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 د مسولیت منل دي ،د ازادي منل
 

 د اختالفونو او توپیرونو مجموعه ده نن ټولنه
 

 یوه ټولنه چي په هغه کي انسان ارزښت لرونکی ژوند ولري د کرامت او عزت ساتنه یي وشي.
  یوه ټولنه چي په هغه د ټولو سیاسي، دولتي، ټولنیزو، فرهنگي ... تگالرو په مرکز کي انسان وي.

یوه ټولنه چي په هغه کي انسانان له یو بل سره په برابري او یو بل ته په درناوی کي ژوند وکړي او انسان د خپلواکي 
 ارادي او خپلواک شخصیت په درلودلو له نورو سره په برابري کي د ټولني په کار کي گډون وکړي.

، بلکي مسؤل هم وي. ازادي او مسؤلیت د یوې یوه ټولنه چي په هغه کي ټول ځای ولري او انسانان نه یوازي ازاد 
 سکي دوه مخه دي. د ازادي منل د مسولیت منل دي.

یوه ټولنه چي په هغه انسانان نه یوازي حقونه، بلکي مکلفیتونه هم ولري. حقونه او مکلفیتونه له یو بل نه جالکیدونکي 
سره یي کړي. دا ډول ازادي انارشیزم دی. د  د انسان د ازادي معني دا نه دی چي هر څه یي زړه وغواړی تر  دي.

 انسان د ازادي پولي د بل انسان د ازادی او حقونو پوسیله ټاکل کیږي.
د انسان ازادي په انتخاب کي دی او دا د انسان ځانگړتیا دی او ټولنه باید د انسان د انتخاب ازادي تضمین او 

 خپل ژوند هدفمند کوي. حیوان دا ډول انتخاب نشي کوالي. انسان په خپله خپل ژوند ته مفهوم ورکوي او  وساتي.
هغه ټولنه چي انسانان   د ټولني اصلي عنصر انسان دی. انسان هم د ټولني محصول او هم د ټولني جوړونکی دی.

ي یي ازاد او خپلواک وي، په ځان او په خپله راتلونکي واکمن وي، له یو بل سره په برابري کي ژوند وکړي، د خپلواک
 یوه ازاده او یوه خپلواکه ټولنه دی.  او عمل مسؤلیت واخلي  ارادي او پریکړي خاوند وي او د خپلو پریکړو

 

ټولنه د بي شماره اړیکو، گټو، غوښتنو... مجموعه دی، کومي چي د ټولني د گډو گټو او گډو ارزښتونو په چوکات 
مفکري و یا یوه فکر واکمن کول ممکین کار نه دی. دا نه کي له یو بل سره سیالي او همکاري کوي. په ټولنه کي د ه

 په ټولنه کي تفاوتونه او اختالفونه حتمي او طبیعي دي.  پرون ممکین وو، نه نن ممکین دی او نه به سبا ممکین شي.
 

ي او په ځانگړتیاوي لر  نوي  ټولنیز اړیکي او وگړي نوري او  نن ټولنه په بشپړه توگه یوه بل جوړښت دی. ټولنه،
دي. نور ټولنه د کورنۍ، کلی او قبیلي په شان د   ژوره توگه بدل شوي، پیچیلې شوي، حرفوي شوي او فردي شوي

په ټولنه   اړیکو مجموعه نه دی او نه دا اړیکي د عاطفي په بنیاد جوړیږي.   د عاطفي او دخپلوي د  وگړو تر منځ
 کي نه نور

 پرونی د عمل اوچلند یووالی شته دی.  ماغههغه پرونۍ هم اهنگي شته دی او نه ه
نن ټولنه د یو شانتوب په ځای په څوگونیتوب تکیه کوي. نن په ټولنه   د اختالفونو او توپیرونو مجموعه ده.  نن ټولنه

په دي   په ځای اصل اختالف او توپیرونه دي.  او هم اهنگي  کي رنگارنگ فکرونو او نظریات شته دي او د یووالی
د   پرمختگ  د پرون په شان ساده نه دي او په دي ټولنه کي نظم، اداره، ثبات او  او فکرونه   ولنه کي پیښي، چلندونوټ

 پوسیله تر سره کیږي.  د قانون او د نویو مدني ارزښتونو  عاطفي او اخالقو ارزښتونو په ځای
 

موږ ته هره شیبه نوي او نوي درسونه را زده   ي،د ژوند او ژوند کولو نوي او نوي شکلو نه جوړو  ټولنه هره شیبه
کوي او ورسره ور سره بي شماري نوې پوښتني مطرح کوي او دا ځوابونه غواړي. موږ مکلف یو دي ځابونه 

 ورکړو...
د ټولني بدلون د انسان د یوه ځانگړي فرد په بدلون دی. زه راتلونکي ته بدبین نه یم. په ځوان نسل کي د بدلون روښانه 

دي نسل د ما له نسله چي د تاریخي   نښاني لیدل کیږي. که څه هم کمزوري دي، خو وده کوي او امید لرونکي دي.
ناکامیو نسل دی ډیر څه زده کړي دی. دوي له انقالبونو، کودتاگانو، بلواگانو، جگړي ... هم زده کړه کوي خو دا 

 لوری حرکت پیل شوی.کار هم حوصله او هم وخت غواړي. مهمه دادی چي په یوه سم 
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په ځوان نسل کي انساني بیداري هم وده کوي او زه یي هره ورځ وینم او د افغانستان او جهان واقعیتونو ته په بل 
نظر گوري. دا نسل خپلي غوښتني او خپلي هیلي لري او دوي خپلي هیلي په دي او هغه پیشوا او امیر سره نه غوټه 

دی. له دي انکار نه کیږي چي ستونزي د غرونو په شان لویي او پڼدي دي، خو همدا کوي. دا د پیږندني او عمل نسل 
 ستونزي انسانانو ایجاد کړي او انسانان به یي حل کوي.
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