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 ()مشرتوب تزعام ملي
 
 

هیواد د یو غیرعادي وضعیت او نا مطلوب  رپرهبري د هیواد په دننه او  زعامت او د نړۍ تاریخ ښودلې چې ملي
د ملت په خپلواکه اراده او ملت او ولس پر ځواک د اړخ لګولو، غوښتنه او  ،ېحاکمیت د موجودیت په صورت ک

خاورې او شتمنیو څښتن بولي او تل د ولس پر وړاندې  واک، دملي رهبرۍ ولس د هیواد  .يمالتړ رامنځته شوي د
ي نکور د خپل و تهناو ارزښتو وټه د یو هیواد تاریخي، کلتوري او اقتصادي ګبا ځواب ویونکې وي. ملي مشرت

سیاست )تګالرې( او کړنالرې په غوره کولو کې لومړیتوب ور کوي. د ملي ځواکونو او عناصرو پر  ينبهر وا
منلو  ښتونوړوج  جال او تل د یو هیواد د جال ياو د ولسونو د بیلوالی د عواملو مخه نیس يیووالي ټینګ باور لر

سره د قانون په  ولکار کوي او ټو و کلتور د پرمختګ لپارهبیالبیلو باورونو ته په درناوي د هیوادني ګډ هویت ا او
  . چوکاټ یو ډول او وړ چلند کوي

ي قو اخالا معنوی  ونو دټسډول ملي رهبرۍ د نورې نړۍ د ولسونو او نړیوالو بن يځانکړ په اوسنیو شرایط کې په
او هیوادونو   ونوبهرنیو دولت مالتړ چې د ولس د روا حق د غوښتلو سره همغږي وي، د هغه تود هر کلی کوي او د 

د رژیمونو  له خوا هیواد بل د چې وونلعم کودتایی ا ی ونالسوه ي، سیاسي او اقتصاديپوځ  وداو څرګن وټپ لهر ډو د
دریږي. تل د خپلو ملي ارمانونو د پوره کولو لپاره په  رډګ رد مبارزې پ ډد بدلون او یا ټاکلو پر وړاندې په ټینګ هو

   ځښتونو تکیه کوي.ملي اشخاصو او خو
بل هر چا په پرتله  د د ملت په خپلواکه اراده، مټو والړه او ،(ي )مشرتابهررهب يلم ویالی شو چې ېداس هپه لنډه توګ

ته درناوی  حکومت ينوقان يوخپلواکې او ولس په غوښتنه او اراده جوړ ش ،ۍدآزا بلوسه کوي او د هډیر پر خپل ولس
د  .او نه د بهرنیانو په مالتړ جوړیدای شي یرهبري هیڅکله له بهره نه شي واردیدل يد یادونې وړ ده چې مل .يلر

    تل د پردیو ګټو او سیاستونو د پلي کولو لپاره کار کوي.  وارد شوې رهبرې ،ملي رهبرۍ او ملي سیاست برخالف

 
  ؟رامنځته کیدو مسئولیت د چا پر غاړه دی د پیژندلو او ود دې ملي رهبری

 
ور ته اړین کار  یا  وړ استعدادونه نشته او  په ټولنه کې دا خبره سمه نه ده چې د ملي رهبریو د رامنځته کیدو لپاره یا 

د  باید ومنو چې استبدادي ذهنیتونه، باورنه، بنسټونه او حکومتونه هم دا له شک پرته نه تر سره کیږي، خو
هر   وړل هله منخ  ووژنه ا ونی. د ملي شخصیتووونه جوړډرهبرۍ د ودې او رامنځته کیدو په الر کې ستر خن يمل

چې په نسبي توګه په   شتون لري ټولنه کې داسې خلک او کوچنۍ ډلې  هم په بیا  خو  ،يدوام لر مهال او هر ځای
، ېمبارز داو په دې الر کې   يټولنه کې تر یوې اندازې منلي او د ملي مشرتابه او نقش لوبولو دنده تر سره کوالی ش

چې د بیال بیلو حاکمو او تپل شوو رژیمونو د واکمنو له   يقربانۍ اوږدې تجربې لر ان، کورنۍ او مال تیریدنې اوځ 
  .يبندیتوب، ظلم او کړاو سره مخامخ شوي د اختناق، لورې د

ته کیدو رامنځ  دملي رهبرۍ  د ،هیوازې د ظلم الندې واقع کیدل او یا نور ورته حالتون چې لته دا یادونه اړینه دهد
په فرصت طلبه حرکتونو او خوځښتونو هم ملي رهبري نه شي رامنځته کیدای، بلکې تر هر څه  .یسبب نه شي کیدا

و پر ټ او د هغوی د م لومړی اړینه پوه او تجربه، صادقانه او پرله پسې مبارزه، هلې ځلې او ټینګ هوډ او پر ټولنه
ځینو   خپلې ټولنې او هیواد د سیاسي او ټولنیز وضعیت او د زور او باور ته اړتیا لري. دا ډول رهبري باید د 

څخه خبر  وناو تر څنګ یې د شتو فرصتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له مغرضو موخو ،کورنیو
ت دا رهبران باید د ولس او هیواد پر وړاندې د مسئولی .ياو د هغوی څخه د سم او پر وخت کار اخستلو وړتیا و لر

او د الرښونې، څارنې او  يمتواضع او ځواب ویونکی و ،عادل ېد خپل ولس پر وړاند او فکر او احساس و لري
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دا ډول مشران باید په پالن جوړولو او سال او مشوره کولو باور ولري او   .يو لر استعداد ونیت ا ومالتړ برابرول
یت او ډیرو شتمنیو د الس ته راوړلو په فکر کې ملي رهبران باید هیڅکله د خپل شهرت، محبوب عمل پرې وکړي.

ټولنې  خپله خوښه او ډیر اخالص اصلي موخه یې په ېکي، بلو لومړیتوب نه او او هیله یې د ځان مشر کیدل ينه و
ته د   او ارزښتونو نګ دا د ملي باور درلودونکو او ملي ګټوڅ . د دې تر يندې تر سره کول ود ته چوپړ او

دنده ده چې دا ډول وړ مشران له نورو څخه جال او و یې پیژني او د مشرتابه لپاره یې  و ټولنوا خلکو عامو ژمنو
په خپله   کو وایو چې ال ډیر بې وخته او بې ځایه نه ده چې خل باید اوس وخت را رسیدلی دی او یا  غوره کړي.

یو له لویو   ږنهم زمو ت تشهما ع، ځکه چې د ملي زيفکرونو تبادله وکړ او د  ېخبر ،رټولنه کې په دې اړه فک
ل کیږي. که مونږ ملي رهبري رامنځته کړای شو نو مونږ هم د هیواد په دننه کې حق خپل حقدار ته ڼګ ستونزو څخه

   د دوی غږ رسولی او پر هغوی یې اوریدلی او منلی شو. ته رسولی شو او هم نړیوالو

څو تر ټولو غوره بیلګې  و، خو یوبیلګې لر ښه ډیرې هبرۍمونږ د خپل ګران او ویاړلي هیواد په تاریخ کې د ملي ر
یې د میرویس نیکه، احمدشاه بابا او غازي امان هللا خان په مشرتابه د ملي او ولسي مشرتوب رامنځته کیدل دي،  

پر  کومې چې زمونږ پر سیمه او هیواد کې د ځانګړو او ناوړه شرایطو د موجودیت او حاکمیت په صورت کې د ولس
زمونږ ولس   ېمټ او مالتړ را منځته شوي دي. د غیری ملي او تپل شو او ورداتي رهبریو بیلګې هم لرو چ  ده،ارا

، ځکه چې هغه د دې عنوان موضوع نه  مدا مهال یې یادونه نا اړینه او بې ګټې بول ياو تاریخ ته هغه څرکندې د
خپل اعتبار له السه  او ظلمونو له الرې دښمنۍ هد بې کچ  ولس سره افغان د واو یا ډل وول خلکډبله دا چې دا  .هد

   لپاره مناست او وړ خلک نه دي. یعنې ملي رهبرۍ او مشرتابه د دې کار او ورکړی

پام مو وي چې »بې پیره موریدان او بې موریده پیران« کوم مفهوم نه لري او  په پای کې دا هم د یادولو وړ بولم او
  .يد یو بل ته الزم او ملزوم حتی ویالی شو چې او ناشونی مه ېشتون ی

 
 پای
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