپتاره د سترمایه دارانتو او
واکم و اراده د ماټریالېسټانو ( د خلکو او ملت ارادچ) لم ځه وړي
په وانیعت کې تاریخي ماټریالی م په سمه ده او وایي:
ځواکم ه طبقه په ټول ی نظام حکومت «مشتري» کتوي او دا مشتري د
دوی په ګټه او د نورو په زیان وي ،دا خبرچ په هغوټول و کې ې د کتار
محراق یې مادي فکرونه جوړوي او له هغه ځای څخه د مع وي او اخالني
فکرونو بوی هم نه راځي صدق کوي.
واکم د خپلواکو ټاک و ،پارلماني حکومت ،اساسي نانون او نورو مخللفو
سازمانونو تروا د خپلو ګټو د ترالسه کولو لپاره ډول ډول نتاوړه کړنتې
ترسره کوي .خو دا بې خبره او خوش باوره ولتس دهمتدچ واکم تو پته
ښکاره نانوني کړنو ت غولېدلي او په هغوی کې یې دا فکر له م ځه وړی
ې واکم خپ ولس ته د ژوند د هوسای ې اړونتد د اړتیتا وړ وستایلو،
خپ هیواد او ولس ته ژوند د اسانلیاوو برابرولو په لټه او فکرکې نه دي.
د اخالني ،اداري ،ج سي ،رووت ،اخلال  ،تقلب ،وژنې او نور فستادونه
په سیاسي یا انلاادي ډیموکراسۍ لرونکوهیوادونو کتې د واکم تو لته
وخایلونو څخته پترده پورتته کتوي او دا ثتابلوي تې خپلتواکۍ او
ډیموکراسۍ ال تراوسه هم تخیلي بڼه اعلبار لري تې السرستی ورتته
خیالي ،ناوونی او لیونلوب ده.
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د لېبرال ډیموکراسۍ د سرمایه دارانو په افکارو کتې تتر یتوچ کچتې د
فاویسلي انګی و څرک لګیېږي ،او په تاریخ کې یې تر ټولو مهم عم د
امریکا ملحده ایاالتو د پخواني رئیس جمهتور جتان کی تدي وژنته وه.
دامریکا سرمایه داري نظام هغه سوله ای چ الرچ ې ک یدي په پام کتې
نیولې وچ له خپلو حاللو سره سمې نه لیدلې له همدچ کبله یې هغه ونته
م لې .ځکه هغه ګامونه ې ک یدي د بې نظمۍ د کمښت او د نړیوالې بې
اعلمادۍ په برخه کې پورته کول بیالبی مرګونې او جګړه ای چ وسلې ته
اړتیا وه او ددچ اړتیا د بشپړلو پرمهال به یتې پته تولیتد کتې کمتوالی
می ځله راتلو ې د کمښت په صورت کتې بته د وستلې جتوړونې پته
فابریکو کې د سرمایه دارانو سرمایه ګذاري هتم پته څرګ تد ډول بتې
سرنوولي کیدله له یوچ خوا په خپلستري ډول د وستلې خرڅونته پته
عوایدو کې کموالی او له بلې خوا هغوی له ک یدي سره د دښم ۍ لپتاره
وهڅول وول ې د همدچ دښم ۍ په زیاتوالی سره یې د ځان خالصون
په موخه د هغه د وژنې دسیسه او توطئته جتوړه کتړه ،ددچ بتا وجتود
سرمایه داري نظام بیا هم دا نه م ي ې سرمایه دار د انلیلو د ګټتو پتر
اسا

ټی ګ او د اکثریلو ګټې د خپلو ګټو څخه نربانوي ،او د خپلو ګټو

د سات ې په موخه له بیالبیلو دیکلاتوري ،د ډیموکراستۍ د نظتام ستره
سخت دریځه مخالفت او نورو الر څخه بې دریغه ګله پورته کوي.
ددچ بحث په پای کې باید پردچ ډیرټی ګار وکړو ې تراوسه پته هتیڅ
ډیموکراتیک نظام کې بیوزله اکثریلو حکومت نه دی کړی او که کړی هم
وي نوتش په نوم ،او نه به پته راتلتونکي کتې پتدچ کتار وتتوانیږي .د
ډیموکراسۍ د مفکری و د ادعا خالف د ټول ې واک او مشتري بته تت د
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کو ي مګر ځواکم  ،ولم  ،سترمایه دار ،فیتوډال ،بتانفوذ او میراثتي
انلیت په ال

کې وي.

ایا ددچ امکان وله ې په فیوډالي ټول ه کې پرته له فیوډاله ،په سرمایه
داري ټول ه کې پرته له سرمایه داره ،په واهي ټول ه کې پرته له وه اده
ګانو ،په کمونیسلي ټول ه کې پرته له کمونسلانو ،په مذهبي ټول ته کتې
پرته له مذهبیانو ،او په نوماندان الطوایفي ټول ه کې پرته له د نوماندانانو
پرته نور ب څوک د ټول ې ارچ په ال

کې واخلي؟

نو ددچ پوښل ې ځواب هم په یو نه یو باندچ ټی ګار کول دي ځکه نور د
حکومت د ترالسه کولو لپاره نه له ورایطو او نه له وسایلو څخه بترخم
دي.
البله د خپلواکۍ ،ډیموکراسۍ ،ټاک ې ،دکاندیدو او کاندیتدولو حتق پته
سرمایه داره خاوره کې پرته له سرمایه داره ،په کمونیسټي ټول ته کتې
پرته له کمونیسټ ،په فیوډالي ټول ه کې پرته له فیتوډال ،پته متذهبي
ټول ه کې پرته له مذهبي څوک نشي کاندیدای اوکه یرچ احیآ کاندیتد
هم وي نو تاک ې نشي ګټالیو ټاک ې په هر ټول ته کتې دا ډیموکراتیکته
خپلواکي وربښي ې پر ندرت والړ د نوماندانو له طبقې یتو وټتاکي پته
وانیعت ددوی څخه د هتر یتوه ټاک ته د ټتاکونکو لپتاره ګټتوره نشتي
تمامیدای.
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دویم څپرکی
په غرب کې د لیبرال ډیموکراسۍ پیدایښت اوپه
نورو یی پلي کول
په وپاړسمه پیړۍ کې د مذهبي اصالحاتو خوځښلونو له لویدو وروسله
 ،)Reformationپه  ۱۷۷۱کال کې د امریکې ملحده ایتاالتو د خپلتواکۍ
اعالمیه ۱۷۷۱،کتال د فرانستې انقتالب ،د اتلستمه پیتړۍ پته پتای او
نوولسمې پیړۍ په لومړیو کې ص علي انقالب ،غربي ص علي هیوادونتو د
اسلثمار د لم ې پراخوالی ،تعقیب امی ه او اسلبدادي فکرونو ورځ تربلې
خپ ځای د ازاد نظر نضاوت او رایی ا وونې ته پریښود.
په سیاسي افکارو کې د م اسبو ډیموکراتیکو اصالحاتو فضتا رامی ځلته
کول او د سیاسي اح ابو تاسیس ډیموکراسۍ په ځانګړچ توګته لیبترال
ډیموکراسۍ ته د روښانلیا او پرمخلګ زمی ه برابروي.
په  ۱۱۱۷کال کې په روسیه کې د ټول ې د اصتلیت پتر ب ستټ د فترد د
اصلیت او د سرمایه داري هیوادونو په وړاندچ سخت دریځه حریف پته
څیرلومړنیسویالیسلي نظام رام ځله وو.
په همدچ ډول په  ۱۱۹۱کال کې د دویمې نړیوالې جګتړچ پته پتای تته
رسیدو او د دوو هیوادونو د امریکتې ملحتده ایتاالت او سوسیالیستټي
ووروي اتحاد په دوو لویو زبر ځواکونو بدلیدل او د یو نظامي تتړون پته
را

کې د دواړو وانع کیدل وو.
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په ځانګړچ توګه په  ۱۱۷۷کال  ۷۷بیلیون ډالرو د لګولتو وروستله پته
افغانستتلان کتتې د وتتوروي اتحتتاد او د پروللتتاري انلرناستتیونالی م د
سلراتیژۍ ایډیالوژیکي ماتې ،د ویش غوښلونکو خوځښلونو می ځلته
راتګ ،د هغو هیوادونه خپلواکۍ ې د ووروي اتحاد په زور یتو لته بت
سره تړلي ووي وو او د ازاد انلاادي بازار پته مخ یتوي کتې د خلکتو
تمایالت رامی ځله وول.
په سوسیالیسلي او د خلیځې اروپا په والیاتو کې د خاوصتي ستکلور
جوړونه ،په وتوروي اتحتاد کتې د دوو نویتو پدیتدو ( ګالس وستت او
پرسلورویکه) څرګ دیدل ،دانلاادي او سیاسي الرو پرانسل  ،لته اودد
او دروند خوب څخه د مسلمانانو را پاڅیدل ،د خوځښلونه را پیدکیتدل،
اسالمي انقالبونه او په اسالمي ایډیالوژۍ سره د غرب د عیسوي افترادو
جلبول ،هغوی تته استالمي ایتډیالوژۍ ورکتول او استالم تته رابلت د
ډیموکراسۍ په ځانګړچ توګه د لیبرال ډیموکراسۍ څخه په مبارزه کې د
یوچ ج ګي او تکلیکي وسیلې په توګه پراخته ګټته اخیستل  .لیبترال
ډیموکراسۍ په غرب او نورو ص علي هیوادونو کې د پتانګوالې طبقتې د
ایډیالوژۍ پر ب سټ په دوو محورونو ( د فرد په اهمیتت او ارزښتت او د
فرد په خپلواکۍ او ګټو ) را څرخي.
سرمایه داره طبقه د ص علي تولیداتو ترالسه کولو لپاره د خپت هیتواد
بیوزله وګړي اوهغه هیواونه ې د دوی تر تسلط الندچ او یا هم وروسله
پاتې وي له اسلثمار څخه یې ګټه پورته کوي.
د فرد د اصالت مخ یوی او تحکیم سربېره پردچ ې خپ استلثمار تته
اصلیت وربښي بلکې د اوددچ مودچ لپاره تسلط ته هم ندرت ورکوي ،او
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پدچ الره کې ډیرچ م ډچ ترړچ او هلتې ځلتې کتوي؛ غربتي سیاستي
ډیموکراسۍ د سوسیالیسلي سیاسي انلاادي ډیموکراسۍ په څیر پته
تخیلي فکرونو باندچ ټی ګه ده.
په حاکم هیواد ملحده ایاالتو امریکا کې هم لیبرال ډیموکراسۍ د خپلتو
اصولو سره سمه نه ده پلي ووچ ،غربیان د لېبراال ډیموکراسۍ له مخ پر
ودچ حالت څخه خوښ وو ،په همدچ ډول د اسیایي ،افریقایي ،او التی ې
امریکا خلک او د فردګرایتی نظتام پختوانی رنیتب ( خلتیځ اروپتایی)
هیوادونه هم د دچ حالت تر اغی الندي راغلي ؤ ،او همتدا بریتا د ځتان
لپاره ډاډ ګڼي ،خو دا ټکی باید په پام کې ونیسي ې په تیرو کې هتم دا
ډول فکرونتتو ورتتته ال

ورکتتړی وو ،او داستتې ښتتکاري تتې لېبتترال

ډیموکراسۍ نړیوال نبولیت ترالسه کړی.
دغه راز غربي ورځپاڼو په  ۱۱۷۷او  ۱۱۱۱کلونو کې پداستې زړورتیتا ددچ
وړاندوی ه کوله ،ې ولمه پیړۍ د لېبرال ډېموکراسۍ د جګړچ د پتاتې
مایبلونو لسی ه ده .او ب هیڅ نظام به ورسره د ستیالۍ کولتو تتوان او
ځواک ونلري.
په حقیقت کې یوه ټول ه هغه وخت د بشپړچ ډېموکراسۍ څخه برخم ته
کیږي ې د خپلو خلکو مدني او هم سیاسي ډیموکراسۍ تضمی کړي.
ډیموکراتیک نظام باید نه یواځې خپلو خلکو ته د رایې ا وونې او مشتر
ټاکلو حق ورکړي ،بلکې د هغوی د بیان ازادۍ څخه د ګټې اخیستل ې او
د سیاسي ګوندونو تاسیس هم په نانوني او هم په عملتي بڼته تضتمی
کړي.
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دا ډول تضمی د ندرت لرونکو د سیالو لپاره ازادو اود پاکو ټاک و ګللو ته
زمی ه برابروي.
خو د لېبرال ډیموکراسۍ مالتړ هېوادونو کې هغه اثار ې د دوی له خوا
لیک ووي او اپ ووي دي تر ډیره یې پاملرنه د ټاک ی و میکتانی مونو
او تر لږچ کچې یې مدني ازادۍ ته ې د ټاک و په خپلواکیت اغی م ه ده
ووچ.
ریمونډ ګاسټ په کال  ۱۱۱۱کې د امریکایي ډېالوګ م لتې پته لتومړۍ
ګڼه کې د (څه ډول ډیموکرسۍ) تر ع وان الندچ په یوه مقاله کې لیکي:
که څه هم ساده خو ناسمه ده تې د ډېموکراستۍ پته کلمته کتې دچ
دانسان پټ حقوق هم د ډېموکراسۍ له ځانګړتیاوو څخه وګڼ وي.
د موضوع د څېړنې په موخه هغه ت ربې ې پدچ اړوند مې ترسره کړي
وړاندچ کوم.
له  ۱۱۷۳کال څخه تر  ۱۱۷۱پورچ به ما دا هڅه کوله ې د ډېموکراستۍ
پانګه په سیسلمي طریقې د کارولو لپاره برابره کړم ې دوه وروستل ې
ومېرچ ( سیاسي حقونه او مدني ازادۍ) پکې راځي.
د لومړیو څو کلونو په بهیر کې ما یوه سروچ کلله تې د دوو هیوادونتو
سیاسي حقوق او مدني ازادۍ سره برابرچ دي.
خو دواړه به ما د سیاسي ازادۍ په ګټه محاسبه کولې پدچ مانتا پته هتر
کچه ې ټاک ې په خپلواکه توګه ترسره ووچ او هغه څوک به ې پکې
واک ته رسیدل نو د ډېموکراسۍ وزن یې زیاتوو.
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واید د محاسبې دا ډول ماته پدچ سبب د م لو وړ وي ې د یو هیواد د
مدني ازادۍ په نسبت د ټاک و او مق ته نتوچ د غتړو پته اړه مالومتات
ترالسه کول اسانه دي.
د وخت په تېرېدو او د ت ربو په زیاتوالي سره متې د تعتادل دا تیتورۍ
لېرچ کړه او وروسله په څو کالو کې دچ پایلې ته ورسېدم ې ،که انسان
له یوه کال څخه په ډیره موده کې د ډیموکراسۍ یا هم ازادۍ په اړه فکر
وکړي نو دوه ډوله ډیموکراتیکي او مدني ازادۍ به یې پته نظتر ګټتورچ
راوي.
دغه راز پدچ برخه کې مې دا هم زده کړل تې د متدني ازادۍ پرتته د
سیاسي حقونو هغه ارزښلونه ې ما یې له ټول تو څخته تمته درلتوده
وړاندچ کوي.
پداسې حال کې ې د سیاسي حقونو پرته مدني ازادۍ هغته ځتانګړي
ارزښلونه ې ډیموکراسۍ یې په خپرولو کې ده وړاندچ کوي.
په ګڼ ومیر ټول و کې د مدني ازادۍ غوره والی تر سلرګو کیتږي ،تې
حکوملونه یې د ټاک ی و حوزو د ناڅرګ دو پایلو په نسبت د خلکتو ارادو
ته ځواب ووایي.
او د ټوله ای و اړیکو د وسایلو له الرچ ،الریونونه او نورچ خبرتیاوچ هتم
پکې ښودل کیږي.
څرنګه ې پوهیږو ډېموکراسۍ دوه مخالفې ریښي لري.
لومړۍ ریښه یې د هغو وګړو د غوښل و په اړه مالومات وړاندچ کول دي
ې غواړي خپلې ارچ پخپله اداره کړي.
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او کمه اندازه پدچ هکله دا فکر کوي ې خپلې ټولې ارچ باید د ا له
خوا اداره کړي.
په کو یو ډلو کې ځوانان یا هم د کورنیو مشران د پخپلو ارو کې نظر
د څرګ داوي حق ته پاملرنه کوي ې دغته نبیلتوي یتا هتم کلیتوالي
دېموکراسۍ ته په تاریخ کې نښه پتاتې کیتږي .د ټتول ی و او سیاستي
عقایدو ،ذه یلونو او ارزښلونو پر ب سټ تعریفیږي .په ټوله کې د نتانون
پلي کول او د انسان حقوق د یوچ ډلې او دولت د اساسي حقوق په پرتله
غوره ګڼ کیږي.
دویمه ریښه معاصره ډیموکراسۍ جوړوي په موجوده بحث کې د لېبرال
کلیمې څخه موخه د ځانګړو انلاتادي نظریتاتو ،د دولتت د انلاتادي
ونډچ اړوند او محافظه کاري ضد نه وي.
لېبرالې م له بیالبیلو دی ي او دنیوي عقایدو څخته ایستل وتوی دی د
انسان په ب سټی ارزښت او د هغوی پتر غوښتل و ټی ګتار کتوي او پته
تائیدي بڼه یې ټاپه لګوي.
د لېبرالې م په نانون کې هېڅوک ددچ حق نلري ې نورو وګړو ته ددچ
آمر وکړي ې څه ډول فکر او عم وکړي.
یوازچ له هغو مواردو پرته تې هرومترو د ټتول ې پته وړانتدچ ګتواښ
رامی ځله کوي او هوساې ه یې تهدیدوي ،که څه هم لیبرالی م لرغونی او
تاریخي اسا

لري خو له اوولسمې پیړۍ راهیسې د ټتول ی چ فلستفې

السله راوړنې او هڅې د همدچ موخې لپاره ې د دولت د نا اعیار ووي
ل ډنظري(ت ګ نظره) خلتک هتم

ندرت ځ ځیرونو څخه ازاد او د دی
ترچ وباسي.
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له اتلسمې پیړۍ وړاندچ د نبیلوي ډیموکراسۍ په پرتلته د لېبرالېت م د
ونډچ کچه ټیټه وه ،همدا ډول لېبرال ډېموکراسۍ سیاستي نیتوکې لته
م ځه وړي که څه هم دا کار پدچ وروسلیو کتې ناوتونی وو ،ختو پتدچ
توانیدای وي ې هر ډول غالمي ،د دلی پر ب سټ اته رنتځ ورکتول،
دنژادي انلیلونو او نومي ډلو ارچ تشریح کړي.
لېبرال ډیموکراسۍ پدچ باور ده ې یو فرد باید مکلف نه کړای وي تتر
څو خپ ژوند له نورو نرباني کړي د لېبرال ډېموکراسۍ لپاره فاوی م او
مخللفې اېډیالوژۍ رامی ځله ووچ.
خلیځې اروپایي مارکسیسټي او لی سټي پلویانو لېبترال ډېموکراستۍ
پدچ تورنه کړه ې ګواکې د فردي ګټو څخه ډله ای چ ګټتې نربتانوو او
فردي ګټې پر ډله ای و ګټو برچ ګڼي ې پدچ سره نه پختال کیتدونکی
مخالفت رامی ځله کېږي.
د بشري حقونو خوځښلونه د لېبرال ډېموکراسۍ پر عقایدو ټی تګ او د
همدچ سیاسي نظام السله راوړنه ده.
دغه حقوق په هر ځای کې د بیوزله او مظلومانو د غوښل و مرجتع ده ،او
هغه ټول ې ې ددچ حقونو مالتړچ دي د ټولو وګتړو طبیعتي ملحتدی
ګڼ کیږي.
باید دا مو په یاد وي ې د موجوده ډیموکراتیک انقتالب اړونتد بحتث
پرمهال نا اره یو باید بدلون ته یی باید پاملرنه وکړو ې د دواړو ډولونو
له دودونو څخه (نبیلوي او لیبرال ډیموکراسۍ) اسلازیلوب وکړي.
او پام مت و وي تې پته ن تۍ ډیموکراستۍ کتې د لېبترال او نبیلتوي
ډېموکراسۍ د یوځایوالي پایله یوه اودده او تاریخي پروسه ده ،نه پخپله
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خوښه خوځښت .همدا ډول د تاریخ له پلوه د ډېرو ډېموکراستیو ستره
سره د لېبرال ډېموکراسۍ په پرتله نبیلوي ډېموکراسۍ ته ډېره پاملرنه
ووېده .د مودچ په تېرېدو سره د لېبرال ډېموکراسۍ ب سټ ایښتودنکو
او امریکایي وګړو له اساسي نانون او د بشر د حقونو له اعالمیتې ستره
خپلې اړیکې پرچ کړچ.
په نږدي کالو کې د امریکا په ملحده ایاالتو دچ دورو ته پاملرنه کیږي او
نبیلوي ډېموکراسۍ ته په لېبرال دېموکراسۍ وړاندېوالی ښتوول وتوی
دی .پدچ برخه کې د یاد هیواد له لودیځ غاړو څخته د دوېمتې نړېتوالې
جګړچ په بهیر کې د جاپانیانو ایسل یوه ښه بېلګه ښودالی وو.
عامه فکرونه ددچ څرګ داوی کوي ې دنورو ډېموکراتیکوهېوادونو په
څېر په ملحده ایاالتو کې هم لېبرال ډېموکراسۍ غوښتلونکو د فکرونتو
سره ستم د م لتو وړ نته ده .د لتومړۍ نړېتوالې جګتړچ وروستله پته
ډېموکراتیکې اروپا کې جګړچ او د دویمې نړېتوالې جګتړچ ورورستله
مسلعمراتو پرمخلګ او غوره والی پیداکړ.
په ډېموکراتیک انقالب کې د سولې یوه برخه تر هغې کچې په پتام کتې
نیول کېږي ې د لېبرال ډېموکراسۍ ذه یلونه په نبیلوي دېموکراستۍ
برالسې وي.
کله ې وغواړو په ن ۍ نړۍ کې د ډېموکراسۍ د پرمخلګ غږ اندازه کړو
ددچ موخې لپاره الزمه ده ې مالومه کړو څو نبیلوي او لېبرال ع اصتر
په ډیموکراتیکو خوځښلونو کې تر کومې کچې ځواکم دي
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باید په یاد مو وي تې فاوتی م پته ایټالیتا ،جرم تي او د جاپتان پته
ډېموکراتیک کیدونکو ټول و کې د پرمخلګ په لتور روان دی .او یتادچ
ټول ې ازاد بحث او کو یو ډلو ته د پلټ ې وسای هم برابروي.
وروسله یې ددچ توان پیداکړ ې په املیازاتي نظام او د ډېموکراتیکتو
اکثریلو خلکو د جلبولو له الرچ فاوی م له پښو و غورځاوه ې په هغوی
کې د لېبرال ډېموکراسۍ فرضي ریښه د کم ورتیا په لور روانه کتړچ وه.
د برخلیک ټاکلو غوښل ه له یوه پلوه د خپلواکۍ غوښل ه او له ب پلتوه
خپلواکۍ هم برعکس ورته غوښل ه لري ې د ډېموکراستۍ د اړتیتا وړ
ازادیو سره اړیکه نلري.
غالبآ د برخلیک ټاکلو دغوښل ې وخت د نبیله ګرایي غوښل ه هم ده .او
دا خبره ددچ پرځای ې د بشر حقونو لمت پراخته کتړي بترعکس د
کو یلوب په لور یې بیایي دا غوښل ې په څو وخلونوکې د امریکتا پته
سویلي برخه کې د ډېموکراسۍ د پرمخلګ مخ یوي ته نږدچ وویدي.
د برخلیک ټاک ه پخپله یو جای حق دی او باید تر هغه ځایه په رسمیت
وپېژندل وي ې د نورو وګړو د حقونو د تهدید سبب ونه ګرځي .خو دا
حقوق باید د هغو مدني حقونو پر ځتای تې د لېبترال ډېموکراستۍ د
پرمخلګ لپاره اړی دي وکارول وي.
پدچ وعوري خبرتیا سره باید د ډېموکراسۍ هغه سیمې په غتور ستره
وکل وي ې التراوسه هم وګړي پکې غیر ډېموکراتیک ژوند لري او ال
ډیموکراتیکې ووچ نه دي او که یرچ دغه موجوده لیدنې دوام ومومي
په ل ډ وخت کې به د بشپړچ سیاسي ډېموکراسۍ د ټی ګښت احلمال را
پیداوي.
که په ځانګړي ډول وپوښلو ې؛ کوم ارزښلونه باید ډیتر پته پتام کتې
ونیول وي؟
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ایا مونږ په رښلیا هم د داسې دیموکراتیک نظام جوړول غواړو ې پته
ټکۍ سره د لې برال او انسان پال ې (هیوم ی م) هغه ارزښلونه رد کتړي
ې د انسان د ژوند بشپړولو لپاره اړی ګڼ کېږي؟
ایا داسې خپلواک هېواد ې په سیاسي نظام کې ښځی و ته د م ځ یتو
پېړیو په څېر مونف ورکړي؟
ایا داسې ډېموکراسۍ به وزغمو ې تردچ کچې غوڅه کوونکي متذهبي
او نومي مسائ رامی ځله کړي ې په انسان وژنه کې یو نتوی ریکتارډ
ټی ګ کړي.
که بخت له مونږ سره یاري وکړي یا داسې الر پیداکړو ې ددچ مستائلو
د رام ځله کیدو او ترسره کولو مخ یوی وکړي څو هېتواد لته نتاخوالو
وژغول وي او همداسې په موجوده وک پرمخلتګ وکتړي؛ د خلکتو د
ژوند د سطحې سره سم د هغوی برخلیک ټاکلو سره به په نورو لویو لویو
برخو کې نفو ونه کړو ې ورسره داسې خپلواک سیاستي نظتام تته
پرمخلګ ورکړو؟
ددچ بحث په ځی و برخو کې به هغه خطرونه او تحوالت ې رامی ځلته
ووي څرګ د وي .او یادونه یې باید وکړو ې د لېبترال ډېموکراستۍ د
پلټ و الرو ته ې په یو ډول د بشر حقونو اسلازیلوب کتوي پته ټکته
دوام ورکړل وي ولو که هېوادونه وکلآ هم ډېموکراتیک وي.
د همدچ موخې لپاره باید داسې ښوونی و مراک و ته وده ورکړل وتي او
په ډېموکراسۍ او هغه هیوادونه ې تراوسه ډېموکراتیک ووي نه دي د
لېبرال ارزښلونه ورته په پراخ ډول تدریس کړي ،په ځانګړو برختو کتې
ددچ ښوونی چ پروسې له درېدو د مخ یوي لپاره ځانګړي هیوادونه تتر
هغه وخت د سیاسي ډېموکراسۍ د رامی ځله کولو او ټی ګولو څخه ځان
وساتي تر څو ې حاکم نظام او ځواکم د لېبرال ټول ې د مفکتورو پته
ورکولو کې فعاله ونډه وانه خلي.

23

د ووروي اتحاد په خاوره کې د کمونیسلي نظام د ړنګیدو یو المت هتم
دادی ې ځایي اوسیدونکي له نړیوال فره ګ څخه لېرچ سات وتوي
دي .له دویمې نړیوالې جګړچ وروسله یې تقریبآ په ټولتو ځتایونو کتې
خپ نفوذ ته الر پرانسلله.
دا فره ګ نه غواړي هغه فکرونه ،مفکورچ اونهالونه تر خپلتې ولکتې
الندچ راولتي تې نړېتوال رنتګ یتې خپت کتړی وي .دا فره تګ د
ایډیالوژیکي ،دی ي ،ج سي ،مذهبي ،او نومي مسائلو په اسا تبعتی
ته ځای نه ورکوي .همدا ډول هغه مشران (حکمروایان) ې په خپلواکه
توګه د خلکو له خوا نه وي ټاک ووي هم نه م ي.
که څه هم دغه فره ګ د نورو په خوښه په نړۍ مسلط ووی ختو ډیتره
وونلیا وله ې په پای کې د اساسي ارزښلونو د له می ځه وړلتو المت
وي.
انفرادي حکوملونه او موسسې د ډیموکراسۍ د پرمخلګ په الر کې کټ
مټ د سیاسي ډیموکراسېو په وان د هغې په لرغونلیا ټی ګار کوي.
په هره کچه ې په ټول ه کتې پختواني نظریتات او فکرونته زړېتږي او
ارزښت یې کمېږي په هماغه کچته د ډېموکراستۍ د پرمخلتګ ستبب
ګرځي ،خو یو ټکي ته مو باید پام وي ې پته ټګتۍ ستره د سیاستي
ډېموکراسۍ د اوکالو لېږدونه ې عی ي او ذه ي ورایط ورته برابتر نته
وي ګټه نلري .او د فرد سربیره نورو ډلو ته هم د ازادۍ ترالسه کولو پته
الره کې خ ډ ګرځي.
پخوا د هر ډول سیاسي ډېموکراسۍ ب سټی ورط خپلواکۍ په ځتانګړچ
توګه مدني خپلواکۍ وه ،ددچ با وجود ټول اجلماعي تړونونه د سیاستي
ازادۍ پر څرنګوالي اعلراف کوي او وایي ې دا یو خپلسری حق نته دی
ې هرڅوک یی په روښ ایۍ کې هر څه وکړي او د مسئولیت احستا
ورسره نه وي.
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څرنګه ې انسان په یوه ټول ه کې خپلته خپلسترچ(مطلق) ازادۍ لته
السه ورکوي هماغه ډول ټول ه ې هم د خپلسرچ ازادۍ څخته د ګټتې
اخیسللو په الر کې نیود وضع کوي.
که یرچ یوه ټول ه انسان ته حقوق او املیازات ورکړي .نو ددچ حقونتو
او املیازاتو څخه د ګټې اخیستل ې لپتاره حتدود هتم ټتاکي .البلته د
خپلواکۍ څخه ګټه اخیسل ه او نیود د هرهیواد د څرنګوالي پتر استا
وضع او پلي کیږي.
په هېڅ یو هېواد کې حکومت خپلو افترادو تته د سیاستي ،متذهبي او
عقالني جوړښلونو له پلوه تر اندازچ زیاتته ازادۍ نشتي ورکتوالی او د
نورو له خوا د باندنیو ازادیو پلي کول هم د ګټې پرځای ډیرچ ناخوالې او
خطرونه پېښوي.
بیلګه :په افغانسلان اوایران کې د سیاسي ډیموکراسۍ راوالړیتدل ددچ
سبب ووه ې لومړی په هیواد کې دیکلاتوري او په دویم ځ افراطتي
نظامونه رامی ځله وي ې پدچ سره د خپلواکۍ له تش نوم پرته نور څه
په ځای پاتې نه وول.
هغه سرمایه دار هېوادونه ې د لېبرال ډېموکراسۍ څخه ځان بترخم
بولي پخپله هم پدچ نه دچ توانیدلي ترڅو پخپلو هیوادونو کې د لېبرال
ډېموکراسۍ د پلي کولو زمی ه برابره کړي.
په هغو هیوادونو کې ې وګتړي یتې تتر اوسته د نبیلتوي اوکلیتوالي
ډیموکراسېو د ورایطو په وکاک کې ژوند تیروي که یرچ د مخللفتو
خپلواکیو د تامی ولو لپاره سواد خپ لتومړنی وترط ونته ګرځتوي نتو
بیسوادۍ ،ظلم ،کړاونه او سلم سره به ال او ګریوان وي.
ایا د سیاسي ازادیو ورکړه د ټول ې د نمای ده ګانو د ازادو حقونو له ډلتې
څخه په نبیلوي ټول ه کې د سرمایه دارچ ټول ې د ع ار د تابیق پرته
بله څه کیدای وي؟
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د لېبرال ډېموکراسۍ څخه برخم مدعي هیوادونه ې تتر اوسته هتم
پکې یوه کو ۍ سرمایه داره طبقه پر یوچ لتویې ختو بیتوزلې طبقتې
حکومت کړی د غیر سرمایه دارانو جبري تحمیت وتوي وترایط ددچ
اجازه نه ورکوي ې خپ اسلازی د له خیت می ځته وټتاکي د وانعتي
ډېموکراسۍ خالف دوی د سرمایه دارچ طبقې یا هم د هغوی نتوکران د
ځان لپاره اسلازچ ټاکي.
ایا اخالناً ددچ حق لري ې د دریمې نتړۍ هیوادونتو تته ووایتي تې
حکوملونه د ټول ې د اکثریلو اسلازیلوب نه کوي؟
د لېبرال دېموکراسۍ د خپرولو لپاره نړیواله ټول ه په ځتانګړچ توګته د
امریکا ملحده ایاالت هڅه کوي او وایي ې یو سیاسي ټتول ی نظتام او
ملي او نړیوالې هوکړچ ته اړتیا ده.
که یرچ د ډېموکراسۍ غوښلونکو پته اعمتالو کتې دی تي ،متذهبي،
طبقاتي ،نشري ،نژادي ،نومي او فره ګي تعابات وي نو په نورو به یتې
څ ګه پلي کول ووني وي؟
ایا دا به انااف او عدالت وي هر هغه انسان ې پخپله یو کار نه کوي او
پر نورو یې د عملي کولو امرکوي؟
ایا دا به انااف وي ې ډیموکراسۍ غوښلونکي هېوادونه یو عم د خپ
دوست هیواد یا خپلو پلویان په واسطه ترسره کړي او همدا عمت بیتا د
خپلو مخالفی و یا په غیر ډیموکراسي هیوادونه کې تر سره کړي؟
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درېیم څپرکی
ټاک ې او ډیموکراسۍ
که یرچ ټاک ې د هغو وګړو په غوښل ه ې په کورنیو جګړو کې ښکې
او یا د دولت د ندرت د ترالسه کولو هیله لري ترسره او د نړېوالې ټول ې
د اسلازو له خوا پلي وي دا یوازی ۍ الر ده ې کورنیو جګړو ته پای او د
بهرنیو هېوادونو السوه و مخ یوي سبب او هیواد له جګړو څخه د سولې
په لور الړ وي .افغانان د افغانسلان ولس له وژنې ،بیوزلۍ او افغانسلان له
وی اړونې څخه ژغوري ې پدچ الر کې ډیری سلون چ هم وجود ولري.
دغه الر د ټاک و د پروسې کارکونکي او مالتړي م بوروي ې لته همتدا
اوسه دا سلون چ تشخیص او د ح لپاره یې الرچ ارچ وګوري .او ددچ
الرو موندلو لپاره باید له ګټتورو او ن اعتت بخشته وستایلو څخته کتار
واخیسل وي.
له دچ ورورسله په افغانسلان کې د سوسیالې م حاکم نظام لته می ځته
والړ او په هیواد کې د اسالمي نظام په راتلو سره د ژونتد زمی ته برابتره
ووه.
د کاب رژیم په له می ځه وړلو کې لته ښتکیلو افترادو ،ډلتو او جهتادي
مشرانو څخه په پاکسلان کې د ناسلې غوښل ه وووه ،ې د هېواد پته
پالزمې ه کې د سیاسي ندرت له تسلیمېدو وړاندچ یوځای سره کې ي او
د یو اسالمي ،ځواکم او ملحد حکومتت د رامی ځلته کولتو لپتاره الزم
تدابیر او ملووالی ونیسي.
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د جهادي رهبرانو دغه اسامبله د پاکسلان له خوا پته استالم ابتاد کتې
ونیول ووه ،خو له بده مرغه څ ګه ې مخکې وی ووي وو هستې ونته
وول.
له یوچ خوا د دوی د خپلم ځي اخلالف او بې اتفانۍ رامی ځله کېدل لته
بلې خوا په همدچ بیړني تامیم د پاکسلان حکومت فشار او لته دریتم
اړخه دوی له خپلو تیرو مونفونو څخه نه تیرېدل وو ،ې ونته توانیتدل
څو د یو داسې هوکړه لیک پر ب سټ ې د هیواد ،خلکو او اسالم په ګټه
وي سال وي دغه راز پدچ هوکړه لیک کې له یوچ خوا هم د کلیتدي او
مهمو مسائلواو معضلو په اړه څه نه وه ذکر ووی او یو کو ی تدبیر یتې
هم نه درلود .یوازچ پکې د یوچ ج یي ځتان غوښتلونکې ،د هیتواد پته
وړاندچ دښم انه ،په اسالمي حکومت کې یوازچ د دوی حاکمیتت او پته
ل ډو برخو کې د دوو حکوملونو تاسیس ته پکې ډیره پاملرنه ووچ وه.
پدچ هوکړه لیک کې د عمتومي ټتاک و مستئلې او د نتانوني حکومتت
رامی ځله کولو ته په م م او عادي توګه یوه ل ډه اواره ووچ وه.
د همدچ انداماتو په پایله کې نه یوازچ ځتان غوښتلونکي فکرونته او د
اسالم او افغانسلان دښم انو هر اړخی چ السوه ې وچ ې د درچ کلونو
لپاره د هیواد په پالزمې ه کې داسې ناوړه کړنې ترستره کتړچ تې نته
یوازچ له وی اړي څخه خالي نه وچ بلکه تر ډیرچ متودچ بته موجتوده
افغانان او د هغوی راتلونکی نس په اسالمي نړۍ کې د لسی و لپتاره لته
خپلو ملي او نړیوالو کړنو او سرټیټۍ څخته رنتځ وړي ،د تېترو پېښتو د
تکرار د مخ یوي لپاره د ټولو وګړو په خوښته یتو حکومتت تاستیس،د
راتلونکو ټتاک و د ستلون و پته اړه د ټتاک و ډولونته ،د غربتي لیبترال
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ډیموکراسۍ او په نبیلوي افغانسلان کې له هغې څخه په ګټه اخیستل ه
کې سلون چ او د نلی ه بخشو ټاک و ل ډ مطالب وړاندچ کیږي.
په موسساتو ،دوللي او غیردوللي واحدونو کې لوړ مقتام تته د رستېدو
لپاره ټولټاک ې د رایې ا وونې په وک ترسره کیږي.
خو په عمومي ټاک و کې وګړي هغو مهمو سیاسي څېرو تته خپلته رایته
ورکوي ې د جمهوري ریاست ،لومړۍ وزیري ،په ولسي جرګه او والیلي
وورا د څوکیو ترالسه کولو لپاره نوماند وي .البله په هغه هیوادونو کتې
ې فدرالي سیاسي نظام لرونکي وي ټاک ې په ستلون م ډول ترستره
کیږي دغه راز د ټاک و کلمه په عادالنه توګه د حقدارو وګتړو لته ختوا د
فعالو او رښلی و اوخاصو ټاک ه او په یو خپلتواک هیتواد کتې د همتدچ
ټاک ې لپاره واجد ورایط اوخاصوته وی کیږي.
د ټاکلو ،رایې ا وونې او ټاک کیدو حق په هرځای کې د تعلیمي کچتې،
د ټول ی پرمخلګ الملونه او د سیاسي وعور د پوخوالی سره سم په ټولو
هیوادونو کې مخللف دي .د پا اهانو په تیرو کارونو کې ې ځان یتې د
زور یا هم په میراثي ډول ندرت ته رساوو ،د خپلو خوښو سره سم یې د
مهمو دوللي ارو د ترسره کولو لپاره اوتخا

انلختابول ،تتردچ تې

بشپړو پرمخلللو واهي مشروطه نظامونو کې هم دغه کار ترسره کیږي،
خو دوی د ټاک و دغه پروسه په نمایشي توګه ترسره کوله.
ټ اک و د ډیرو مسلعمراتو له خپلواکۍ ،دویمې نړیوالې جګړچ وروستله د
نوي حکوملونو په رام ځله کیدو سره سم عاري او سیاستي ځانګړتیتا
وموندله ې ن مونږ پکې ژوند کوو.
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دا توپیر نه کوي ې یو هیواد د اجلماعي پرمخلګ په کومه مرحلته او د
څه ډول سیاسي جوړښت لرونکی دی خو بیا هم ددچ هیواد له ارواکو
څخه د ټاک و د ترسره کولو هیله کېږي ،طبعآ په پرمخلللو او ص علي پته
ځانګړچ توګه د لېبرال سرمایه داري هیوادونه د ټول و د هر ډول ورایطو
سره سم دا کار ترسره او ورپورچ تړلی دی.
ځی ي هیوادونه حلا په دیکلاتوري نظام لرونکوهیوادونو کتې د وګتړو د
ذه ونو د دوکه کولو لپاره د خپ نظام د وانعي څرنګوالي په موخته پته
نمایشي ډول له ټاک و څخه ګټه پورته کوي .ګڼ وتمیر هیوادونته تې
دهغوی ټول ی ژوند ورایط حد ان

ې له لومړنیتو څخته تتر م ځ یتو

پیړیو پورچ وده کړچ وي بیا دا کار پکې ترسره کیږي.
د بشر د حقونو او د ډېموکراسۍ دوکه کوونکو کلمو تر اغې الندچ یتاهم
د مل ملحد یا غربي هېوادونو په فشار م بورېږي تې داستې عمت
ترسره کړي ې له حقیقي ژوند څخه په لېرچ واټ او د ژوند لته السته
ورکولو وونلیا پکې وي.
لکه څرنګه ې تراوسه په دغه ډول هېوادونو کې عادالنته او رښتلی ې
ټاک ې نه دي ترسره ووچ وروسله پاتې ډله ت تقلبي او خائ انه پایلې را
ښکاره کوي ،نه یې م ي او ن اعت هم پرچ نه کوي.
پر همدچ ب سټ د ټاک ود ګټوونکو کارونه له بیالبیلو مخالفلونو ،ګډوډۍ،
سردردۍ او د وخاي دښم ېو په لوړېدو سره د ټوپک پته را اخیستلو
تمامېږي .کوالی وو د خلکو وژنه ،لوټونه او د کاب ښار وی اړونه د وورا
د غړو د وړتیاوو پایله وګڼو؛ په دغې نوچ الرچ اوطریقې وړاندچ هتوکړه
ووچ وه ې په دچ وسیله هم بریالي نه وول.
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انسان نه وي کوالی ددچ وړاندوی ه وکړي ې په راتلونکو ټاک و کې به
له الندچ ټاک وویو الرو څخه ( لویته جرګته ،پته غربتي ډول د ټتاک و
ترسره کول ،د وورا غړي) کومه یوه له اسالمي الرچ څخه ګټته پورتته
کړي.
که یرچ په ټاک و کې د پورت ېو درېو الرو څخه له یوچ څخه هتم ګټته
اخیسل کیږي نو ددچ لپاره لومړنی او ب سټی ورط دادی ې په ټتول
هیواد کې به ام یت ټی ګوي ،په هیواد کې له بې وتمېره وستلوالو ډلتو
څخه د غیر نانوني وسلې راټولوي ،ټول د یو مرک ي حکومت تابع کتول،
او په هیواد کې د نږدچ او لېرچ بهرنیو هېوادونو وومې غوښل ې او ځان
غوښلونکو موخو ترالسه کولو د مخ یوي لپاره کوالی وتو لته پورت یتو
دریو الرو څخه په بریالیلوب سره ګټه پورته کړو،
د ام یت د نشلون ترڅ ګ نور کورني او بهرني وانیعلونه د ټاک وتویو
الرو په وسیله د ګټورو کړنو د ترسره کولو لپاره خ ډ ګرځي.
لویه جرګه د سوسېالېسلي رژیم له م ځلته راتلتو وړانتدچ تتاریخي او
دودی و ورایطوته په کلو سره د هېواد په مهمو ملي او لویو مسائلو کې د
تامیم نیولو یوه لویه او ارزښل اکه وسیله ومېرل کېده ،ځکه د تامیم
نیولو دغه الر د کو یو نومي او نبیلوي جرګو لتوی جوړښتت وو .تې
زمونږ د لرغوني هېواد د نبیلوي ډیموکراسۍ مهمه ځانګړتیا بل کېتږي.
خو په هیواد کې د یوچ نیمې لسی چ په تېرېدو او د هېواد په دودی نظم
کې په زیاتوالي او کموالي لوړوالي او ټیټتوالي ستره ددچ الرچ دودیت
ندرت هم ګډوډ وو ،څرنګه ې په تېرو وخلونتو کتې ددغتې تاتمیم
نیونې الر د نومونو ،نبایلو ،خوانی و ،دی ي علماو ،روحتانیونو ،مالیتانو او
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کو یو سرمایه دارو ډلې وچ .خو ن خپلسري اکثریت د لویې جرګې د
ندرت پایه په بهر کې پرمخ او یاهم د وستلوالو تې یتا بته د جهتادي
ت ظیمونو پورچ تړلي او یا هم بې طرفه وي د ندرت تر وعاع الندچ ې
له دچ پرته یی ب کار له وسې پوره نه وو دي.
او ن په هېواد کې د ندرت او واک ترالسه کولو لپاره یوازی ۍ ستر ی ه
وسله ده ،خو وسلوال پرته له یو څو محدودو اوخاصو د مهمو تامیمونو
ت ربه نلري او نه هم ددچ جوګه دي ې دغه مسولیت نورو ته ورکړي.
دوی په دچ پلمه ې ګواکې نورو د کمونسلانو په وړاندچ جهتاد نته دی
کړی ،وسله یې نه ده پورته کړچ ،د اسالمي ارزښلونو ویاړ یې ځانله نته
دی بښلی ،د بهرنیانو له خوا یې مالتړ نه دی ووی ،د سترو لښتکرو پته
ویسللو کې یې برخه نه ده اخیسلې نو ددچ وړ یې نه بولي ې د هېتواد
د برخلیک په ټاکلو کې برخه واخلي ،هغوی پخواني تعلیم یافله دوللتي
ماموران ې غربي هیوادونو ته یې پ اه وړچ یا هم په کاب کې پاتې وو او
په جهاد کې یې برخه نه وي اخیسلې او هر هغه څوک د کمونسلانو پته
نوم پېژندل ووي وو په هیڅ ډول دوللي کارونو او تاامیمو کې برخه نته
ورکول کیږي ،او دا وایي ې هغه پخواني ماموران او په بیالبیلو برخو کې
کارپوهان او یا یې اوالدونه ې په بهرنیو هیوادونو کې یې زده کړچ کړچ
وي د هیواد په بیارغونه کې هیڅ ډول برخه نه وي اخیسلالی.
نه تعلیم یافله خلک او نه هم هغه څوک ې ددوی په ت ظیمونو پورچ نه
دي تړلي نشي کوالی د هیواد په رغونته او جوړولتو کتې پراخته او پته
مسئوالنه ډول برخه واخلي.
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تردچ ې هغه کارپوهان ې په بهرنیو هیوادونو کې یې زده کړچ کتړي
د هغوی مرسلې هم ددوی لپاره هیڅ ډول پرمخلګ نشي ورکوالی او نه
هم دوی ورته اړتیا لري.
څ ګه ې د کمونسلي دورچ د واکم ۍ پرمهتال د روستي کارپوهتانو د
همکارۍ نا اغی ي د پورت ۍ ادعا یو ثبوتي س د کیدالی وي ې کورنیو
کارپوهانو له کمونسلي دولت څخه له همکتارۍ ال

واخیستت او یتوه

لسی ه یی په بر کې ونیوله ترڅو ې د ندرت پر ستر د حت ب غتړي د
ځانګړو کارونو په ترسره کولولپاره روسانو له لوړو لګښلونو سره نلمتي
بلدتیا پیداکړي.
ژاړم! ې لویه جرګه هم رام ځله ووه او تېرچ نږدچ ت ربې ته په کلتو
سره ډېر امکان لري ې بایلونکې ډله تقلبي او جعلي پایلې را څرګ دچ
او ددوی لپاره د م لو وړ نه وي ،ن اعت پرچ ونکړي او امکان لتري تې
کړي او یو د ب په وړاندچ جګړه پی کړي.

پدچ سره ټوپک ته ال

ټاک ې په عمومي ډول د غربي لیبرال ډیموکراسۍ یوه پدیده (ښتکارېد)
دی ،په همدچ اسا

زمونږ په وروسله پاتې هېواد کې د تعلیمي کچې ،د

اجلماعي پرمخلګ ټیټوالی ،د سیاسي وعور لوړوالی ،د اساسي او ح بي
نانون نشلوالی ،د پېژندپاڼو د ویشتلو او د افغانتانو د هویتت تثبیتت او
نفو

ومېرنې سلون ه،

د مرک ي نظامي ځواک ،د انلخاباتي ارو د ستاتونوکو  ،او د هغتو ډلتو
نشلون ې ټولو ته د م لووړ وي د بې ومېره وسلوالو ډلو ولون ،او تتر
ټولو د سیاسي روزنې نشلوالی ې په ټاک و کې ترچ ګټته پورتته کتول
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اړی او مهم دی او که ېرچ دا روزنه نه وي نو راتلونکې ټاک ې بته هتم
وګړو ته د م لو وړ نه وي.
د تاک ی چ روزنې په پر ب سټ نوماندان پتوهېږي تې کتوم حقونته او
مکلفیلونه لري ،څه ډول مبارزه وکړي او خلتک پته کتوم ډول د خپلتو
کړنالرو تابع وګرځوي.
دغه راز رایه ورکوونکي پوهېږي ې څه ډول د نومانتدانو وخاتیت او
مونفونه وپېژنې ارزونه یې وکړي او په ګټه یی خپله رایه وکاروي.
سیاسي ګوندونه او د هغوی غړي پوهیږي ې د ټاک و پایلې د خلکتو د
عمومي ارادو څرګ تدونکي دی نتو پته همتدچ استا

د خلکتو ارادچ

تسلیموي او د ټاک و په پایلو ن اعت کوي.
د ټاک و اصول او اخالق حکم کوي ې بایلونکې نوماندان باید د بریتالیو
په بریا خوښ او ورته مبارکي ووایي او دا ژم ه ورسره وکړي ې د هېواد
په ټولو ارو کې به په سالمه توګه بشپړه ونډه اخلي.
دا د ټاک و له دود سره سم ګټونکې ح بي ډله باید د بایلونکې ح بي ډلې
غړي له دندو څخه ګوښه نه کړي او پرځای یې خپ غړي ونه ټاکیو ځکه
په ټوله کې غربي هېوادونه د ټاک و له بریا وروسله یوازچ پته کابی ته او
ځی و کلیدي او مهمو ادارو په کارکوونکو کې بتدلون راولتي او نتور یتې
پخپ حال پاتې کېږي.
خو! زمونږ په هېواد کې د ټاک و د اصولو او ورایطو په نه موجودیت سره
دا امکان لري ې د انلخاباتي حوزچ رایه ورکوونکو لسټ نته وي جتوړ
ووی او د هغوی لپاره ځانګړي کارتونه هم نه وي ویش ووي ،ممک ه د
ې د ډاکټر ن یب اهلل د حکومت د دورچ په څېر ې عی اوخا
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پته

څو ځایونو کې رایه ورکوله او یا هم په یوه ګوښه انلخاباتي حوزچ ې له
له مرک ي حکومت څخه به لیرچ وه یا به هم وسلوالو ډلتو د خپلتو ګټتو
لپاره د رایې ا وونې ص دنونه ډکول او په ټاک و کې رایته وتمېرونکي د
وسلې په زور ګواښي ې د ټاک و پایلې ددوی په ګټه اعالن او یتا هتم د
رایې ا وونې ص دنونه له م ځه یوسي.
پر همدچ ب سټ دا وونې ده ې ټاک ې ددچ پرځای ې تیرو سلون و د
ح الرچ ارچ پیداکړي نورچ سلون چ زیږوي ،پدچ مانا ې د ت ظیمي
مخالفلونو پراسا

به نور مخالفلونو هم زیات وي ،د وخاي دښتم یو

رام ځله کېږي او په پایله کې به د سیمه ایت و جګتړو ستربېره کورنیتو
جګړو ته هم لم وهي.
هغه دښم ۍ ې یو د ب وژلو او لوټولو په پایله کې ې پته یتوه نیمته
لسی ه کې د جهادي مشرانو او نوم دانانو له خوا زېږول وتوي پته ل تډ
وخت او د نانوني ټاک و په ترسره کولو سره نشي له م ځه تتالی او د یتو
اصولي او وانعي ټاک و ترسره کولو ته زمی ه برابرول ناوونې ده.
ټول هغه ورطونه ې باید د ټاک و د ترسره کولو وړاندچ تامی وي یتو
یې د هیواد سیاسي نظام دی ې زما په عقیده ددچ پرمخ هوکړچ تته د
رسېدو یوه اسانه او ساده امر نه دی؛ که څه هم ډېر احلمال لري تې د
هېواد راتلونکې ټاک ې د سیاسي وک په برخه کتې مخللتف جهتادي
ت ظیمونه د هغوی د پلویانو له خوا تر فشار الندچ راځي تې د همتاغو
هیوادونو د ډیموکراسۍ ډول پخپ هیواد کې هم پلي کړي.
پدچ مانا ې ددچ ډیر امکانات وله ې ایران ،پاکسلان،عربي امارات او
نور غربي هیوادونه په هیواد کې پخپلو السپوڅو فشار راوړي څتو ددوی
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په څیر ډیموکراسۍ په خپ هیواد کې پلي او د رام ځله کولو لپاره یتې
له خپلو هیوادوالو سره کلکه مبارزه وکړي.
البله په هغه صورت کې هم دن په څېر موخې ته رسیدل کاملآ ناوتونې
ده او یا به هم ډیر وخت په بر کې ونیسي .که یرچ په ځانګړي ډول هم
سره هوکړه وکړي او سره سال وي نو په اساسي او اح ابتو نتانونوکې ،د
ټاک و مقررات او له هغې څخه د ګټې اخیسل ې لپاره پته ټتاکلي وختت
ورسره د خلکو بلدتیا نشي کیدای.
په بیالبیلو ت ظیمونو باندچ د جهادي ډلو پته ویشت کیتدو ستره ددچ
وونلیا نشله ې د هیواد د راتلونکي لپاره یو ح بي( یو ح ب لرونکتی)
ې د اسالم دی یې هم غوښلونکی دی رام ځله او دوی پرچ هوکړچ ته
ورسیږي او کار ترچ واخلي ،ځکه له یوچ خوا ټول ت ظیمونه دا رضتایت
نلري ې په یو ګوند کې سره راټول وي که یرچ احیانآ هتم رضتایت
ولري او هوکړچ ته سره ورسیږي نو د مذهب د اخلالف پر ب سټ ستوني
او ویعه په یو ګوند کې سره نه یوځای کیږي ې پته همتدچ ی ستره د
دوه ګوندونو د رام ځله کیدو وونیلا پیدا کیږي.
د اسالمي ملي خوځښت ګوند په هیڅ ډول مذهبي ګوندونو له خوا نشي
یوځای کیدای اونه هم پخپله د دوی خوښه ده ې سره یوځای وي ې
پدچ سره به یو ب ګوند زیات او ومیر به یی دریو ته لوړ وي.
د سیاست په ډګر کې د نوچ رام ځله ووچ ډله (طالبان) دي ې د نورو
بې وسلې کول او د هغوی د ندرت له م ځه وړل غواړي او په هیڅ ډول له
نورو سره د یوځای کیدو هوډ نلري پوت یو څرګ دونو ته په کلو سره پته
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هیواد کې څلور ګوندونه مبارزچ ته ملو دي ،نو دا وخت اړی ه ده تې
په هیواد کې ډیموکراتیک پارلماني نظام رام ځله وي.
ددچ نظام په رام ځله کولو ستره دا الزمیتږي تې د امریکتې ملحتده
ایاالتو ،فرانسې او انګلسلان هیوادونو په څېر نظام انلخاب او وم

وي.

د امریکا په ملحده ایاالتو کې صدارت وجود نلتري او اجرائتي نتوه یتې
مسلقیمآ د رئیس جمهور په ال

کې ده او جمهوري ریاست ته نوماندان

د یو ګوند له لوري ټاک کیږي دغه د جمهور رئیس مرسلیال هم پخپلته
د جمهور رئیس له خوا ټاک کیږي ،او دواړه په خپلم ځي توافتق ستره
خپله ټاک ی ه مبارزه پر مخ بیایي او رایه ا وونه د دواړه نوماندانو ترم ځ
په یوه ص دوق کې کیږي ،د امریکا په ملحده ایاالتو کې پتدچ مستئاله
ډېر بحث ووی او وی ووي ې یو ګوند نوماند ته دچ په جال جال توګته
په ټاک ی و حوزو کې رایه ورکړل وي که په یوه ص دوق او یوځای؟
ځی ي د جال او ځی ي هم په یوځایي ډول ددچ خبترچ پلویتان دي ،پته
ملحده ایاالتو کې ولسمشر د عامه رایو په ب سټ ټاک کیږي.
په کانګر

کې د ګوندي پلویانو د نشلون په صتورت کتې او یتاهم لته

وخاي نفوذ پرته به په کانګر

کې د م لو وړ نه وي ې پدچ سره بته

یې کارونه د خپلې دورچ په پای له بشپړچ ناکامۍ سره مخ وي ځکه په
هغه هیواد کې یوازچ دوه ګوندونه په ټاک و کې ګډون کوي.
د ټاک و کارونه اوترسره کول ډېرچ سلون چ نلري ،که یترچ ټتاک ې د
دریمې نړۍ په هیوادونو کې ترسره وي د بېلګې په توګه په افغانستلان
کې :دا ې په هیواد کې لوی او کو ي ګوندونه ولون لري نو د دوی په
موجودیت سره کیدای وي د ټاک و پروسه اوددوي او پایلې یې ټولو تته
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غیرنانوي او نه م ونکې وي څ ګه ې د ډاکټر ن یب د واکم ۍ پرمهتال
ځی و ټاک ی و حوزو تقریبآ یو کال په بر کې ونیو طبعآ په اوس یو ورایطو
کې بې سرنوولي ،او خپلسریلوب پراخلیا موندلی نو کیدای وي د ټاک و
پایلې له یوه کال څخه هم تېری وکړي.
ځی ې ګوندي ډلې ې په ټاک و کې یې د ټاک کیدو لته حقته محتروم
ووي نو وونې ده ې پخپلو سیموکې د ټاک و د ترسره کیدو مخ یوی او
یا هم ګډودي رام ځله کړي.
د بېلګې په توګه :دا ې په موجوده اسالمي حکومت کې د اسالمي ملي
خوځښت ګوند هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل ووچ نو کیدای وتي ځی تو
حکوملي ادارو ته پخپله سیمه کې د کار کولو اجازه ورنکړي تردچ تې
امکان لري ې د جهادي ت ظیمونو څخه د غچ اخیسل ې په موخه نتور
دوکه او د فدرالي نظام د رام ځله کولو ټی ګار وکړي.
که د فرانسې فدرالي نظام په پام کې ونیول وي نتو پته هغته کتې یتو
ځواکم او فعاله جمهور رئیس او لومړی وزیر وجود لري خو دېله په کلو
سره ې فرانسویان پوه له د پوهې له پلوه پرمخلللي دي نو د حکومتت
په ویشلو کې دواړه لومړی وزیر او جمهور رئیس سره سال دي او د خپت
ندرت د له م ځه وړلو عواملو په وړاندچ په ګډه سره مبارزه او له م ځته
یې وړي.
زمونږ د هیواد ورایط هم په همدچ لتور روان دی څ ګته تې جمهتور
رئیس او لومړی وزیر دا غواړي ې له بشپړ ندرت څخته بترخم وي ،د
سیدراعظم او جمهور رئیس ترم ځ د ندرت ترالسته کولتو مبتارزه پته
هیواد کې د سیاسي وضعې د ټی ګیدو د مخ یوي الم ګرځي.
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مونږ دوه ځلې په پاکسلان کې ددچ مبارزچ پایلې پخپلو سلرګو ولیدلې
ې جمهور ررئیس دوه ځلی انلخابي حکومت له م ځه یوړ او که یترچ
ورته الر په افغانسلان کې پلي وي نو د دواړو اړخونو د پلویانو ترم ځ به
وسلواله جګړه رام ځله وي.
که د انګلسلان سیسلم په پام کې ونیسو نو په هغه کې پا ا یتا جمهتور
رئیس یوازچ د ادارچ او ملي یووالي سمبول په توګه وجود لري.
د ټولو اداري ارو صالحیت یوازچ د انلخابي سیدراعظم په واک وي.
په افغانسلان کې خودخواهي خپ اوج ته رسیدلې او بتې اعلبتاري تتر
خپلې کچې زیاته را ټیټه ووېده او الهم د کموالي په لتور درومتي .کته
یرچ جمهور رئیس په هیواد کې د ملي یووالي سمبول په توګه وي نتو
لومړی وزیر یې په کلي ډول بې صالحیله او بې ارزښله ګڼي او تر څ تګ
یې ځان په اصطالح هر کاره ګڼتي تې پتدچ ستره د جمهتور رئتیس
وخایت ته پکې زیان رسېږي او په پایله کې دا هتم وتونې ده تې د
پلویانو ترم ځ یې دوه اړخی ه جګړه رام ځله وي او کیدای وتي جګتړه
ځانله وسلواله بڼه ورکړي.
په هر صورت ،ې هر ډول ټاک ې ترسره وتي او هغته موضتوع تې د
دریمې نړۍ په هیوادونو کې انلختابي حکوملونته تهدیتدوي هماغته د
ائلالفي حکومت جوړښت دی ځکه له یوچ خوا پدچ هیوادونو کې ملتي
فکرونه وجود نلري او له بلتې ختوا د داستې ګونتد نشتلوالی تې پته
یوازیلوب سره اکثریت رایه ترالسه کړي.
البله د اکثریت رایې د تر السه کول په موخه په پارلمان کې څو ګوندونه
سره یوځای کیږي او د ائلالفي حکومت د رام ځله کولو لپاره هڅې کوي
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په ائلالفي حکوملونو کې سلر او واکم ګوندونه د خلکو له خدمت څخه
ال

اخلي او د وخاي ګټو په خوندي کولو بوخت او تر څ ګ ورسره په

واک وریک خواوو ته یې هم پام وي ې طبعآ دغه کار د ملت او هیتواد
په وړاندچ د بې ګټو کړنو المت ګرځتي څرنګته تې متونږ تراوسته د
م اهدی و د ائلالفي حکومت ناخوالې زغمو او پرچ اخله یو ،که ېرچ یو
بې ګټې او ناوړه عم په ټول ه کې بیاځلي تکرار وي نو پایلته کتې یتې
سربیره پرد چ ې وی اړ هیواد به جوړ نشي بلکه انسان وژنې لوټونې او
نورو ناوړه کارونو ته الر هواروي ،که یرچ ټولې پتورت ۍ ستلون چ تتر
راتلونکو ټاک و پورچ په پام ونه نیول وي او ح الرچ ارچ ونه مونتدل
وي نو باید د داسې ټاک و د ترسره کولو اندام ونشي.
ځکه دا ډول ټاک ې ې د وګړو د غولونې او په سلرګو کې یې د ختاورچ
وی دنې په موخه ترسره کیږي ګټې نه لري څښتل تعتالی دچ زمتونږ
هیوادوال د دچ ډول ټاک و له ناوړه او بدو عوانبو څخه وساتي.
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څلورم څپرکی
ټاک ې او ډیموکراسۍ
د ډیموکراتیکو هیوادونو له ځانګړتیاوو څخه ددچ تر څ ګ تې مهمتو
دوللي ارواکو ته د ټاکلو او نوماند کیدلو حق ورکول کیږي نود نتدرت
په ګدۍ ناست ګوند سره د اصولي مخالفت حتق هتم ورکتول کیتږي د
حکومت یا مخالف ګوند سره د مخالفت ښودنه د یوچ سیاسي ډله ب دۍ
په وکاک کې د یو ګوند له خوا ترسره کیږي.
مونږ هغې ډلې ته اپوزیسون ویلی وو تې دومتره ځتواکم وي تې
سیاسلونو ته تردچ تې یتو حکومتت تته بتدلون ورکتړي ،پته نتورو
ډیموکراتیکو هیوادونو کې اپوزیسون نانوني او رستمي مونتف لتري ،او
ولون سربیره پر دچ ې په ټاک و کې د بریالۍ ډلې کارونو پته وړانتدچ
خ ډ جوړ وي ترڅ ګ ددچ ډلې په کلک مخالفت ال

هم پورچ کوي.

اپوزیسون د حاکمې ګوندي ډلې کړنو ته ملوجه وي له وکاک او اصتولو
څخه د هغوی پر کو ۍ تیروت ه هم نیوکه کوي او په وړاندچ یې سخت
خو عادالنه مخالفت هم څرګ دوي؛ اپوزیسون په پارلمان کې ځان کې د
وګړو اسلازی بولي او د حاکمې ګونتدي پته کورنیتو او بهرنیتو برنتامو،
پالیسیواو اصولي تګالرچ په وړاندچ اندامات کوي خو دا مو باید په یتاد
وي ې اپوزیسون هیڅکله هم د بې ځایه مخالفت یا هم وخاي ګټو او
موخو ترالسه کولو لپاره نه رام ځله کیږي.
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بلکه د اپوزیسون په مخالفلونو کې ت د ملي ګټو مالتړ نغښلی وي نو له
همدچ ځایه ده ې حاکمه ګوندي ډله هیڅکله هم له ملقتابلو انتداماتو
سره نه یوځای کیږي طبعآ که یرچ د اپوزیسون تګالره اصولي وي نو د
حکومت له خوا یې په وړاندچ هېڅ ډول اندامات نه کیږي.
که یرچ اپوزیسون وغواړي د حاکمې ډلې یا حکومت ارچ ترالسته او
واک ته ورسېږي نو دوه الرچ باید عملي کړي.
۱تت د دوو ټاک و ترم ځ په وله واټ د حکتوملي کړنتو او پالنونتو پته
وړاندچ اصولي او نانوني مبارزچ ترسره کول.
۲تت په ټاک و کې به حاکمې ډلې په وړاندچ یتو ستیال ګونتد پته څیتر
سیاسي مبارزه کوي او ت هڅه وکړي څو رایه ورکوونکي پدچ نانع کړي
ې کوالی وي په هیواد کې یو ځواکم او پرمخلللی حکومت رام ځلته
کړي او د حاکم حکومت د بدلولو وړتیا لري.
او دوی هدف ته د رسیدو لپاره له بې ځآیه خبترو او ژم تو پرتته خپلته
تګالره اوبرنامي وګړو ته وړاندچ کوي ،که یرچ په هیواد کتې سیاستي
ګوندونو ومیره ټیټه او هر څومره ې سیاسي ګوندونه ځواکم وي پته
هماغه کچه اپوزیسون هم ورسره ځواکم وي او که برعکس ومیر یتې
لوړ وي او کموزري وي نو اپوزیسون به هم ورسره کم وری او بې ارزښله
وي.
پورت ی دویم وک عمومآ پته وروستله پتاتې یتا د دریمتې نتړۍ پته
هیوادونوکې لیدل کیږي ې پدچ اسا
اوهم اپوزیسون کم وري وي.

42

دواړه هتم ائلالفتي حکومتت

پد چ هیوادونو کې د پوه ی چ کچې د ټیټوالي او د دواړو سیاسي وتعور
ډیری پر احساساتو پورچ تړلي دي ې وروسله بیا په پارلمان کتې هتم
ال

او ګریوان وي ې تر ټول ښه بېلګه یې تېتر کتال د پاکستلان پته

پارلمان جګړه ده او مونږ ټول یې هم واهدان یو ،او یا یې په پایله د زیان
اړوونکي الریونونو او وسلوالې جګړچ الم ګرځي.
او ددچ حالت د دوام د مخ یوي لپاره بایتد یتو ګونتد وتدید نیتودات
رام ځله کړي او ناوړه ګټه اخیسلونکو ته دا حق نه ورکول کیږي تې د
خپ سیاسي ت ارت لپاره کو ي ګوندونه جوړ کړي ې وروستله نتور
وګړي هم په ریشخ د او ټوکو په ژبه ورته ووایي :تې فالنتي د خپلتې
کورنۍ له غړو څخه یو پراخ او لوی ګوند جوړ کړی دی.
د تع ب خبر خو دلله داده ې نوموړي ګوندونه بیا د مساوي حقونتو او
یام نوي ګوندونو دعوچ هم کوي او ځانله د یو ځوکم ګوند په ستلرګه
ګوري.
بیابیا دا تکرار ووي ې یو ګوند په پارلمان کې د یوچ څوکۍ په لرلو لته
ب لوري سره ائلالف کوي هغو لور یې کابی ې ته ملو کوي البله د هغته
په بدل کې یو ډیر مهم وزارت هم په ال

راوړیږ

په یو ګونډ ،دیکلاتوري او یا هم نظامي رژیمونو کې ې اپوزیستون تته
پکې په ښکاره توګه زمی ه مساعده نه ،نو اپوزیسون خپ مخالفلونه په
پټه سره کوي څ ګه ې په سوسیالیسلي یا هم وتاهي رژیمونتو کتې
اته د مخالفت اجازه نه ورکول کیږي نو په همدچ سره مخالفی خپت
مخالفلونه په بیالبیلو الرو ترسره کوي ې تر ټولو ښه بیلګه د وب نامو
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غورځول دی دغه راز د پخواني ووروي اتحاد د کمونسلي رژیم پرمهال
مخالفلونه په وخاي محفلونو کې د ط په وک ترسره کیدل.

اسالم او ډیموکراسۍ:
د اسالم سپیڅلي دی له ن څخه یو نیم زر کاله وړاندچ د بشر لپتاره د
ژوند یوه تګالره ډالۍ کړچ ې نه یوازچ په ل ډ وخت کتې یتې د عربتو
ملعاب او ناپوه نوم له پراخ پرمخلګ سره مخ کړ بلکې پتدچ وتوانېتد
ې د د طبیعي علومو په برخه کې تردچ کچې وده وکړي څتو د لمریت
نظام د سیارو په سی ه کې ځانله د اسلوګ ې زمی ه برابتره کتړي ختو د
اخالق پال ې ،د مساوي حقونو او د اجلماعي عدالت په برخه کتې یتې د
زړه له خالصه هېڅ ډول کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي پداستې حتال
کې ې په اسالمي تګالره کې د ټولو د تتامی امتر وتوی دی دغته راز
اسالمي تګالرچ تراوسه پورچ خپله برتري ساتلې او ال به یې هم وساتي.
د تګالره د انساني بشر د کم ورو او خود خواهانه مغ و او غوښل و نته ده
جوړه کړچ دا تګالره د کای اتو د امپراطورۍ د تګالرچ یوه برخه ده او دا
تګالره د کای اتو د خالق او وه شاه د بې پایلې ندرت په روښ ایۍ کې د
جوړه او د ب ي ادم د لمسیانو د الرښونې او د ت لپاره د پلي کولو لپتاره
نازل ووچ ده.
د انسان پیدایښت له دوو برخو جسم او اروا څخه جوړ وتوی دی دغته
تګالره د انسان د ژوند دواړه برخې مادي او مع وي اړخونه پته بتر کتې
نیسي.
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له هغه ځای ه ې د انسان جسم او اروا ډیالکټیکي اړیکه لري نو کتوالی
ې ورپورچ ټولې اړوندچ اروچ پخلې همغتږۍ او یوځتایي ډول ستره
ترسره کړي ،د ژوند د مادي او مع وي اړخونو تفکیک ،د هغوی بیلوالی او
دوو ملضادو ډلو په واک کتې یتې ورکتول د ددچ اړیکتې پته پراخلیتا
تمامېږي ې په پایله کې به یې ترم ځ موازنه رام ځله نه وي څ ګه ې
په غربي عیسوي ټول و کې دا حقیقت پخپلو سلرګو وی و او واهدان یې
یو.
په هغو ټول و کې د ژوند مع وي ارچ کلیسا ( د عیسویانو عبادتځای) او
مادي ارچ حکومت ته سپارل کیږي ځکه حکومت د ژوند مادي تارو
ته ډیره پاملرنه کوي او د خلکو مادي ژوند ته پته غیترچ تاتوري ډول
ښکال او پرمخلګ وربښي.
بر عکس د ژوند مع وي ارو ته دومره پاملرنه نه کتوي د امریکایتان او
اروپایانو د ژوند اروا ورځ په ورځ د مړاوي کیدو په لور درومي او ژوند یې
د مع ویات د کمښت له کبله له بحران سره مخ دی.
ډیموکراسۍ او د بشر حقونه هغه نسخې دي تې پته هتیڅ ډول نشتي
کوالی په پلي کولو سره یې ودیدچ مع توي نتاروغۍ درمل ته کتړي او
تراوسه هم پخپ ودید حالت کې پاتې دي.
البله او

یوازچ اسالمي تګالره پلي کول ،د تعاب او دښم ۍ له م ځته

وړل کوالی وي څو د غربیانو سربیره د ټول بشر دا سلرناروغۍ درمل ته
کړي.
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د فرد او اسالمي ټول ې ځانګړتیا:
اسالم د یوچ سالمې ټول ې د جوړولو لپاره ځانګړچ تګالره لري ،اسالمي
ټول ه د همکارۍ ،برابرۍ ،خپلواکۍ او عتدالت پتر ب ستټ ټی ګته ده ،د
هرځای اوسیدونکې،
هرڅوک ې د هرځای وي ،په هرنوم او نبیلې پورچ ې تړلی وي ،پته
هر ژبه ې خبرچ کوي ،له هر نژاده ې وي ټول پکې یو ډول او مساوۍ
حقونه لري.
د اسالم په سپیڅلې دی کې هېڅ ډول برترۍ ،بې عتداللۍ ،ظلتم زوراو
تبعی

ته ځای نه دی ورکړل ووی.

د اسالمي تیورۍ سره سم له کومه ځایه ې انسان د یو خالق مخلوق او
د یو مور او پالر اوالده او د یو فطرت لرونکی دی ولو که په بیالبیلتو ډلتو
ویش ووي دي خو ټول په ملي یووالي کې سره یوځای دي.
د اسالم دی له مسلمانانو څخه غتواړي تې د اجلمتاعي همکتارۍ او
برابرۍ له الرچ پخپ م ځ کې فطري وحدت ټی ګ او پرمخلللی کړي.
په ل ډه توګه مسلمانان باید دا اص په پام کې ونیسي او د نس او نتژاد
یووالی په عقیده ،دی  ،ایمان ،عبادت ،د ملت په یووالي باندچ بدل کړي
یو ب ته له خبرو تیر وي نو پدچ صورت کې کوالی وتي تې د ځتان
غوښل ې او لوړوالي له انګی چ څخته تیتر وتي او د ورولتۍ او ټتول ی
پرمخلګ زمی ه برابره کړي ې پدچ ستره بته یتوه وانعتي استالمي او
انساني ټول ه رام ځله وي.
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په اسالمي تګالره کتې د انستان املیتاز او ارزښتت پرهی ګتاري ده او
پرهی ګاري په اهلل تعالی باندچ ایمان لرل احکام یتې پرځتای کتول او د
ب ده ګانو خدمت کول ده.
څښل تعالی فرمایلي دي :له تاسو ټوله څخه د څښل تعالی په وړاندچ
نږدچ هغه څوک دی ې پرهې ګاره وي.
په اسالمي پرهی ګارۍ سره د املیاز ،برترۍ ،نفاق ا وونه ،ظلم او ستلم،
د انساني حیثیت تر پښوالندچ کول ،هر ډول فساد ،فرد په فرد ،ډله پته
ډلې ،نوم په نوم هیواد پر هیوادتیری ،تعاب او تبعی

له م ځه ځي.

وانعي اسالمي او انساني ټول ه د ټولو وګړو لپاره د نیکمرغتۍ او خوښتۍ
رام ځله کول زیمواره ده.
لوی څښل تعالی په مسلمانانو کې نفاق ا وونه یو ورکي عم ګ تي او
خپ پیغمبر ته یې له داسې انسانانو څخه د لیریوالي امتر کتړی دی ،ای
پیغمبره له هغو خلکو څخه لیرچ اوسه او په کلار کتې مته دریتږه تې
اسالمي یووالی یې پرچ ایښی وي او په بیالبیلو ډلو یې ځان ویشتلی وي
او دداسې انسانانو کار ماته پریږده او زه به ددچ عم د ترسره څخه خبر
کړم.
د اسالم سلر پیغمبر په دچ اړه فرمایلي دي:
څوک ې اته دتعاب بل ه ورکوي ،یو د ب په خبره وژني او د همتدچ
کار د ترسره کولو پرمهال مړ وي نو هغه وخص زما له امت څخه نه دی،
نو په یوه اسلواره ټول ه کې د اسالمي احکامو پرب سټ ستوله اوام یتت
حاکمیت لري د خلکو حیثت او نامو
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پکې خونتدي وي ،د انستانیت او

برابرۍ په فضا کې ژوند کوي او پدا ډول ټول ه کې مخالفی و ته هم پتدچ
دنیا هر ډول س اګانې ورکول کیدای وي او هم په هغې دنیا!
څښل تعالی فرمایلي دي :څوک ې یو انسان په ناحقه او غیر نتانوني
ډول ووژني نو داسې مانا لري ې ګواکې ټوله نړۍ یې وژلي وي.
سلرپیغمبرحضرت محمد( ) پدچ حدیث کې فرمایلي :کلته تې دوه
مسلمانان یو د ب په وړاندچ خپلې تورچ راوباسي او یو ب ووژنتي نتو د
نات او مقلول دواړو ځای دوزخ دی.
دغه راز وایي :په تحقیق سره دڅښل تعالی په وړاندچ د ټولې نړۍ د له
م ځه تلو په پرتله د یو انسان وژل ډیر ارزښت لري .پدچ خبره د استالم
سپیڅلي دی دوه رک ه ( امربالمعروف او نهی ع الم کر ) ،او د استالمي
ټول ې دوه مهم الرښودنه نغښلې دي.
ای انسانانو په نیکو کارونو کې یو د ب سره مرسله وکتړ او پته نتاوړه
کارونو کې د یو د ب له مرسلې څخه ځان وساتئ.
څښل تعالی په اسالمي ټول ه کې ځان غوښل ې او خپلسرۍ له څښتل
تعالی او د هغه اله اسلازي سره د جګړبولي او دا کار یې م ع کړی دی.
هغه څوک ې له خپ خالق او پیغمبر سره جګړه کوي او د فساد لپتاره
خپ وخت لګوي د الندچ س اګانې باید ورکړل وي.
۱تت ووژل وي؛
۲تت په دار وځړول وي؛
۳تت ال

او پښې یې پرچ وي؛

۹تت له خپلې خاورچ څخه وویسل وي؛
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په نورو نظامونو کې کله ې افراد مخالفت وکړي نو فترد تته د تاتویب
ووي نانون سره سم س ا ورکوي پداسې حال کې ې پته استالم کتې
نانون سربیره د څښل تعالی د عذاب مسلحق هم ګرځي.
د اسالم په سپیڅلي دی کې آوامر او حق البعد دواړه نغښلي دي ې د
نیک عم په ترسره کولو او له بدو څخه د ځان ژغورنې امر کوي.
د اسالم په سپیڅلي دی کې یو اص د ټول ی عدالت تامی  ،د ظلتم لته
م ځه وړل ،تیری او د نورو د حق تر پښو الندچ کولو ځان سات ه ده.
له کومه ځایه ې کای ات په عدالت او همغږۍ پیداووي بشري ټول ه هم
دغه راز د کای اتو یوه برخه د عدالت او همغږۍ تامی بولي.
څښل تعالی پې اړه فرمایي :انااف وکړ ځکه انااف د پرهی ګارۍ یتو
مهم اص او عم دی.
د اسالم سپیڅلی دی د ټول ې د طبعي نظم د خوندیلوب په موخته پته
ټول ه کې ظلم کول او ظلم زغم دواړه م ع کړیدي ،او پدچ اړه څښتل
تعالی فرمایلي دي:
پر نورو تیری مکو ځکه تیری کتوونکي خلتک د څښتل تعتالی نته
خوښیږي.
د اسالم سلر پیغمبران د ظلم د زغملو په اړه فرمایلي :هرڅتوک تې د
خپ مال ،ځان او نامو

د سات ې لپاره ووژل نو وهید دی.

هغه څوک ې ظلم زغمي نو په اړه یې څښل تعالی فرمایي :هغه څوک
ې مړ وي نو په نبر کې ترچ پرښلې پوښل ه کوي ې ژوند دچ په څه
حالت کې وو نو دی به وایي مظلوم وم بیا به تترچ وپوښتلي تې ایتا د
څښل تعالی ځمکه پراخه نه وه ې مهاجرت دچ کتړای وای ،نتو د دچ
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ډول خلکو ځای ې ظلم زغمي ،په وړاندچ یې پاڅون او مهتاجرت نته
کوي دوزخ دی ې ویرونکی او هیبل اکه ځای دی ،خدای ( ج) نه یوازچ
د ظلم کول او زغم م ع کړي بلکه د نورو د خالصون امر یې هم کړیدی.
ولې هغه ناری ه ،ښځی ه او کو یان ې له ظلم خال

نه وول او وایتي

خدایه په یم باندچ له ابدي رحمت سره سره مونږ له دچ کلتي وباسته
ځکه ې ددچ ځای د اوسېدونکو کسب وژنه او سلم دی.
په سوسیالیسلي او سرمایه داري نظامونو کې هیڅ ډول وانعي عدالت نه
وي ټی ګېدای ځکه ې پدچ ډول نظامونو کې فرد د فرد ،طبقه د طبقې
او هیواد د هیواد تر اسلثمار الندچ وي ،اسلثمار د انلاتادي عتدالت د
مخ یوي سلر الم ګڼ کیږي .اسالمي نظام نه یتوازچ پته تیتوري ډول
بلکه په عم کې یې هم هر ډول اسلثمار له م ځته وړی څرنګته تې د
راودی و خلفاوو د واکم ۍ پرمهال په ځانګړچ توګه د حضرت عمتر ر
د واکم ۍ دوره د پورت ۍ خبرچ سلر ثبوت ښودالی وو.
په اسالم کې د دوه اړخی چ څارنې اص
په اسالمي ټول ه کې څښل تعالی امربالمعروف نهې عت الم کتر ستره
سره هر مسلمان ته دنده سپارلې څو یو د ب د اعمالو څارنته او ستات ه
وکړي؛ البله دغه څارنه یوازچ د یو فرد ،ټول ې او یوچ طبقې په ګټته نته
بلکې د ټولو د خیر لپاره تر سره کیږي.
دا ډول څارنه د امر او مامور ،ښوونکي او زده کوونکي ،لوړپوړي او ټیتټ
پوړي ،حاکم او محکوم له خوا په دوه اړخی ډول ترسره کیږي ،ختو یتو
اړخ هم باید د عدالت او حق له دایرچ څخه ونه وځي ،څرنګه ې ابوبکر
صدیق ر

د خالفت ترالسه کولو وروسله ووی :
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ای! خلکو پوه وئ او خبر واوسئ تر هغه ې زه د څښل تعالی او دهغه
د پیغمبر د احکامو اطاعت کوم نو زما پیروي پتر تاستو واجتب ده .کته
یرچ مې له دچ احکامو سرغړونه وکړه نو بیا مې د اطاعت پرځتای لته
خالفت څخه لیرچ کړ .
د هغه په عقیده که یرچ حاکم ګ اه وکړي او له سمې الرچ ووځي نتو د
هغه فرمانبرداري الزمه نه ده ،او که یرچ نورو ته د ګ اه کولو امر وکړي
نو دا ډول امر یې د م لو وړ نه دی .هغه څوک ې د خلکو پته وړانتدچ
مسئول او واجب الحلرام نه وي نو په هیڅ ډول د موم انو وانعي خلیفته
نشي جوړیدای یوازچ هغه څوک ې اعمال یې اسالمي ،عادل او د ټولتو
خیر غوښلونکی وي.
د اسالمي ټول ې الرښودونکي د اسالمي دساتیرو پر ب سټ د خدای او د
خدای د مخلوق په وړاندچ ځان مسئول ګڼي ،خلکو ته سمه الر ښایي او
د هغوی ورعي غوښل ې پوره کوي ،ټول ه له هر ډول فساد څخه ژغوري
او پخپ هم ښکاره او د نورو د اعمالو څرګ دونکی هم وي ،ځان پالونکی
نه بلکې ځان ماتونکی وي ،د ټول و د رنځونو رغوونکی ،پخپله نیکه خبره
ټی ګ والړ وي او د اسالم سپیڅلي دی الروی وي.
دوه اړخی ه څارنه پدچ مانا ې اولیاء د دوللي اتباعو د ارو څارونکي او
برعکس وي .په اسالمي ټول ه کې د ارو څارونکي نشتي کتوالی تې
پخپله خوښه او د ځانه په ګټه فرمانونه صادر کړي او اتباع د اولیاوو ټول
ګوډ او ړانده امرونه په بشپړ ډول نشي م الی.
حضرت عمر ر

ددچ لپاره ې خلک د خپلو اعمتالو د څتارنې لپتاره

وهڅوي له خپ ټاک کیدو یې وروسله ووی :
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ای! خلکو که زه د خدای له الرچ ووځم له ماستره بته څته ډول ل تد
وکړ ؟
په م لس یو ت حبشي غالم ځواب ورکړ او ورته یې ووی :
ې ای! زویه نسم مې دچ په خدای وي ې بیا به دچ زه پتدچ خپلتو
ووی  :که ېرچ د ښځو له مهر لته

توره الرچ ته راولم .حضرت عمر ر

سلو دره مو زیات نو په ازاد ډول دچ غوښل ه ووي او زیات مال دچ بیت
المال ته وسپاري.
یوه ښځه ې په دچ غونډه کې حاضره دغه ایت که کومې ښځې ته پته
مهر کې زیات مال ورکړ نو بیرته یې ترچ مه اخلئ د ثبتوت پته توګته
وړاندچ کړ او وچ وی

ې دا د نرانکریم له مل څخته بتې خبتري او د

ښځو پر حق تیری دی هغه نشي کوالی له ځانه نانون جوړکړي او له متا
څخه خدای راکړی حق واخلي.
کله ې عمر ر
وروسله یې ووی

د ښځې اسلدالل واورید او دچ پیښتې تته ځیتر وتو
ې ای! خدایه ما وبښه.

ای! عمره ټول خلک سلا ملګري او سالکاران دي او هغه ښځه په رښتلیا
او له عمر څخه خطا ووېده.
دغه پېښه د رښل ي اسالمي خالفت یو نمونه ده ځکه ې خلیفته ددچ
پرځای ې پخپله اولباه کې دلی راوړي د ټولو وګړو پته وړانتدچ یتې
خپ ناور ومانه او له څښل تعالی څخه یې د بښ ې غوښل ه وکړه.
دغه په اسالمي نظام کې د څارنې او سات ې ښه بیلګه ده .نته یتوازچ دا
ې حاکم اومسئوله دسلګاه خلک خپلو اعمالو ته ملوجه کتړي بلکتې
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عام خلک هم د خپلو واکم و اعمال او انوال تر څارنې الندچ نیسي څتو
هغوی هم د نیکو کارونو له دایرچ څخه بهر نه وي.
دغه سات ه یوازچ د روزنې ،دی ي پرمخلتګ څخته خبرتیتا او سیاستي
وعور پر ب سټ ترسره کیږي .د اسالم له نظره د هر امر او مامور باید یتو
ب ته پام وي حلی باید له خپلو کو یو تخطیو هم سلرګې پټې نه کړي
ځکه پدچ سره به د دوی تخطي لویه او په پایله کې به د نظام په ړنګېدو
تمام وي.
هغه وګړي ې پدچ نړۍ کې له فاسدو او بدکارو رهبرانو پیروي کوي نتو
کله ې په هغې دنیا کې په عذاب اخله وي بیا به وایي :ې ای! خدایته
مونږ له فاسدو او بد کارو رهبرانو پیروي کړچ او د ګمراهۍ په لور تللتي
یو ،خدایه د هغوی عذاب دوه

ده او پخپ سخت غضب او لع تت یتې

اخله کړ .
رسول

فرمایلي :څوک ې د نورو د ژوند او دنیا لپاره خپلته دنیتا او

ژوند خرابوي هغه کمعق دی او له هغه څخه کمعق هغه څوک دی تې
د نورو د دنیا لپاره خپ اخرت تباه کوي.
د خلکو د څارنې د نشلون په صورت کې به اسالمي رهبران په ظالمتانو
بدل وي ،او الندچ کړنې به ترچ ترسره وي؛
 ۱تت ظالمان ې پخپله فاسد وي نو نور هم د فساد په لتور راکتادي او د
فساد لم پراخوي.
۲تت نیک عمله خلک به ظلم پی کړي او د ذلت په لور به راوکادل وتي،
بیابه ناوړه او مفسدو خلکوته پرمخلګ ورکړي ې پدچ سره به د غتوړه
مالۍ بازار ګرم وي.
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۳تت ځان به لوړ او پیاوړی ګڼي او د نورو پروا به نه کوي ې پدچ ستره
به نورو ګ اهونو ته هم مخه کړي.
 ۹تت ځان د نورو په پرتله هوښیار ګڼي ې دا د دوی د ګمراهۍ او فساد
الم ګرځي.
 ۱تت خلک په بیالبیلو ډلو ویشي ترڅو کم وري وتي اود دوی د نتاوړه
اعمالو په وړاندچ د دریدو توان ونه لري او په پایله کې د ځتان ،کتورنۍ،
خپلوان او مالتړو لپاره د ژوند اسانلیاوچ رام ځله کړي.
۱تت د زده کړچ ترالسه کولتو ،د استلعدادونو ودچ ،سیاستي وتعور او
انلاادي پرمخلګ ته په ب ډول ګوري څو دوی اړم د وي او اطاعت یې
وکړي.
۷تت دښم ۍ او وی ې تویونۍ ته الر هواروي څو اسلعدادونه یې په م في
الرو پرمخلګ وکړي او ددوی ندرت ټی ګ او دوام پیداکړي.
 ۷تت په ټول ه کې د فساد دود رام ځله کوي او خلک پکې ډوبتوي څتو
دی او دنیا یې تباه وي.
۱تت نه یوازچ ځان سوله غوښلونکی ښایي بلکه خپ نتور پلویتان هتم
نیک عمله بولي.
 ۱۷تت ځان د دی واکدار پېژني خلتک د وانعتي ستولې پته وړانتدچ د
مخالفت لپاره پاڅون ته تحریکوي.
۱۱تت هغوی خپ اعمال د هغو علماوو په ملګرتیا سره ې دی یتې پته
دنیا خرڅ کړی وي ځان پاک ثابلوي او د وګړو په وړاندچ پرښلې ښیي.
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په اسالم کې سیاسي حقونه:
د اسالم سپیڅلی دی له ب هر دی څخه د ام یت او عدالت د تامی په
موخه حکومت او سیاست موجودیت ته ډیره اړتیا ده.
د اسالم دښم ان دا دی یوازچ د اخالني او وخاي مکلفیلونو تې پته
عبادتځایو او کورونو کې ترسره جوړښت بولي.
د اسالم څخه د حکومت اوسیاست د جالوالي څخه د دښم انو موخه پته
بې خبره مسلمانانو کې دا ذه یت رام ځله کول تې ګتواکې سیاستي،
انلاادي او ټول ی مسای یوازچ دنیوي مسای دي او لته استالم څخته
سره کومه اړیکه نلریږ
او د اسالم یوازی ۍ موخه دی ي مسای دي ( د اخرت ورځتې د عتذاب
څخه د خالصون) لپاره او بس!
د اسالم د دښم انو تبلیغ په اسالمي علماوحلی په په وتېخ عبتدلرازق
هم اغی کړېده
لکه څ ګه ې د نوموړی پخپ یواثر کې ې ډېرو امریکایتانو ورڅخته
ګټه پورته وایی :ې د اسالم په وکاک کې سیاست تته ځتای نته دی
ورکړل ووی او سیاسي ارو ته پکې پاملرنه یو غیتر استالمي کړنته ده
پداسې حال کې ې پیغمبر

فرمایلي :څوک ې د مسلمانانو ارو یا

برخلیک ته پاملرنه نه کوي نو له مسلمانانو څخه نه دی.
د اسالم سپیڅلی دی د ژوندانه سلر او پراخ نظام دی ې په هغته کتې
ټول مسای د دنیوي او اخروي نیکمرغیو پورچ تړلي دي لکه د حکوملي
ادارچ پورچ د تړلی امر پلي کول.
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یوازچ د سیاست اړوند مسای د ټول ې له وزن سره مل اسب له مخللفتو
الرو د ازمایلو او امکاناتو په لرلو سره ورته پاملرنه کیږي.
یو ټکی باید په پام کې ونیسو ې مسلشرنی و په اسالم کې د سیاستي
پرمخلګ لپاره د مسلمانانو سیاسي ته مراجعه کړېده ،البله د راوتدی و
خلفاوو وروسله دوی له دی څخه ورو ورو لیرچ کیدل او د خالفت نظام
یې په میراثي واهي نظام بدل کړ ،یوازچ خلفاوو ل د یې یو ب څه او د
اسالم د وانعي سیاسي پرمخلګ څخه پرته ب څه وګڼ طبعآ په واهانو
باندچ د بدل وویو خلفاو د مطالعې کردار د اسالم لته لتورچ یتو م فتي
انځور وړاندچ کوي.
په اسالم کې دغه ډول د سیاست غیراصولي مطالعه دی ا

مرګولیته( د

یو عالم نوم) په خپ اثر کې د (محمد پی ی م) ت ع وان الندچ دی وایې:
ې هېڅ مسلمان د خپ وخت پرمهال د رهبر په وړاندچ کوم سیاستي
حق نلري او هبرچ یې د هیڅ یو وګتړي پته وړانتدچ مستئولیت نلتري
نوموړی د خپلې وی ا د تائید لپاره وایي :که یرچ کتوم رهبتر د خپلتو
ند رت په وسیله کوم عام وګړی پرته له نانوني اس ادو او وواهدو ووژني
نو ددچ کار په ترسره کولو سره بیا هم د د خلکو په وړاندچ مستئول نته
دی.
دغه ډول ناسمې پریکړچ د سیاسي تاریخ تش په نوم لته خلیفته ګتانو
څخه اخیسل ووېدي پداسې حال کې ې د اسالم د سیاستي وانعتي
تګالرچ لپاره باید له نرانکریم ،س لو ،احتادیثو ،راوتدی و خلفتاوو او د
صحابو له اعمالو څخه ګټه پورته کړای وي .ځکه پدچ ګټتې اخیستل ې
سره کوالی وو کوالی وو د اسالم اصلي سیاستي الرچ پیتداکړو البلته
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ځان ښودوونکو خلیفه ګانو او رهبرانو د اساساتو څخه وتلتې او مخالفته
الر نیولې وي او د اسالم اصلي انځور یې د خپلو غیر اسالمي اعمتالو تتر
وا پټ کړی وي له اسالم څخه یو م في انځور ښودلی دی او دا نو د هغو
ګ اه ده .څرنګه ې عالمه انبال الرهوري ویلي:
د اسالم سپیڅلی دی له هر ډول عیبونو او نیمګړتیاوو څخته پتاک دی
خو ې د مسلمانانو په مسلماني کې نیمګړتیا او عیب نه وي ( وعر).
دا یو روښانه حقیقت دی ې که په نړۍ کې د اسالم سیاسي نظریات نه
وای خپاره ووي نو معاصره دوره کې به کوم سیاسي اساسي اصولو وجود
نه درلود.
اسالمي اصول د غربیانو په سیاسي رسانس او نظریاتو ډیره اغی وا وله
البله دا حقیقت هغه وخت ښکاریږي تې انستان د سیاستي اصتولو د
ب سټ او اسا

اړوند پلټ ې ترسره کړي څو سیاسي معاصر او استالمي

اصول سره پرتله کړي.
اسالم اسالمي امت ته د دندو او واجباتو ستربیره سیاستي حقونته هتم
وربښلي دي ،اسالم په روښانه ډول د حقونو او وجایبو ترم ځ برابروالتی
ساتلی دی څو یو پر ب مسلط نشي دغه امر په یو نته یتو ډول فستاد او
ګډوډۍ ته لم وهي ې په پایله کې د نظام په ړنګیدو تمامیږي.
تر ټولو سلر حق ې څښل تعالی د حقونو ترم ځ ب ده ګانو ته وربښلی
هغه په رهبرانو د اتباعو حق دی او د خدای ج ددچ لپاره دا حتق ب تده
ګانو ته ورکړی څو په پلي کولو سره یې دعام وکتړو او مشترانو تترم ځ
همکارۍ دوام ومومي او دی پرچ ځواکم او وده وکړي ځکه عام وګتړي
یا اتباع تر هغې نشي ښه کیدای څو ې یې حکمران حقونته ورنکتړي
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ې پدچ صورت به کې به عدالت پخپ نوت تتامی وتي او د استالمي
نظریات به عملي بڼه خپله کړي او په پایله کې به ټولې ارچ سمې وتي
او دولت به ځواکم او ټی ګښت ومومي دښم ان به پدچ ونه توانیږي څو
حکومت ته زیان ورسوي ولې که یرچ اتباع خپ واجبات او دندچ ونه
پیژني ،یې ترسره نه کړي او یا یې حکمران هغوی له خپلو حقونو څخته
بې برخې کړي نو اخلالفات به رام ځله وي نو ناخوالې به مسلطې وي او
د دی اصول به د حکمران د ال

ګتوډۍ جتوړ وتي تې ورستره بته

حکومت او خلک دواړه فاسد وي او حر

او بې اتفانۍ به اخلیار کتړي

خلک به د ناوړه کارونو ترسره کولو په وړاندچ بې توپیره وي .پرهی ګاره
او سپیڅلي خلک به له دندو لیرچ او اسله ا وي لته مفستدی و او وران
کارو څخه به مالتړ ووي او وروسله به دی ي احکام تردچ تې څښتل
تعالی به له هیره وویسل وي.
که د عامو وګړو د حقونو او واجباتو ترم ځ برابروالی مشخص او روښتانه
وي او عملي بڼه ورکړل وي دغه امر به د اسالم دولت او النتدچ څلتور
ع اصرو د ځواکم لیا الم وګرځی.
۱تت د حقونو او عدالت ندرت؛
 ۲تت په عملي بڼه د دی ي اصولو ترسره کول؛
 ۳تت د عدالت غلبه او نور؛
 ۹تت د س لو پیروي؛
خو که د موازنه له م ځه الړه وي نو د څلورو الندنیو ع اصرو د کم ورتیا
الم ګرځي.
 ۱تت د اخلالفاتو څرګ دېدل؛
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 ۲تت د اسلبداد او ناخوالو پیداکیدل؛
 ۳تت د اخلالفاتو او دی ي موضوعاتو پرمخ د اسلدالل پیداکیدل؛
 ۹تت د س لو په پام کې نه نیول؛
د پورت یو کم ور ع اصرو وجود په اسالمي دولتت درچ څیت ه او پ ځته
الملونه رام ځله کوي درچ څی ونه دادي:
 ۱تت پخپله خوښه د ارو ترسره کول؛
 ۲تت د دی د اصولو نه پلي کول؛
 ۳تت په ټول ه کې د فساد زیاتوالی؛

او پی ځه الملونه یې په الندچ ډول دي تت
 ۱تت د خلکو له خپلو حقونو د بې برخې کولو ویرچ له م ځه تل ؛
 ۲تت د غیرنانوني کړنو په ترسره کولو د ویرچ ورکیدل؛
 ۳تت د پرهی ګارو او وړ خلکو سپکاوی؛
 ۹تت د ج ایت کارانو او خائ انو درناوی؛
د اسالم په سپیڅلي دی د څښتل تعتالی پته کلتاب او د پیمغمبتر د
احادیثو په رڼا کې د وګړو په په سیاسي حقونو بشپړه روښت ایي ا تول
ووچ او الندچ څلور څانګې پکې وام دي.
 ۱تت د هغو حقونو څخه د خلکو خبرتیا ې څښل تعالی ورته ورکتړي
دي او په اسالمي ټول ه کتې لته خپلتو حقونتو څخته د هتیڅ یتوغړي
محرومیت ددچ لپاره ې اسالمي حکومت غه دروند بار پورته کړای وي
نو له خلکو سره باید په خال

نیت او پاک لم ۍ سره ل د وکړي او لته

نفساني غوښل و لکه فریب ،تقلب ،تعاب او بډچ اخیسل ې څخه ځتان
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وساتي اسالمي حکومت باید خپ ټول اعمال ددچ نراني امر پر ب ستټ
برابر کړي:
ای! م وم انو د عدالت ساتونکي او په څښل تعالی وتهادت ورکتوونکي
واوسئ که سلاسو په وړاندچ ،سلاسو د کورنۍ په وړاندچ او یا د خپلوانو
په وړاندچ وي که بیوزله وي او که سرمایه دار ځکه ې د پرتلی تې لته
مخې دواړه سره نږدچ دي.
له هوا او هو

څخه پیروي وکړي ې د سمې الرچ څخه ونه وځئ که له

سمې الرچ څخه ووځئ یا بې الرچ وئ او هغه څه ې تاسو یې ترستره
کو څښل تعالی پرچ خبر وي.
نو په اسالمي سیاسي په الره کې فریب ،تقلب او تعاتب وجتود نلتري؛
حکمران او اتباع سره برابر دي او یو پر ب لوړوالی نه لتري او دواړه پته
نیک کارونو کې یو دب همکار او له بدو کارونو یو ب وژغور .
هر هغه څه ې یو انسان پر ب لوړوي هغه یوازچ تقتوا کیتدالی وتي.
نسب ،ج س ،نومیت ،ژبه ،پانګه ،م قوله او غیر م قوله پانګه ،نتدرت او
وسای هېڅکله نشي کوالی یو پر ب لوړ کړي.
دندو په ترسره کولو کې له ملت سره د حکمرانانو مرستله او وفتاداري د
اسالمي سیاسي الرچ یو مهم اص او موضوع ده.
اسالم سره وفادارۍ د حکمران او اتباعو تترم ځ د سیاستي اړیکتو لته
ټی ګولو پرته له بلې الرچ امکان نه لري.
ځکه ن ی سیاست د م افقت یو ب نوم دی ې په بشپړه له استالم پته
ټکر کې دی او هرهغه څه ې ددوی په زیان وي پټوي؛ او یوازچ هغه څه
ښکاره کوي ،ې ددوی په ګټه وي په ښکاره یو څه وایي او په پټه بلته؛
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پداسې حال کې ې اسالم له ملت وفادارۍ د هغوی په حقونتو کتې تتر
ټولو وړاندچ حق بللی دی.
له وفادارۍ وروسله هر هغه څه ې په استالم کتې مهتم ګڼت کیتږي
صدانت او رښلی ولۍ ده او څښل تعالی پدچ اړه فرمایلي:
(( د خدای ج لع ت دچ پر هغه ا وي ې درواغ وایي؛))
د حکومت یا اتباعو له دداسې کارونو ترسره کول ې صدانت پکتې نته
وي او ټول په درواغو والړو وي نو دا ډول کارونه دوی د اسالمي عقیتدچ
له دایرچ څخه باسي.
پر دچ ب سټ که یرچ پرهی ګاره او سپیڅلي خلک د حکومت په را
کې په دندو وګمارل وي نو د اسالمي نظام موخې هم بشتپړېدای وتي،
ځکه ې بیا به په حکومت کې فساد ،غال ،رووت او بې عداللي له م ځه
ځي .او دغه ډول حکومت یوازچ د اسالمي سیاسي تګالرچ پتر ب ستټ
رام ځله کیدای وي.
د دولت دغه ډول پرمخلګ کې که یرچ له اسالمي صتادنانه سیاستي
تګالرچ څخه سمه ګټه پورته وي نو ورسره د انسان عادالنه تګالره پته
عم کې ښکاره کیږي.
څرنګه ې د اسالم ثاني خلیفه سیاسي تګالره په داسې ډول د عدالت
په څوکۍ څرګ دوي ې د الزیات ډاډ لپاره خپ زوی نربانوي.
دا هغه څه ده ې د بشریت په تاریخ کې یتوه ورتته نمونته بلکتې دچ
تعمی ته نږدچ عدالت نشي ښودالی.
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 ۲تت د ملت د غوښل و بشپړول :دا موضوع دا مانا ښتایي تې د هیتواد
انلااد باید په امانلدارۍ سره وسات وي د نانوني انلااد حقونه ورکړل
وي ،د همدچ حقونو پر ب سټ باید له ملت سره راکړه ورکړه ووي.
ځکه اسالمي ټول ه په هره برخه کې کوم انلاادي عمت ترستره کتوي
ځانګړی حق لري ،څ ګه ې سوداګر ،کسبګر ،ص علکاران او ب ګران هر
یو خپ ځانګړی حق لري.
په عی وخت کې اړم د او بیوزله خلک هم ځتانګړی انلاتادي حقونته
لري.
دا د حکومت دنده ده ې له یوچ خوا ملي عواید راټول کړي او لته بلتې
خوا د خلکو انلاادي حقونه ورکړي.
وګړي حق لري څو د انلاادي حقونو څخه په ګټې اخیسل ې سره خپ
نور حقونه ترالسه کړي او د دولت یا حکومت دنده ده ې ددچ حقونو د
ترالسه کولو لپاره له خلکو سره مرسله وکړي.
خو د دوللي عوایدو په هکله ې ملي عواید ورته هم وی کیتږي دنتده
لري ې په سم ډول یې وساتي ترڅو د اړتیا پر وخت یې د دولت د عامه
پروژو په ارو کې ولګوي او د مفسد او غلو خلکو له خوا لوک نه وي.
 ۳تت د اسالمي حکومت دنده ده ې په اړونتد مستلکي برختو کتې د
کارپوهانو د روزنې ترڅ ګ هغوی ته د سیاسي روزنې زمی ه هم برابتره
کړي.
ترهغه ې خلک د خپلو وخاي ،اولیاوو او نورو د دندو او حقونو لپتاره
یوه پوله او حد ونه ټاکي نو هیڅکله به هم په اجلماعي عدالت کې برخه
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وانخیسلالی وي او او اولیا به د خلکو له دچ بې خبترۍ څخته د هیتواد
ارچ د خپلو ګټو لپاره ترسره کړي.
۹تت د ټول ې افراد د زده کړچ ترڅ ګ روزنې ته هم ضروري اړتیا لتري،
ترهغه ې ې په دوی کې اخالني فضای رام ځله نه وي نو دوی بته د
مثبلو وخایلونه خاوندن هم نشي.
ولې ې د طبعي او اجلماعي علوم زده کړه د یو مثبت وخایت پته نته
موجودیت کې نه وي کوالی څو ټول ه د ښه والي په لور بوځي.
څ ګه ې په اسالمي اخالني معاییرو او ملتي ارزښتلونو د افغتاني زده
کوونکو زده کړه نه ورکول کیده نو په پایله کې هم ټتول زده کتوونکي د
تبیلغاتي ډلو د ښکار نرباني وول او په همدچ ناوړه عم سره یې زمونږ
هیوادپه داسې صعب العالج(نه جوړیدونکی ناروغۍ) ناروغۍ اخله کتړ
ې تراوسه هم پرچ اخله یو
له بده مرغه زمونږ په هیواد د زده کړچ کچه دومره راټیټه ووچ ې کته
ېرچ په بیړه سره ورته پاملرنه ونه وي نو په راتلونکي کې بته پته یتو
بیسواده او بې علمه هیواد بدل وي نو په یویشلمه پیړۍ کې به د ګډون
ومولیت پیدا نه کړي ،د دغه ډول ناوړه عم مسولیت د هغته اوخاصتو
په غاړه دی ې په نا سم ډول یې د هیواد د واکم ۍ تارچ پخپلتو بتې
کفایله السونو کې واخیسللې ،او پوه او باصالحیله خلک یې د سیاستت
له دایرچ څخه وویسل .
نو په هیواد کې د داسې حاالتو په موجودیت سره د راتلونکي رهبر دنده
داده ې ې په لومړي سر کې د یوچ اسالمي او انستاني ټتول ې لپتاره
تګالره جوړه او پلي کړي .البله که یرچ د وروسلیو رژیمونو په څیتر د
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مادیاتو او کفري فکرونو په رڼا کې له غربي هیوادونو څخه په تقلیتد یتو
مادي ټول ې ته خپ پام واړوي
د سوسیالیسټي او سرمایه داري نظتامو پته برخلیتک ستره بته دوی د
اسالمي او انساني ارزښلون له نشلوالي سره به مخامخ وي.
یقی آ یوازچ په اسالمي انساني او اخالني ب سټونو سره تې د فستاد،
سیاسي ،انلاادي او اجلماعي ګډوډۍ له م ځه وړونکي دي مثبله ټول ه
رام ځله او د پای ټکی ورته ایښوالی وو.

اسالم او ټاک ې:
څښل تعالی فرمایلي دي :خدای(ج) له تاسو موم انو سره ژم ته کتوي
ې تاسو به د ځمکې پر سر خپ وکیالن وټاکي څرنګه یې ې مخک ي
خلک ددچ صفاتو وړ ګرځولي وو ،لکه څرنګه ې ټول مسلمانانو پدچ نه
توانیږي ې د اهلل تعالی او د اسالمي دولت ارچ په ال

کې واخلي نتو

دوی باید له خپ م ځه نیک عمله او سم خلک ددچ ارو پر مخ بیولتو
لپاره وټاکي.
پدچ اړه ې د حضرت محمد ( ) وروسله څوک او څ ګه خلیفته وتي
کوم څرګ د نراني ایات او حدیث نه دی راغلی او د مستلمانانو د پا تا،
خلیفه او رهبر ټاک پخپ دوی ته پریښودل ووچ دی څو د خپ ژونتد
له ارو او مالحت ستره ستم دا کتار ترستره کتړي او یتوازی دی تي
الرښوونه پدچ اړه د وورا څخه ګټه اخیسل دي او د همتدچ اصت پتر
ب سټ وو ې مسلمانانو راودی خلیفه ګان له کو یتو ډلتو ستره لته
مشورچ وروسله ټاک .
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د حضرت ابوبکر صدیق(ر ) ټاک ه :د سلر پیغمبر له وفات څخه وروسله
اناار په ثقیفه ب ساعده کې سره راټول وول څتو ستعد بت عبتاده د
خلیفه یا پیغمبر ( ) ځای ناسلی وټاکي ې عمر (ر ) له دچ موضتوع
څخه خبر وو نو له ابوبکر او ابو عبیده ب جراح سره یوځای ثقیفته بت
ساعدچ ته الړل ،لومړی ابوبکر صدیق وی ا وکړه او پدچ کې یې نریشتو
ته دټاکلو د حق خبر څرګ ده کړه له زرو څخه ډیرو غوښل

ې عمر یتا

ابو عبیده وټاکي خو عمر او ابوعبیدچ ووی  :مونږ سلا پته حضتور کتې
هیڅکله دغه دنده په غاړه نه وو اخیسلالی ځکه ې ته په مه ری توو
کې غوره یې او سلر پیغمبر ( ) د ناروغۍ پرمهال د لمونځ امتام ټاکت
ووی وچ نو پر همدچ ب سټ له مونږ څخه یې ته ډیروړ یې؛
نو السونه دچ را اودده څوک مونږ درسره بیعتت وکتړو ابوبکرصتدیق د
هغوی دا غوښل ه وم له او د اناارو له بیعت وروسله د لومړي استالمي
خلیفه په توګه وپیژندل وو.
ابوبکر صدیق(ر ) په جماعت کې دچ وی ا ته خلک راوبل :
ای! خلکو که څه هم زه پر تاسو خلیفه ټاک ووی یم خوله تاستو څخته
غوره نه یم ،که یرچ مې نیک کارونه وکړل نو مللیا مې وکړ او که مې
بد کارونه وکړل نو ما نیکې الرچ ته سم کتړ ولتې کته یترچ متې د
خدایلعالی او د هغه رسول له اطاعت څخه مخ واړوه نو زما اطاعتت پتر
تاسو واجب نه دی.
څرنګه ې ولیدل وول ې ابوبکر صتدیق (ر ) یتوازچ د ثقیفته بت
ساعده د خلکو بیعت نه بلکې د ټولې اسالمي نړچ بیعت یې ترالسه کړ.
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د عمر(ر ) ټاک ه :کله ې ابوبکر صتدیق (ر ) نتاروغ وتو او داستې
احسا

یې وکړ ې ګواکې مرګ یتې نتږدچ دی او ستلر صتحابه پته

راوغوښل او ورسره یې د عمر(ر ) د خلیفه کیتدو خبترچ وکتړچ لته
هوکړچ وروسله یې له کړکۍ څخه سر رواویست او کوم خلک یې ې د
کور ترڅ ګ راټول ووي وو ورته ووی :
ما خپ ځای ناسلی عمر ټاکلی ایا سلاسو خوښه ده؟
ټولو ووی هو! دغه راز دا موضوع ولیکله او نور د خلکو په م ځ کې ووی
وي.
خو د دچ انلااب په زړه پورچ ټکی دا وه ې ابوبکر صتدیق لته خپلتو
خپلوانو څخه څوک ددچ لپاره ونه ټاکت  ،بلکته عمتر ر

تې لته ده

وروسله د ټولو په وړاندچ غوره ګڼ کېده ددچ کار لپاره وګماره ،خوا دا
کار یې په تحمیلي ډول نه بلکې له هغوی ستره تتر مشتورچ وروستله
ترسره کړ.
د حضرت عثمان (ر ) ټاک ه :کله ې عمر(ر ) ټپي وو نو مستلمانانو
ورڅخه وغوښل

ې یو څوک خپ ځای ناسلی وټاکي هغه ووی :

زه نه غواړم څو دغه دروند مسئولیت نور هم په ژوند کې او هم له مړی ې
وروسله په غاړه واخلم ما دا موضوع د حضترت محمتد ( ) لته وتپږو
ج لي یارانو سره ( علي ،عثمان ،عبدالرحم ب عتوف ،ستعد بت ابتي
ونا  ،زبیر ب عوام او طلحه ب عبیتداهلل) ستره وتریکه او څرګ تده
کړېده.
زما زوی عبداهلل هم پدچ غونډه کې ګډون کوالی وي خو د ټاکلو حق نه
لري.
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د عمر(ر ) له وفات څخه وروسله دا وپږ کسان سره راټول وول څو د
خالفت لپاره یو ت وټاکي ،زبیر خپ واک علي ته ،طلحه عثمتان تته او
سعد عبدالرحم ته ورکړ او عبدالرحم هم له خپ واک څخه تیر وتو
په پایله کې علي او عثمان پاتې وول هغو دواړو خپ واک عبتدالرحم
ته ورکړ څو ددوی له م ځه یو وټاکي عبدالرحم له مسلمانانو ستره لته
درچ وپو ورځو مشورچ وروسله دچ پایلې تته ورستید تې د خلکتو
خوښه عثمان دی نو پر همدچ اسا

یې عثمان وټاکه او خلکو په ټول ته

یې اعالن وکړ وروسله بیا خلکو ورسره بیعت وکړ.
د علي(ر ) ټاک ه :کله ې حضرت عثمان(ر ) په وهادت ورسید نو د
اناارو او مهاجری و څخه عمومي صحابه د حضرت علي خواتته الړل او
ترچ یې غوښل ه وکړه څو د خالفت دغه دروند بار پته اودو واخلتي ختو
هغه ونه م له ولې د ډیر ټی ګیدو وروسله یې م لو ته ملو وو.
د راودی و خلفاو له ټاک کېدو څخه داسې مالومیږي ې د مستلمانانو
خلیفه باید د ټولو مشورچ سره سم او یا هم د اکثریلو په خوښه وټاکت
وي ،البله هغه خالفلونه ې په میراثي یا د زور له الرچ رام ځله کیتږي
کوالی وو د پا اهۍ نوم ورته ورکړو په یاد مو وي ې پته استالم کتې
هیڅوک پخپله خوښه د خلیفه کیدو لپاره ځان نشي ټاکلی بلکه د یتوچ
لویې ټول ې له خوا ې اه عقد وورا په نوم یادیږي ې د پرهی ګتارو،
خدای څخه ویرودنکو ،رښلی و ،عادلو او خیر غوښتلونکو او د خلکتو د
باور وړ وي څخه جوړه ووچ وي .البله د وخص په ټتاکلو کتې د خلکتو
رضایت ورط دی ې د وورا د غړو له لوري ټاک کیږي پداسې حال کې
ې په اوس ي وخت کې د وورا وړ غړي په یوځای کې نته دي او هیتواد
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په مخللفو برخو تیت وویدي خو هغوی باید له مخللفتو برختو څخته د
خلکو د ازادو رایو پر ب سټ وټاک وي البله کته همتدا وګتړي یتو بت
وخص د رهبرۍ لپاره وړ بولي او ټاکي یې نو خلک هم بایتد د دوی لته
ټاک و څخه اطاعت او فرانبردارۍ وکړي ځکه هغوی یې وانعتي استلازي
دي که د وورا غړي د وخص په ټاک کېدو سره موافقې ته ونه رستېږي
او دوه دور کسان ددچ کار وړ وبولي نو په هغه صورت کې بیا عامه رایتو
ته مراجعه کیږي او له دچ دریو څخه د اکثریلو د رایو پر ب سټ یو ټاکت
کیږي .یا هم که یرچ په لویه جرګه کتې د وتورا د غتړو وترایطو تته
پاملرنه ووي نو په وسیله یې کوالی وي له اسالمي الرچ د سلون و حت
پیدا کړي.
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پی ځم څپرکی
افغانسلان او د ډیموکراسۍ نظام
د سردار محمتد داودختان د جمهتوري د دورچ پرمهتال د افغانستلان
نبیلوي او س لي ټول ه د ټی ګو ګامونو په اخیسلوسره د ملت کېدو پته
لور روانه وه او په ضم کې دېله ملو کېدله تې د لیبترال اونبیلتوي
نظامونو سره ګډ یو ډیموکراتیک نظام جوړ کړي خو له یو مهم حقیقتت
څخه باید یادونه ووي .ې د سردار محمد داود خان او محمتد هاوتم
خان درچ لسی و دیکلاتورۍ ( دصتدارت دروه) ددچ ګترایش لپتاره د د
افغانسلان په ملو کولو کې اساسي الملونه دي.
په خواوی ې سره یې باید یادونه ووي ې د کمونیسلي نظریو نفوذ ې
د فریب او حیلګرۍ نظریې هم ورته وی کیږي د دویمې نړیوالې جګړچ
وروسله یې د ډیموکراسۍ په لستی ه کتې د ډیموکراستۍ ضتد یع تې
کمونیسلي نظریو تخمونو ووی دل او ندرت ته له رسیدو سره ستم هتر
ډول حقونه او ازادۍ غاب او د ډیموکراسۍ احالم له ذه ونو څخه ورک
وو.
د خلق او پر م او ترچ وروسله ال

پوڅو او ځان غوښونکو درچ کل تو

کرغیړنو دورو نه یوازچ زمونږ هیواد د م ځ یو پیړیود دیکلتاتوریو دورو
په څیر بدل کړ بلکې د هیواد نظام یې هم په یو جهم ي او ځ ګلي نانون
بدل کړ.
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په ځ ګلي نتانون بانتدچ د اخلته افغانستلان لپتاره او

د هتیڅ ډول

ډیموکراسۍ لکه اسالمي ،نبیلوي ،س لي ،او لیبرال غربي ډیموکراستۍ
په پلي کولو سره نشو کوالی د افغانسلان اوس ۍ ناروغۍ درمل ه کړو.
د بې هوښۍ دا ناورغۍ یوازچ د نظامي دیکلاتورۍ د اصولو په پلي کولتو
د درمل ې وړ ده.
په اوس ي وخت کې زمونږ هیواد په یوچ داسې ناروغۍ اخله دی لکه ې
بې ومېره مکروبونه سره یوځای ووي وي او داسې ناروغې یې رام ځله
کړچ وي ې له ایډز ناروغۍ څخه هم بتدتره او د درمل تې وړ نته وي او
انسان یې په وړاندچ خپ مقاومت د السته ورکتړی وي او هتیڅ نشتي
کوالی او نه یې هم توان لري.
نو له همدچ ځایه ده ې لیرچ او نږدچ نبر کتادونکي او مترده وتویان(
هغه څوک ې مړي می ځي) ددچ په تمه ناست دي څتو ددچ نتاروغ د
مړی ې غږ واوري او ورڅخه په پاتې ووي میراث ګېډه وا وي.
له کومه ځایه ې د ناروغۍ د درمل ې لپاره بیالبیلو ډاکټرانو ته مراجعته
کیږي او د دچ مراجعې لپاره ډیر وخت انرژي او پیسو ته اړتیا پیداکیږي
نو ددچ پرځای ې یو ناروغ د معای ې لپاره مخللفو ډاکټرانو ته وروتي
ښه به دا ې پرځای یې یو پولي کلی ک ته مراجعه وکړي او خپلته هتر
اړخی ه معای ه وکړي او د سمې نسخې په پلي کولو سره د مرده وتویانو
او نبر ښکوونکو تمې له میراث څخه پرچ کړي.
نو په همدچ ډول زمونږ د هیواد د ودید سیاسي بحران د له م ځه وړلتو
لپاره یوه داسې د ح الره ضروري ده ې ددچ معضتلې ټتول اړخونته
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پکې وام وي ترڅ ګ یې باید په نضیه کې د ښتکیلو ډلتو رضتایت او
ن اعت هم ترالسه وي.
البله ددغه جړ ووي تار( د هیواد سیاسي معضله) باید د خپلو ګوتو پتر
سره پداسې ډول پرانی و ې نور پکې ټپونه وانخلو او د حقیقتت لپتاره
ځان هم نرباني کړو ،له هیواد سره می ه پیداکړو او ځان غوښلونکي ونه
اوسو او له پراخې حوصلې څخه پکې کار واخلو.
له کومه ځایه ې په تیرو وخلونو کې هم بیړني اندامات زمونږ د هیتواد
لپاره بې ګټې وه نو دا ځ باید پته بشتپړچ پتاملرنې ستره لته پراختې
حوصلې څخه کار واخلو ې بیا وروسله پرچ پښیمانه نه وو.
په کوم هیواد کې ې ملي اردو ،پولیس ،اساسي نانون ،او نتور دستاتیر
په نوم پاتې وي نو په هغه هیواد کې ناپوهۍ ،بیسوادۍ ،ځان غوښتل ې،
خپلسرۍ او ظلم دوام مومي او یو ځ ګلي نانون به پکې لېږي ،او پتدا
ډول هیوادونو کې د لیبرال ډیموکراسۍ ،سرمایه داري نظتام او د نتورو
ډیموکراسېو پلي کول به هماغسې ناسم وي لکه څ ګه ې په وتوروي
اتحاد کې په کمونسلي ډول د کمونیسلي اصولو پلي کول وو.
غربي او ورني سیاسي نظامونوغوښل څو په سمه توګه پرتته لته دچ
ې د نورو ټول و ذه ي او عی ي ورایطو په نظر کول پته ستمه توګته د
خپلو نظریاتو د ځای پر ځای کولو په موخه او تش په نوم یې د سیاستي
او ایډیالوژیکي اصول په پلي کولو خپ زړونه خووحالول او پتدچ ستره
یې نه یوازچ نورچ ټول ې په بدمرغۍ اخلته کتړچ بلکته د خپت وترم
ترڅ ګ یې ځان له تباهۍ سره مخامخ کړ.
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څ ګه ې په هیواد کې اوس ی سیاسي بحران او روانې بتدمرغۍ هتم د
بېځایه تقلید یا په بې موسمه وخت کې د پردیتو د سیاستي ایتډیالوژۍ
پلي کول وو.
پر همدچ ب سټ مونږ باید هوښیار واوسو او هغه څوک پرچ نه ددو ې د
هیواد سیاسي معضلو په ح کې بیا د ډیموکراسۍ تش وعارونه ،متدني
ازادۍ او بشري حقونه ې د دوی یاهغو افغانانو ې په غربي ټول و کتې
ژوند کړچ وي او د هغوی د موخو د بشپړولو لپاره ګمتارل وتوي وي لته
خوا له وړاندچ وي.
کله ې په افغانسلان کې د ډیموکراسۍ د اصولو د پلتي اړونتد خبترچ
کېږي نو نړیوال واکم د خپلې ډیموکراسۍ د پلي کولتو پته موخته پته
ښکاره توګه د تبی

او تعاب بازار تودوي او د پلي کولو لپاره یې دا بې

ورمانه عم ترسره کوي.
پدچ مانا ې که خپلې ګټې یې پکتې موجتودچ وي نتو د مرستل دویه
ځواکونو په وسیله هم د ډیموکراسۍ د اصولو پلي کولو هڅې کوي.
که یرچ د ډیموکرسۍ په پلي کولو کې د دوی د ګټو امکان پکې نه وي
نغښلی نو نه یوازچ له پلي کولو به یې ال

واخلي بلکه د بشرحقونو او د

مدني ازادیو غاب به پخپلو سلرګو وی ي خو ددچ کار د مخ یوي لپتاره
هیڅ هم ترسره نه کړي حلی ې پخپلو ټ ډو کې لږ ګونځې هم رانه ولي
که څه هم دوی یې پخپله مسلقیم یا غیر مسلقیم الملونه وي.
پداسې حال کې اسلعماري وترني او غربتي هیوادونته د خپلتو ختود
خواهانه ،پلیلو ،ناوړه او غیتر انستاني موختو د ترالسته کولتو لپتاره د
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افغانسلان په دن ه یا بهر کتې الستپوڅو پته مرستله زمتونږ هیتواد د
ډیموکراسۍ له پلي کولو څخه په زرګونو کیلومیلره لرچ ګذار کړ.
مونږ په اوس یو ورایطو کې بې موسمه او د تش په نوم ډیموکراسۍ پلي
کولو لپاره کو ۍ اړتیا هم نه لرو.
مونږ برعکس باید د اسالمي عقیدچ په وکاک  ،ملي غتوره دودونته ،د
هیواد لوړچ ګټې په روښ ایۍ کتې او پته ربتړول وتویو افغانتانو د زړه
سواندۍ الره ونیسو ې په رښلیا سره په حساسو وتیبو کتې زمتونږ د
هیوادوالو وله سلون چ ح کړي.
او

یو داسې مونت حکومت ته اړتیا لرو تې ستوله او ام یتت پکتې

ټی ګ او ګډوډۍ او وژنې له م ځه الړچ وي او مونږ پکتې پته مستوالنه
ډول خپلې ملي ګټې په سمه توګه تامی کړو البله زمونږ ملي اهتداف د
نیمه نظامي مونت حکومت په جوړولو او د نظامي مقرراتو په تامی و سره
ترالسه کیدای وي.
دغه راز ترڅ ګ یې یو زړه سواندي او هیوادپال رهبر ته هم اړتیتا لترو
ې زمونږ د خلکوخدایي اسلعدادونه د کمونیسلي او ت ظیمي رهبرانتو
برعکس په مثبلو الرو کې ترچ ګټه پورته کړي څو پدچ وسیله وتوانیږو
ې خپ له اړخه وران ووی هیواد بیا جوړ کړو .ددچ انستاني ،ملتي او
اسالمي غوښل و لپاره باید تر ټولو دمخه د سولې او ام یت د تتامی پته
موخه یوه نظامي وورا جوړه کړو ،دغه انلخاب وورا به د نظامي مقرراتتو
په وکاک او د یو نړیوال هئیت ترڅارنې الندچ خپلې دندچ ترسره کړي
او دا وورا باید له داسې لویو وخایلونو څخته جتوړه وتوچ وي تې
ملعاب او نورو هیوادونو پورچ تړلي نه وي.
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نظامي وورا:
تېرچ ت ربې دا حقیقت څرګ دوي ې که یرچ په یو هیواد کې د ټولو
په خوښه سیاسي رهبران نه وي ،او یا یې هم په مت ځ کتې خپلم ځتي
اخلالفات رام ځله وي نو پدچ سره یې د دوللي ارو څارنته لته السته
وځي؛ او په پایله کې به یې هیواد له سیاسي بې ثبتاتي او د انلاتاد لته
وروسله پاتې والي سره ال

او ګریوان وي.

پداسې حاالتو کې د هیواد با تدبیره او هیواد پاله نظتامي وخاتیلونه د
سلون و د ح او له سیاسي بحران څخه د وتو په موخته د هیتواد ټتولې
دوللي ارچ پخپله او یا هم د م اسبو او هیواد پاله اوخاصو په ال

کې

ورکوي.
لکه څرنګه ې د پاکسلان ،ترکیې ،اندونی یا او فرانسې هیوادونو نظامي
افسرانو د بحران د له م ځه وړلو په موخه د خپ هیواد دوللي ارچ پته
ال

کې واخیسلې

دغه په تیرو نږدچ وخلونو کې مو پخپلو سلرګو ولیدل ې په پاکستلان
کې د جمهور رئتیس غتالم استحاق او صتدراعظم نوازوتریف تترم ځ
خپلم ځي اخلالفات او سیاسي بحران رام ځله وو ،تې وروستله اردو
پکې مداخله وکړه او د ښکیلو ډلو د باور وړ یو کس یې وګماره تې یتو
مونت حکومت جوړکړي څو د یو عادالنه او عمومي ټاک و ته زمی ه برابره
کړي.
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په موجوده ورایطو کې په افغانسلان کې د هیواد ټولې دوللتي تارچ د
بې ومیره وسلوالو ډلو په ال

کې دي او مونت ملکي حکومت د تارو

له څارنې څخه عاج پاتې دی ې دلله او

باید له دویمې الرچ یع ې د

نظامي مداخلې څخه باید ګټه واخیسل وي خو تردچ ځایته تې پته
هیواد کې یو بیطرفه او مسئوله اردو نشله نو دلله باید له ومیر مسلمانو
نظامي کارپوهانو او نوم دانانو څخه یوه وورا جوړه وتي او وروستله دا
کار ترسره کړي ،البله وورا هغه وخت له خطر څخه وتتالی وتي تې
نړیواله ټول ه یې مالتړ او مرسله ورسره وکړي او له بلې ختوا یتې بایتد
غړي له ځانګړو معیارونو سره وټاک وي.

الف تت د افسرانو د ټاکلو معیارونه:
 ۱تت د ال

پوڅو ګوندونه د غړیلوب نه لرل؛

 ۲تت په کمونیسلي اردو کې کلیدي مونف نه لرل؛
 ۳تت د داود او کمونسلانو په کودتاوو کې د بې کفایلي ریکارډ نه لرل؛
 ۹تت د کمونسلان او رو

د تیري په وړاندچ د بې توپیره احستا

لرل؛
 ۱تت د اسالمي مقاومت په وړاندچ په جګړچ کې برخه نلرل؛
 ۱تت په سلراتیژۍ او تاکلیک کې دبشپړچ ت ربې او مالوماتو لرل؛
 ۷تت تش په نموم د عالي نظامي رتبې نه لرل؛
ب تت د نوماندان د ټاکلو معیارونه:
 ۱تت د نظامي مسلکي او لوړو زده کړو لرل؛
 ۲تت د نظامي رتبې څخه برخم وي؛
 ۳تت په جبهو کې د ځواکونو د ادارچ ریکارډ لرل؛
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نته

 ۹تت په سخلو او سلون م و ورایطو کې د ادارچ وړتیا او ریکارډ؛
 ۱تت په څو نورو نوماندانانو باندچ د حکمرفا ریکارډ؛
 ۱تت د خلکو ،م اهدی و او نوم دانانو له باور څخه برخم وي؛
 ۷تت د خلکو په نامو

په تیري او د هیواد په لوټونه کې ریکارډ نلرل؛

 ۷تت د هیواد په ځانګړي ډول د کاب په وجاړونه او د خلکو په وژنه کتې
دخی نه وي؛

ج تت ګډ( مشلرک) معیارونه:
 ۱تت د نوښت ندرت او رهبرۍ وړتیا؛
 ۲تت د خپلسرۍ ،ځان غوښل ې او رایي احساسات ونلري؛
 ۳تت د ژب ي ،نومي ،ت طیمي ،سیمه ای  ،سملي او مذهبي تعاتباتو نته
لرل:
 ۹تت ملي نوامیسو ته ژم ؛
 ۱تت د ازادچ پریکړچ او د خلکو په ګټه د تامیم نیولو جرئت؛
 ۱تت د هیواد په کورنیو ارو کې پردیو د السوه ۍ مخالفت؛
 ۷تت ریښلی ی او د دوه مخۍ له تورونو څخه سپیڅلی وي؛
 ۷تت د مسولیت له احسا
ددچ لپاره ې د ټاک ې تبعی

او وړتیا څخه برخم ؛
انګی ه له م ځه تللتی وي نتو د وتورا د

غړي باید له یوه والیت څخه وټاک وي.
د ت ظیم ،ژبې ،نوم ،او مذهب څخه اسلازیلوب باید په هیڅ وجه د ټاکلو
معیار ونه وي او د یو والیت څخه د غړو پته ټتاکلو کتې بایتد پتورت ي
میعارونه په پام کې ونیول وي البله له نوماندانو څخه ې هریو تر ټولتو
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واجد وراط وي نو ودچ ټاک وي ځکه په اوس ي وخت کې افغانسلان یو
م ظمه ملي اردو نشله او د نظامي نمای ده ګانو ټاک ه هم په ستمه توګته
نشي ترسره کېدای او ددچ کار په ځ ډ سره دردونکې پتایلې لته ځتان
سره ولري او ددچ الرچ د ال ډاډ لپتاره بایتد نړیوالته ټول ته او استالمي
ک فرانس خپ کلیدي ونډه په سمه توګه ترسه کړي.

د نظامي وورا دندچ:
د هیواد د خپلواکۍ سات ه ،ځمک ۍ بشپړتیا ،د ملي حاکمیت ،او هیتواد
کې د بشپړ ام یت تامی ټولې هغه موخې دي ې د رستیدو لپتاره یتې
باید الندچ دندچ ترسره وي.
 ۱تت د نوي وسلوال ځواک ،اردو او پولیسو رام ځله کول او ت ظیم؛
 ۲تت په هیواد کې له بیالبیلو وسلوال ډلتو څخته د غیرنتانوني وستلې
راټولول او نظامي مرک ونو ته یې سپارل؛
 ۳تت په ملي اردو ،پولیسو او ژاندارام کې د هغو پخوانیو صاحب م ابانو
ځای پرځای کول ې په السپوڅو ډلو پورچ تړلتي نته وي او یتاهم پته
ښکاره ډول په ملي خیانت او د هیوادوالو په وژنه تورن نه وي.
 ۹تت د ت ظیمي وستلوالو ځواکونتو ت ظیمتول او د اردو او پولیستو پته
نطعاتو کې یې جذبول؛
 ۱تت د پولیسو ،اردو او ژاندارام پولیسو په نطعاتوکې د داوطلبو کستانو
جذبول؛
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 ۱تت د هیواد په بیالبیلو برخو کې د نول اردو ،فرنتوو او نتورو ځتایونو
رغولو ت ظیم او بشپړول؛

ب تت د سیاست او ملکي تارو څخته د وستلوالو او ام یلتي ځواکونتو
ایسل ځکه تر هغه ې د هیواد په دن ه کې د کودتاه په ترستره کولتو
سره د اردو دغه فعالیت سیاسي کیږي او پدچ سره ملت د بتدمرغۍ پته
لو ر بیایي البله په راتلونکي کې له دچ ډول بدمرغیو څخه د ځان سات ې
لپاره باید الندچ اندامات ترسره وي.
 ۱تت د اردوو پولیسو او ژندارام هیڅ یو غړي ته ددچ اجازه ورنکړل وي
ې د سیاسي ګوندونو غړیلوب ترالسه کړي اویا په سیاستي فعتالیلونو
کې برخه واخلي.

 ۲تت پولیسو او ا ردو ځواکونو ته باید د نورو عامو وګړو په څېر په ټتاک و
یوازچ د رایې ورکول حق ورکړل وي.
 ۳تت د ملي اردو او پولیسو م سوبی تر هغې نشي کوالی تې د ملتي
وورا په ټاک و کې ځان نوماند کړي څو یې ې له خپلې دندچ اسلعفا نه
وي ورکړچ.

ج تت د وزارتونو ،دوللي او غیر دوللي موسستو ،الرو ،پولتو د راتلونکتو
ټاک و او داسې نورو ځایونو د ام یت د تامی .
د تت د اصلي ملي وورا تر ټاک و پورچ د متونلې ملتي وتورا د کتارونو
ترسره کول؛
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هت تت د جمهور رئیس او سیدراعظم د ندرت داصطکاک د ستات ې پته
موخه باید د نوماندانو له ډلې څخه په مونت ډول جمهور رئتیس وټاکت
وي او جمهوري نظام باید پداسې ډول ترتیب وي ې سیدراعظم پکې
ولون ونلري او په راتلونکي اساسي نانون کې دا اص ځای پر ځای وي؛
ځکه د دریمې نړۍ په یو هیوادونو کتې تې فعتال جهمتور رئتیس او
سیدراعظم ولون لري نتو د سیاستي بتې ثبتاتۍ او ستلون و الملونته
ګرځېدلي ځکه په دا ډول هیوادونو کې د خلکو مدني روزنې او سیاستي
وعور دومره وده نه ده کړچ ې ،هر یو یې خپ ځتانګړی مستئولیت او
صالحیت وپېژني ،له خپلې بړسل ې سره پښتې وغځتوي او د نتورو پته
حقونو او صالحیلونه تیری ونه کړي څ ګته تې د سیاستي وتعور پته
نشلون سره زمونږ د هیواد سیدراعظم او جهمور رئیس یو ب ته له خبرو
تیر نه وول او په پایله کې یې زمونږ د هیواد پالزمې تې اوستېدونکي د
دوه کالو لپاره د بې اتفانۍ په اور کې وسوځول او په ناحقه یې پته وی تو
کې ولړل.

ل ډمهاله حکومت:
ل ډ مهاله جمهور رئیس باید تیرو ل ډ مهالو حکوملونو ته په کلو ستره د
خپلې کابی ې غړي په بشپړاحسا

او مسئولیت سره وټاکي ،ځکه تې

تیر مونت حکوملونه د بهرنیو هیوادونو د السوه و او ائلالف سره یوځای
رام ځله ووي وه او د خلکولپاره یې هیڅ ډول ګټته نته لرلته .دغته راز
برعکس د ت ظیمونو ترم ځ د وسلواله ج ګ ،د وژنو  ،معیبوبیت ،له کاب
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څخه د زرګونو هیوادوالو تیښله او د عامه وګړو د سرمایې لوټونې ستلر
الملونه هم همدا حکوملونه ؤ.
نو پدچ سره باید راتلونکي مونت حکومت ته بایتد د تیترو حکوملونتو
برعکس پوره وخت ورکړل وي او پدچ حکومت کې باید ټولې حکتوملي
ارچ او وزارتونه باید هیوادپالو ،مستلمانو ،مستئولیت پی نتدونکو ،لته
انرژۍ ډکو بیروکراتانو ته وسپارل وي .جمهور رئیس باید دا ټکی په پام
کې ونیسي ې په حساسو ورایطو کې په وزارت کې مقررول یو املیتاز
نه بلکې یو ملي دروند مسئولیت دی نوپتدچ ستره دا الزمته ده تې د
راتلونکو ادارو ټاک ې په هر کچه ې وي نو اولباهاتو څخته پته کلکته
مخ یوی ووي.
ځکه ې کابی ه د یو څو عادي کسانو د یوځای کېدو ځتای نته بلکته د
سلرو او ملخااواو د هیواد په ارو کې په کارپوهو وخاتیلونو ځتای
دی دا پدچ مانا ده ې جمهور رئیس د وزارتونو لپاره مسلکي او بات ربه
اوخا

پیدا او د کابی ې په لست کې یې وام کړي او هر هغته څتوک

ې د وزارتونو لپاره ټاک کیږي نو د خپلو راتلونکو کتارونو لپتاره بایتد
ځانګړچ تګالره او پالنونه ولري څو په راتلونکي کې یې پخپله اداره کتې
پلي کړي او که یرچ برعکس اوخا
څوکۍ څخه ال

وي ،نتو الزمته ده تې خپلتې

واخلي اوخپ ځای په کار پوه او وړ کسانو ته پریږي او

د ملي ګټو لپاره خپلې پښې له بړسل ې څخه ونه باسي او پریږدي ې د
دوی کارونه پته کتارپوه ،مستلمان ،بااهلیتت ،باکفایتت ،او هیوادپالته
کارپوهانو ته وسپارل وي.
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د لیدونکي په عقیده ترڅو د حکوملدارۍ په تګالره کې بدلون ونه م
وي ،په یو ځانګړي کللور ټی ګ نه وي او د ځتانګړچ ستلراتیژۍ د ډاډ
لپاره رام ځله نه وي ،د تیرو دودونو په وکاک کې به کابی ې جوړول په
هیڅ ډول ګټور نه وي او نه به پکې د ګټې امکان وي.
د ن یو ارو ترسره کول یوازچ ت ربه لرونکي ( ټک وکراټان) وخایلونه
کوالی وي دا ارچ په سمه توګه ترسره کتړي او ددچ تارو د ترستره
کولو لپاره باید ناهله کسان ونه ګمارل وي.
که یرچ یو طبیب د مالې وزیر په توګه ،د زراعتت ملخاتص د عتدلې
وزیر په توګه او د معادن ان ی ر د اطالعات او کللور په توګه وټاک وتي
نو دا د ن ي عار سره خالف او زیات اړونکې پریکړچ دي،
که یرچ یو څوک په کومه برخه کې تخاص نلتري او لته بشتپړچ زده
کړچ څخه برخم نه نو که یرچ داسې اوخاصو ته په دوللي ارو کتې
دنده ورکړل وي نو دچ کړنې ته (( اداري کفر)) نوم ورکوالی وو.
جمهور رئیس باید د خپلې راتلونکې کابی ې لپاره م اسب او وړ اوخا
پیدا او وټاکي ،نه دتیرو بې کفایله اوخاصو په څېر ې بیالبیلې بدمرغۍ
رام ځله او په راتلونکي کې د خپلې او د نورو له ورم ده ګۍ څخه ځتان
وژغوري.
حکومت باید تر هر څه دمخه د اصولي کړنو د ترسره کولو په موخته پته
ټکۍ سره د ؛ بهرني سیاستت ،کتورني سیاستت ،ام یلتي او دفتاعي
سیاست ،انلاادي سیاست ،فره ګي سیاست ،د عامه ختدماتو ترستره
کولو سیاست او د مطبوعاتي سیاست لپتاره طرحتې جتوړچ کتړي او د
همدچ طرحو د پلي کولو لپاره برنامه ری ي وکړي.
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ددچ لپاره ې راتلونکی حکومت او نظامي وورا وکوالی وي ې خپلې
ټولې دندچ د ام او سوله ای ه فضا یو د ب په مرستله پته ستمه توګته
ترسره کړي.
او ترڅ ګ یې باید د دفاع ،کورنیو ارو وزارت او د ملي ام یت ریاستت
نظامي وورا ته وسپارل وي او ام یت د تامی ټتول مستئولیت نظتامي
وورا
ته ورکړل وي.

د ل ډ مهاله حکومت دندچ:
 ۱تت په نوچ بڼه د پولیسو او اردو ځواکونو رام ځله کتول او د غیرنتاني
وسلو په راتلو کې له نظامي وورا سره مرسله وکړي څو سوله او ام یتت
دنورو فعالیلونو د ترسره کولو لپاره الر پرانی ي.
 ۲تت د پر میانو څخه په میراث پاتې کابی ته یتو ځت بیتا جتوړه او د
م اهدی و د دورچ د بې نظمه او بې ب دوباره وزارتونه بیرتته د نظتم پته
وکاک کې راولي.
 ۳تت د کرنې ،مالدارۍ ،ص عت ،سوداګرۍ ارو او اولیته ختدمات لکته:
اوبه ،بریښ ا ،روغلون ،ښوونځي او کوپون ته د عادي وتراطو پته څیتر
ځای ورکړي.
 ۹تت له ګاونډیو ،د سیمې ،اسیایي او غربي هیوادونه او مل ملحد سره د
ډیپلوماټیکو اړیکو جوړول ،د خوښۍ وړ هیوادونو د مقیم او غیتر مقتیم
سفارتونو اړتیا ،د پخوانیو حکوملونو نړیوالې ژم ې ،او د ووروي اتحاد له
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مل اوز حکومت څخه د تاوان اخیسللو لپاره د الزمو تدابیرو نیول تې
پدچ وسیله د مرسلو د جلبولو زمی ه برابره وي.
 ۱تت پداسې حال کې ې د هیواد بیخبی ا او انلاادي حالتت د بحتران
په وروسلي حالت کې نرار لري او د انلااد رغښت هتم د حکومتت تتر
ټولو سلون م ه دنده کېدای وي ،ځکه کرنه ،مالتدارۍ ،بهرنتی ت تارت،
محدودچ ص ایع او د کانونو اسلخراج تقریبآ په ټپه دریدلی دی ،بانکونه
او د دوللي او غیر دوللي موسو ټول توکي تور او لتوک وتویدي نتو د
پورت یو سلون و د ح په موخه له نړیوالتو څخته د مرستلو او نرضتونو
غوښل ه ووي ،د ګازو د کان  ،سیم ټو ،ډبرو سکاره او د اوسپ ې او مسو
د اسلخراج لپاره باید دولت ال

په کار وي ،بلج ووچ ص علي موسسې

بیا فعالې کړي ،او د ګمرکي عوادو د زیاتوالي په موخه باید نا اق په ټپه
ودرول وي.
 ۱تت د افغان مهاجری و د بیرته راسل یدو لپتاره د وستایلو او هغتوی د
اوسیدو لپاره ځمکه ملو او په واک کې ورکړل وي.
۷تت په جدي توګه په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د السوه ې مخ یوی
ووي.
 ۷تت د پالن په وزارت کې د بیارغونې د ټولو ارو ت ظیم او د ناوړه ګټته
اخیسلونکو اوخاصو څخه ې په نوم د بیارغوچ خبرچ کوي له ګمتارلو
څخه مخ یوی ووي.
 ۱تت په هیواد د د تحمیلي جګړچ اود بهره یو د السوه ې په ترڅ کې د
وګړو ترم ځ د رام ځله وویو مخالفلونو ،دښم یو ،بې باوریو او د همتدچ
ټول ی چ ناروغۍ د له م ځه وړلو لپاره په جدي توګه کار وکړي.
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 ۱۷تت د اساسي ،ګوندونو ،او د ټاک و نانون تسوید او د تاویب لپاره یې
ملي لویه جرګه ې د دودی چ او د اه وورا غړو جوړښت دی رام ځله
وي.
 ۱۱تت د ملي وورا او انلخابي حکومت ټاک ې باید د خلکو له بتاور ستره
سمې ترسره وي او په همدچ ځای کتې د نظتامي وتورا او ل تډ مهالته
حکومت کارونه پای ته رسیږي د وګتړو پته ژونتد کتې یتوه نتوچ دوره
پیلیتتږي .البلتته وروستتله لتته دچ دورچ وروستتله داوتتونې ده تتې
ډیموکراسۍ ،بشر حقونه او مدني ازادۍ په پام کې ونیول وي او د تامی
لپاره یې کار ووي.
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