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 ؟ږ وطنپاره زمو لهد جنګ  ېول
 
 

د پاره به یی په سلګونو الملونو  یدننیم پوښتنه ښکاری او باور لرم چی د پوره ځواب یپیچل هډیر دا ماته یوه
او بیا په دی الملونو کی د  وکیږد خو که مونږ دا ټول الملونه سره راټول کړو او یو د بل تر څنګ .یولر وجود

ته به راښکته شی. که بیا هم  یانداز رشمی د ګوتو د دشای لوی الملونه سره را بیل ګړو اهمیت له مخی تر نورو ټولو
چی د لویو هیوادونو د پاره ولی زمونږ په هیواد کی د جنګ د میدان د ګرم ساتلو  ووڅیړ یداس دا یو څو مهم الملونه

ً  ه او بیا ولی زمونږ ګاونډی هیوادونهزیاته د یدلچسپ سره پاکستان او ایران زمونږ په هیواد کی  خصوصا
یی په عمده توګه افغانان دی؟  نقربانیا چی یلر عالقه هډیر سره یژوبل مرګ یهس ، جنګ اوۍثبات یب یدایم د

په نښه  یپک هلیلون و عمده داو تر ټول ووڅیړ که دا بیا سره را .یوړد وره غور او دقتپ الملونه شته چی د رډی بیاهم
نو په  ودږیک ور یو د بل تر څنګلڅ که دا دری .ینش له دری څلورو نه به زیات دشای وکړ
   .یګڼ به بیا بل مهم و یځن یو او یڅیړونک یځن به هسر نیقی
 

له نورو ټولو  هب نو په کلکه ادعا نشم کولی چی کوم المل ،نه یم یڅیړونک وا مفسر یسیاس زه چی مسلکی
دا   ترټولو لوی المل ؟یشوید جنګ د پاره انتخاب یفرسایش ولی زمونږ هیواد د دی  یچاد ماته ؟ خویو مهم  نه

  ې:ښکاری چ
یا که  ځلی یا هیڅ نه دی شوی او یهل یهس د جوړښت د پاره هژوندان له بده مرغه د معاصر کی ږ په هیوادزمو»

د دی خبری مطلب دادی  .یولګو ګټو د تامین سره اړخ یمل هم په هیڅ حساب دی چی د وطن د یو شوی
لسګونو لویو او وړو  په تعریف شوی نه دی او نه تر اوسه یبیخ ګټی یمل تر اوسه زمونږ په هیواد کی اصالً  چی

ګټی څه شی  یمل چی یکړید کی دا بحث شامل ااجند جرګو، مرکو، ناستو او مشورو د خپلو خبرو په
 .یکو هارای او عام مفهوم نه یو نیمګړی به یو که د هیواد په قوانینو کی ورته کومه اشاره هم شوی ؟دی یکوم او

او غوښتنو  ممرا ګټی ښکاری چی د دوی د یمل او هماغه څه ورته یلر تتفاو ګټی یمل ته یډل یسیاس یهر زمونږ
د  وویونک ژبی د یهر جود ټولنیز جوړښت کی د هر قوم د پاره، دپردی زمونږ د هیواد په مو هبرسیر .یلګو سره اړخ
د هر مستقل  هبالخر د پاره او وپیروان د پاره، د هر مذهب د واوسیدونک سیمی د یهر پاره د

چی د خپل  یلر شتون یډل لوی یداس یډیر او یلر ګټی ځانګړی مفهوم یمل شخصیت د پاره یسیاس یپر یب او
ښکاری  یبرتعم له کبله ۍوابستګ او ساده ګۍ له کبله او یا هم د ۍناپوه هیواد په ځای د یوه بل هیواد ګټی ورته یا د

زما په اند د نړۍ ټولو هغو سترو قوتونو چی په جنګ  .یکو او په ښکاره توګه د هغوی د ګټو د تامین د پاره کار
کی  یتباه او ۍبرباد زمونږ ګاونډیو هیوادونو چی زمونږ پهاو ورسره  یوین کی خپل ګټی ۍثبات یب او

لرونکی خال  یاړیک ینیغ واحد ملت په وجود کی دا ستره، مهمه او د ژوند سره د ادن ، زمونږیاحساسو هاسود ځان
توګه: ثال په م د .یکو پورته یتر او پراخه ګټه هکړید ښه وجهه درک هډیر په «ندنهژیګټو نه پ یمل د » اتی ړنیمګ او

اشخاص په دی تکل  رموث ټول ، د هیواد په شمال کییلر شدت رډی شوی جنګ لټپ زمونږ د هیواد په جنوب کی دا
چی دا  یکاږ دوی هیڅکله دا زیار نه .ینش ړال او شمال ته یموم په جنوب کی ادامه و ههملت کی دی چی دا جنګ

اشخاص چی په جنوب کی دی د دی پرځای چی  روثم بیاهم ټول هغه فبرخال یا .یکاند جنګ له جنوب نه هم ورک
چی دا د جنګ تور لوګی د هیواد مرکز او شمال  یکاږ په ټول قوت سره زیار یکاند خپله سیمه د جنګ نه خالصه

په دی جنګ  او لکه څنګه چی د هیواد جنوب د اور په لمبو سوځی د هیواد مرکز او شمال هم یکاند ته هم سرایت و
چی دا د  یپوهیږ او نه په دی یپیژن ګټی نه یمل یسراسر ؟ ځکه چی دوی یکو کار ی ولی دالو لپه شی. دو کی

  «.یرسو او خپلو هدفونو ته ځان یتطبیقو دوی د دښمنانو پالن دی چی په دوی
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چی  یکاږ هر ډول اړیکو او توپیرونو څخه زیار و هبیل او ډلو نه داده چی ووطندوستوڅیر زما غوښتنه د هیواد د
له مخی یو ډول  یمفاهم او د دی ګټو د تامین د پاره په شریکه او د پوره یکاند ګټی تعریف یمل سویه د هیواد یمل په

چی اوس  لپوهید زه په دی باور یم، کله چی نړیوال او زمونږ ګاونډی ملکونه په دی و .یکاند عملی کار و
او ټول دی ګټو ته ژمن دی، په هماغه را سبا به زمونږ په وطن کی د  یپیژندل ګټی یمل یپلخ افغانانو
او  وپیژن ګټی و نه یمل یخپل ښه نتیجه هم ورکړی. خو که اساسی کار پیل او په خورا لنډ وخت کی به ویدمختد جنګ

 او بس.  یموم بڼی به یی تغیر یواځی ،ینش ، که سل کاله نور هم تیر شی دا جنګ به ختمونکړ په شریکه ورته کار و
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