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 21/۶۰/2۶1۲             انجینر داؤد اڅک
 

 د صلحي ارزښت او ټینګښت
 

هش کال د کوچني اختر په ویاړ اعالن سو د  1۹۳۱په درې ورځني اوربند کي چي د طالبانو او حکومت تر منځ د 
مظلوم اولس سپیڅلو احساساتو چي د خوښۍ تودې اوښکي ورسره بهیدلې زه اړ کړم چي د صلحي په هکله خپل باور 

 ک کړم .او نظر ستاسو درنو هیوادوالو سره شری
ي په شتآمه ده چي د تړون ، قرارداد یا پیمان معنا ورکوي خو په افغاني ادبیاتو کي د پخالیني یا صلحه عربي کل

مفهوم ده چي د جنګ یا حرب په مقابل کي استعمالیږي . اما په اصطالح یا عام مفهوم کي هغه ټولنیز شرایط دي چي 
وم تشویش او تضاد څخه ژوند وکړي . یعني د ټولني هر وګړی په هر زاد، ارام او بیله کآ کد یوې ټولني ټول خل

ادت ب، عوکړي ادانه ډول ژوند وکړي، تعلیمقوم او مذهب پوري چي اړه لري باید بیله کوم خطر او تشویش څخه په از
 .وکړي ، سیاست او تجارت وکړي

او بشري ضرورت دی، د جهان، تمدن او که لږ څه مخته والړ سم صلحه ژوند دی، عشق دی، انسانیت دی، ټولنیز 
افغانستان د حفظ او ساتني ضمانت دی . که په علمي او فلسفي عینکو کي ورته وګورو صلحه د ټولني شکل او 

 ا صلحه په ټولنه کي د ملي ارزښتنو ستونذهمضمؤن دی . یعني بیله صلحي څخه منظمه ټولنه نسي تعریف کیدای ، ل
ي چي صلحي فرار کړی وي او جنګ حاکم وي د هغې ټولني به ټول ملي ارزښتونه برباد فقرات دی، په هره ټولنه ک

، دولتي بنسټونه به ئې وران وي او خلګ به ئې په بې کاري، بې عزتي، ژړا او محتاجي کي ژوند  وي، ملي شتمنۍ
ریت د ټولني او بشکوي لکه جنګ ځپلي افغانستان او په جنګ کي نور شکیل هیوادونه . ځکه ویالی سم چي صلحه 

 دی .« باید » لپاره یو 

 ؟اوس په افغانستان کي صلحه څنګه ټینګیدای سي
خونخور جنګ دوام او د عادالنه ، تل پاتي او سرتاسري صلحي نه ټینګښت دوه غښتلي الملونه  په افغانستان کي د

 لري، یو بنسټیز المل ئې بهرنی او بل ئې کورنی دی .
او تاسو په نړۍ او افغانستان کي وینو چي د پردیو او زور واکو هیوادو تجاوزونه دي پر بهرنی المل ئې موږ  -1

غریبو او ضعیفو هیوادو باندي، یعني بهرني زور واکان پخپل ساړه جنګ کي د بري لپاره چي د خپلو جیوپالیتیک 
ان خو باندي د منځنیو پیړیو په ش او جیو ستراتیژیکو ګټو لپاره ئې پر الره اچولی دی پر کمزورو او بې واکه هیوادو

په نوو پلمو او نیرنګ سره حملې کوي، اشغالوي ئې او بالخره د خپلو ګټو په خاطر جنګ پر تحمیلوي . دغه بهرنی 
المل به تر هغو پوري په نړۍ کي ساړه او کله هم تاوده جنګونه رازیږوي تر څو چي جابره هیوادونه انسانیت ته نه 

د غریبو او مخ پرانکشافه هیوادو انسانانو ته په انسانیت سره نه وي قائله سوي او ددوی سالیمو  وي راګرځیدلي، یعني
 حقوقو او ازادۍ ته ئې غاړه نه وي ایښې .

زه باورمند یم که نن طالبان صلحه وکړي سبا به داعیش د مختلیفو هیوادو لخوا په ډول د ډولو حمایه کیږي او د جنګ 
عمالیږي، همداسي که سبا داعیش صلحه وکړي زه متیقین یم چي بل سبا به د خراسان یا بل د دوام په خاطر به است

 ګروپ راپورته کیږي او پر مظلوم افغان اولس باندي به روان تحمیلي جنګ جاري ساتل کیږي .
ه محار وښتنلنډه دا تر څو چي نړیوال زبرځواکونه پخپلو ګریوانو کي و نه ګوري او خپله ځان غوښتنه او ډیر څه غ 

نکړي او بالخره پخپلو منځو کي صلحه سره ونکړي د افغانستان په شان په غریبو او ضعیفو ملکو کي به همدغه 
ناورین روان وي او د زورمندو هیوادو لخوا به په بیلو وختو کي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مداخلې او حملې پر 

 کیږي .
ئې د افغان مظلوم اولس څخه خوابدې کړیده داخلي المل دی . هغه داچي د  دوهم مهیم او بنسټیز المل چي صلحه -2

دي ږمن مین ته په کلکه نأ تپه تیره بیا سیاسیون د صلحي و  افغانستان پوهان، روڼ اندي، ښکارهنګیان )فرهنګیان(
ټیز ت او ملي بنساو د صلحي سره د خپلو قومي او سیاسي عالیقو او عقایدو پر بنسټ چلند کوي نه د یوه ملي ارزښ

 ضرورت پر بنسټ . 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azak_dawud_de_solli_arsesht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azak_dawud_de_solli_arsesht.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یعني اوس په افغانستان کي د صلحي سره درې ډوله چلند کیږي . عاطفي، قومي او سیاسي .
عاطفي په دې معنا چي ډیرئ افغانان لیدل کیږي چي د یوې تراجدي او خونړۍ پیښي وروسته خدای تعالی ته د  -

و خراب او ټوک ټوک کړې، یا پخپل زخمي احساس سره د خدای دعا یا ښرا غوښتنه کوي او وایي چي خدایه دښمن م
 څه نه کوي. کي صلحه ټینګه کړي، خو خپله عمالً  تعالی څخه غواړي چي خدای تعالی ژر تر ژره په هیواد

قومي چلند دادی چي د وروڼو قومونو ډیرئ سیاسیون او پوهان چي قومي فکر کوي په دې اند دي چي مسلح  -
دوۍ شامیلیدل په سیاسي پروسه کي د ځان او قوم په تاوان  دوۍ سره صلحه کول او د ځکه نو د مخالفین پښتانه دي

 بولي .
سیاسي چلند ته که وګورو اکثره سیاسیون پښتانه دي که غیر پښتانه د طالبانو سره سیاسي اختالفات لري، یعني د  -

ین ولي او دا ورته ثابته ده که چیري مسلح مخالفطالبانو په سیاسي کړنالره او په سیاسي هویت کي خپل ځانونه پردي ب
دوۍ د مؤقف او عقایدو په تاوان دي . ځکه نو سیاسیون هم د قومي او عاطفي چلند په  سیاسي ډګر ته را وبلل سي د

ا په جنګ ځپلي افغانستان کي خونړی هذشان د صلحي سره چي د ټولني ښارګ دی سوړ او بې توپیره چلند کوي . ل
لري او هره ورځ په لس هاوو مندي بوري کیږي، په سلهاوو کوچنیان یتیمان کیږي او په لسهاوو ناویاني جنګ ادامه 

 په تورو سترګو او سرو السو باندي کونډي کیږي .
اوس نو که چیري افغانان په رشتیا سره غواړي چي په جنګ ځپلي افغانستان کي عادالنه، تل پاتې او سرتاسري 

 وله افغانان باید په یوه صالح د صلحي سره جدي او ملي برخورد وکړي نه قومي او سیاسي صلحه رامنځته سي نو ټ
نسخه داده چي ټول افغاني پوهان، روشنفکران، ښکارهنګیان )فرهنګیان( او سیاسیون باید ټوله په شعوري ډول دا 

نوب، جنګ د افغانستان ومني چي جنګ ملي دښمن دی او د ټولو په تاوان دی چپ دی که راست، شمال دی که ج
تر هر څه لومړی باید د ملي ګټو د ساتلو لپاره خپل منځي  نوملي بنسټونه، ملي ګټي او ملي ارزښتونه د منځه وړي .

هر ډول اختالفات شاته پریږدو او د مظلوم اولس سره چي د صلحي تږی دی یو ځای د صلحي سرتاسري، ملي او 
 افغاني ږغ راپورته کړو .

یدلی او ژړیدلی افغان اولس پیش قدمه سو او په وینو رنګ هلمند څخه ئې د صلحي د کاروان په نامه داچي رنځ
فرهنګیان(، روشنفکران او ن، ښکارهنګیان )ی چي ټوله سیاسیوي چانس دئاولسي ږغ راپورته کړ پرځای او طال

ه ملي شکل ورکړي، سرتاسري پوهان ددغه ږغ او حرکت سره په پوره صداقت باندي یو ځای سي او دغه حرکت ت
  ئې کړي، اولسي ئې کړي او بالخره ئې باید د ټولو افغانانو یو واحد ږغ کړي .

که څه هم اولس مشرغني د صلحي د کاروان سره په مینه ولیدل او لفظي حمایت او محبت ئې ورته ښکاره کړ خو 
صلحي کاروان ئې د اصلي مسیر څخه چي  نداچي د صلحي د کاروان سره مالي او استوګنځي کومک و نسو بلکه د

 په کابل کي د امریکا د سفارت مخته د تحصن د خیمې وهل وه منصرف کړ . 
 ۰۶څومره به ښه وای چي ښاغلي اشرف غني د ګلبدین حکمت یار د کلنیز مصرف څخه چي پنځه ملیونه ډالر دي 

 سو .زره ډالر ئې د صلحي اولسي کاروان ته منلي وای، اما دا کار ونه 
پایله دا که چیري ټول افغانان په سر کي سیاسیون، روشنفکران او ښکارهنګیان ) فرهنګیان( په کلک هوډ او پوره 
صداقت سره د افغانستان او ملي ګټو د ژغورني لپاره د صلحي تر شعار الندي سره راټول سي بیله شکه به پخپل 

نو ته سور خط کش کړاي سي او په پوره جرئت به د جنګ ملي قوت سره هم امریکا او ناتو ته او هم مسلح مخالفی
 ختمیدل او د عادالنه، تل پاتې او سرتاسري صلحي تآمینول په ومنالی سي .

که داسي ونسي نو د زبرځواکونو د سطرنج لوبه به روانه وي او د بې هویته او بې وجدانه ګاونډیانو پذریعه به مو 
 ی ناورین به روان وي .په ډول ډول نومونو سره جنګوي او اوسن
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