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 ؟او څنګه را منځ ته کیږ؟ سوله څه شی دی
 

نو کی د انساناو د دی ټولو په سرسوله یو داسی نوم دی، یوداسی شی دی چی ټول ژوندی موجودات ورته اړتیا لری، خ

توګه ارام ژوند  هم په نسبی مخلوق نور کی سولهکه لیدله کیږی چی په انسانی منځ د سولی شتون ته ډیره اړتیا ځ تر

 تر سره کولی شی.

ویری او ظلم نه آزاد او خالص ژوند دی. خو اصلی  تیری، جنګ، ګی ده، او دسودآرامی ده، راحت دی، آسوله 

 السه کولی شو؟ خبره داده چی څنګه یی تر د

 یی منځ ته راوړچی د ټولنیز ژوندانه په ډګر کی بی قراری او ناراحت : هغه احساساتــ د بی ځایه احساساتو مخنیوی

. دا احساسات چی په حتمی توګه به یا مذهبي، باید کنترول شی او د سوله ایز ژوند د جوړیدو ښیرازۍ ته زیان رسوی

نژادي، یا ژبني او سمتي او یا هم سیاسي ـ اقتصادی او یا نوری منشاوی ولری، باید د هغو اصولو له  یا قومي او

. که چیری کوم شخص یا کومه ډله یکړید د خپل ټولنیز انتظام د پاره جوړی ټولن چی یویمخه و نیوله شی  ییمخی 

نه منی، نو دا د نارامۍ او بیقراری په لوری هغه لومړی ګام  دی و دا ټولنیز قوانین چی په ټولو یو ډول د تطبیق وړ

 وله ایز ژوند له ګواښ سره مخامخ کوی.سدی چی په ټولنه کی 

 )توازن( ساتنه. د انډولــ په شخصی او ټولنیزو اړیکو کی 

توازن نشتوالی دی. ددی مانا د روابطو له مخی د امتیازاتو  د تهدید یو اساسی سبب هم په اړیکو کی د انډول او د سولی

او دریځونو الس ته راوړل دی نه د اهلیت له مخی. د ساری په توګه که د اړیکو له مخی یوه نالوستی او د قوانینو نه 

ه محکمه کی د قاضی په توګه دنده ور وسپارل شی، نو په حقیقت کی دا ډول عمل سرته بی خبر شخص ته په یو

رسول د سوله ایز ژوند د له منځه وړلو د پاره یو لوی سبب کیدلی شی. همدارنګه یوه بی مسلکه او په نظامی چارو 

سو امنیتی لوړو پوستونو کی نا لوستی شخص ته د مارشال، جنرال، ډګروال او نورو نظامی رتبو ورکول او په حسا

 منځ ته کولو اساسی پیالمه ده.له منځه وړلو او د نا امنیو د راد سولی د  کی د قوماندانانو په توګه د هغوی ګمارل

 ــ دولتی تړونونه او قراردادونه.

د یوه دولت په دننه  په دی برخه کی ټول هغه تړونونه چی یو دولت یی د بل دولت سر د سوله ایز ژوند د تامین د پاره کوی، 

د  ییای ،الندی کوی  کی د یوه ښه انتظام د را منخ ته کیدو په منظور یی دولتی او سیاسی ډلی یو د بل سره د دولت تر نظارت
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او  ړیدهقانونی بڼه خپله ک په منظور قومی ملکیتونو د تثبیت او منلو د پاره، د قومونو د جوړ جاړي اوتر منځ یی د سولی د تامین

هم د یوه دولت په دننه کی د بیلوبیلو دو لتی واحدونو تر منځ د ښی همکارۍ او هم غږی د پاره ژمنی شوی وی، دا ټول هغه یا 

 اسناد دی چی منل او تطبیق یی د ثبات اوسولی ضمانت کوی او ماتول یی د ناامنی، بدبینۍ او د جګړو د پاره الملونه جوړیږی.

په یوه کورنۍ کی، هم په یوه قوم کی، هم په یو ملت کی او هم په نړیوالو اړیکو دا ټول هغه عوامل دی چی باید هم 

تامین او د جګړو د مخنیوی په موخه، په پراخه توګه د خبرو او تصمیم نیولو په منظور منځ ته راواچول  کی د سولی د

یم په توګه د عمل میدان شی، تر څو بحثونه پری وشی او د ټولنی د وضعیت او عینی شرایطو له مخی د نهای تصم

 وړاندی شی.ور ته د مشروعیت سره 

په لنډه توګه ویلی شو چی د صالحیت لرونکوملی او دولتی اورګانو له خوا دمنل شوو او را منځ ته شوو ټولو تړونونو او 

سولی تهدید چی د او سر غړونه ورنه سوله تهدیدوی، د  قراردادونو، منل او غاړه ورته ایښودل د سولی د تامین سبب کیږی

  ټولنی د نارامی او ملی تاوانو د را منځ ته کیدو سبب کیږ، ملی خیانت دی چی هیڅکله نه بخښل کیږی.

ۍ یالیوه خبره بله هم زما په اند ډیر ارزښت لری او هغه داچی که د دوه مخالفو اویا سره په جنګ اخته ډلو نه هره یوه په دی بر

، په حقیقت کی همدا ډله د جګړی د مخه شی او په دی الره لومړی قدم کیدین په الره کی میأشوه چی د سولی د راتلو او ت

ګټونکی ډله ده. هغه ډله چی د سولی د تامین سره موافقه نه کوی او د خشونت، جنک جکړی او مرګ ژوبلی له الری غواړی 

ر ته د س ټولنید دریځ له امله نه شی رسیدلی او که د دوی د سولی دض چی په دښمنی ډلی غلبه و مومی هیڅکله قاطع بری ته

لیت به هم همدی جګړه خوښه ونکی ډلی ته متوجه وی. په واو مال هر څومره زیانونه ور اوړی د هغوی ټولنیز او عقیدتی مسؤ

له را منځ ته شوی وی چی حقوقی خاصه توګه هغه دښمنی او جګړی چی د یوه هیواد د اتباعو تر منځ د ځینو هسی  سببونو له ام

لری او په حقیقت کی د پردیو نیابتی جګړه  جګړه چی په ظاهره کی عقیدتی منشاء جنبه و نه لری لکه زمونږ په هیواد کی روانه

. نو اوس که د دی جنګ د ختمیدو په الره کی هره خوا د مخه شی او د سولی د را تپل شویده کی ده چی زمونږ په افغان ولس

 کی قدم کیدی په حقیقت کی د ملت په وړاندی هماغه خوا د جنګ اصلی ګټونکی ده ځکه چی هغه یی پای ته ورساوه. ین په الرتام

لیت او مکلفیت لرو چی خپلو اوالدونو ته د سولی د تامین ضرورت له ډیر کوچنیوالی وزه داسی فکر کوم چی مونږ ټول د امسؤ

رو د تللو سره بلدیت پیدا کړی او په همدی الری د نورو د حرکت د پاره هم کار وکړی. نه ور وښایو، تر څو دوی د سولی په ال

 یو آزاد ډوله وړوکی شعر:سولی ددا ماته د نړیوالی سولی د تامین د پاره ډیره ښه طریقه بریښی. ولولی دا 

 ي، مینه به راشيـه راشـوله بـس   که جنګ شي ختم، تیرئ شي خت

 ړوی، نه پښیمانهـه څوک پـه بـن  نهخلک به یو بل ته، ورکوی می

 چی په عزت دی، تیرئ ونه شی  چی په وطن دی، تیرئ ونه شی

 ضرورت نشته په بل څه ننګ ته،  په بل څه جنګ ته، ضرورت نشته

 ه خوښه خپلهـی، پـوبـدی لـو کان  ان پریدئ، چی یو تر بلهـماشوم

 چی بیا سبا ته، سره دوستان شی

 اران شی.یسوله کی واړه، سره 

 


