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 پاره زمونږ وطن؟ جنګ د د ولی
 

دنی د پاره به یی په سلګونو الملونو وجود ندا ماته یوه ډیره پیچلی پوښتنه ښکاری او باور لرم چی د پوره ځواب می

ولری. خو که مونږ دا ټول الملونه سره راټول کړو او یو د بل تر څنګ کیږدو او بیا په دی الملونو کی د اهمیت له 

مخی تر نورو ټولو لوی الملونه سره را بیل ګړو شاید د ګوتو د شمیر اندازی ته به راښکته شی. که بیا هم دا یو څو 

اره ولی زمونږ په هیواد کی د جنګ د میدان د ګرم ساتلو سره مهم الملونه داسی وڅیړو چی د لویو هیوادونو د پ

دلچسپی زیاته ده او بیا ولی زمونږ ګاونډی هیوادونه خصوصاً پاکستان او ایران زمونږ په هیواد کی د دایمی بی ثباتۍ، 

ه ملونه شتجنګ او هسی مرګ ژوبلی سره ډیره عالقه لری چی قربانیان یی په عمده توګه افغانان دی؟ بیاهم ډیر ال

چی د پوره غور او دقت وړدی. که دا بیا سره را وڅیړو او تر ټولو عمده د لیلونه پکی په نښه کړو شاید له دری 

څلورو نه به زیات نشی. که دا دری څلور یو د بل تر څنګ کیږدو نو په یقین سره به ځنی څیړونکی یو او ځنی به 

 بیا بل مهم و ګڼی.

و څیړونکی نه یم نو په کلکه ادعا نشم کولی چی کوم المل به له نورو ټولو نه  مهم زه چی مسلکی سیاسی مفسرا 

وی؟ خو ماته داچی  ولی زمونږ هیواد د دی فرسایشی جنګ د پاره انتخاب شویدی؟ ترټولو لوی المل  دا ښکاری 

 چی: 

ا هیڅ نه دی شوی او یا که ) زمونږ په هیواد کی له بده مرغه د معاصر ژوندانه د جوړښت د پاره هسی هلی ځلی ی

شوی وی هم په هیڅ حساب دی چی د وطن د ملی ګټو د تامین سره اړخ ولګوی. د دی خبری مطلب دادی چی اصالً 

تر اوسه زمونږ په هیواد کی ملی ګټی بیخی تعریف شوی نه دی او نه تر اوسه په لسګونو لویو او وړو جرګو، مرکو، 

ندا کی دا بحث شامل کړیدی چی ملی ګټی څه شی او کومی دی؟ که د هیواد په ناستو او مشورو د خپلو خبرو په اج

قوانینو کی ورته کومه اشاره هم شوی وی نیمګړی به وی او عام مفهوم نه ارایه کوی. زمونږ هری سیاسی ډلی ته 

برسیره  ملی ګټی تفاوت لری او هماغه څه ورته ملی ګټی ښکاری چی د دوی د مرام او غوښتنو سره اړخ لګوی.

پردی زمونږ د هیواد په موجود ټولنیز جوړښت کی د هر قوم د پاره، د هری ژبی د ویونکو د پاره د هری سیمی د 

اوسیدونکو د پاره، د هر مذهب د پیروانو د پاره او بالخره د هر مستقل او بی پری سیاسی شخصیت د پاره ملی ګټی 
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ی چی د خپل هیواد په ځای د یوه بل هیواد ګټی ورته یا د ځانګړی مفهوم لری او ډیری داسی لوی ډلی شتون لر

ناپوهۍ او ساده ګۍ له کبله او یا هم د وابستګۍ له کبله معتبری ښکاری او په ښکاره توګه د هغوی د ګټو د تامین د 

 هپاره کار کوی. زما په اند د نړۍ ټولو هغو سترو قوتونو چی په جنګ او بی ثباتۍ کی خپل ګټی وینی او ورسر

زمونږ ګاونډیو هیوادونو چی زمونږ په بربادۍ او تباهی کی ځان اسوده احساسوی، زمونږ دنا واحد ملت په وجود کی 

ه په ډیره ښه وجه« د ملی ګټو نه پیژندنه» دا ستره، مهمه او د ژوند سره د نیغی اړیکی لرونکی خال او نیمګړ تیا 

ه توګه: زمونږ د هیواد په جنوب کی دا ټپل شوی جنګ ډیر شدت درک کړیده او پراخه ګټه تری پورته کوی. د مثال پ

لری، د هیواد په شمال کی ټول موثر اشخاص په دی تکل کی دی چی دا جنګ هملته په جنوب کی ادامه و مومی او 

شمال ته الړ نشی. دوی هیڅکله دا زیار نه کاږی چی دا جنګ له جنوب نه هم ورک کاندی. یا برخالف بیاهم ټول 

موثر اشخاص چی په جنوب کی دی د دی پرځای چی خپله سیمه د جنګ نه خالصه کاندی په ټول قوت سره  هغه

زیار کاږی چی دا د جنګ تور لوګی د هیواد مرکز او شمال ته هم سرایت و کاندی او لکه څنګه چی د هیواد جنوب 

دوی ولی دا کار کوی ؟ ځکه چی دوی د اور په لمبو سوځی د هیواد مرکز او شمال هم په دی جنګ کی لو لپه شی. 

سراسری ملی ګټی نه پیژنی او نه په دی پوهیږی چی دا د دوی د دښمنانو پالن دی چی په دوی تطبیقوی او خپلو 

 هدفونو ته ځان رسوی.(

 زما غوښتنه د هیواد د وطندوستوڅیرو او ډلو نه داده چی بیله هر ډول اړیکو او توپیرونو څخه زیار و کاږی چی په

ملی سویه د هیواد ملی ګټی تعریف کاندی او د دی ګټو د تامین د پاره په شریکه او د پوره مفاهمی له مخی یو ډول 

عملی کار و کاندی. زه په دی باور یم، کله چی نړیوال او زمونږ ګاونډی ملکونه په دی و پوهیدل چی اوس افغانانو 

ه هماغه را سبا به زمونږ په وطن کی د جنګ دختمیدو اساسی خپلی ملی ګټی پیژندلی او ټول دی ګټو ته ژمن دی، پ

کار پیل او په خورا لنډ وخت کی به ښه نتیجه هم ورکړی. خو که خپلی ملی ګټی و نه پیژنو او په شریکه ورته کار 

 و نکړو، که سل کاله نور هم تیر شی دا جنګ به ختم نشی، یواځی بڼی به یی تغیر مومی او بس. پای.

 

 

 یادونه:

نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 
 تر السه کړی!  فهرست ته، الر ښودنه« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»انځور باندی د 

 

 
 
 
 

 ؟پاره زمونږ وطن جنګ د د ولی
kliwal_s_45_waley_dejang_depaara_zmuj_watan.pdf 


