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 2/1۹۱/۵۱22         سردار دمحم همدرد
 

 پر ولسواکۍ بې باوره ولسمشر
 

د خلکو له لوري د حکومت مشر ټاکل او د ولس د غوښتنو سره سم د دولت 
چارې مخته بېول د ولسواکۍ اصل دی، که چېرې یو ولسمشر د ولس غوښتنو ته 
ځواب ونه وایي او بیا هم دعوه کوي چې زه د ولس مشر یم، دا خبره به ناسمه 

مشر به و ن ينه من یې غوښتنې اویې مشري کوي  دیوي، ځکه هغه خلک چې 
 ؟!یې څنکه سي

. ولسواکۍ ته مختلفو کسانو او علمی سیاسی کړیو راز راز تعریفونه ورکړی
ځواک په مستقیمه او یا غیر  يد دولت هغه شکل دی چې دولت يدیموکراس»

د ولسواکۍ . او د خلکو له خوا اداره کیږی يمستقیمه توګه د ولس په اختیار کې و
، يغ په نیغه د ولس لخوا کنترول او اداره کیږواک نی يپه هغه شکل کې چې دولت

او پریکړې  يمسئلو رایې اخیستل کیږ ياو حیات يغونډو کې په مهمو مل يپه ولس
 .«يکیږ

افغانستان کې وروستیو پاڅونونو او الریونونو دا وښودله چې زموږ ولسونه پر خپل اسالمیت ویاړي او پر ولسواکۍ 
یې تل الریونونه کړي دي او پر خپل ولسي زور یې د روا حقونو غوښتنه کړې  باور لري، حتی د ملي مسایلو لپاره

 .ده او خپل اسالمي او افغاني ویاړونه یې ژوندي ساتلي دي
افغانان که هر ډول خلک وي او اوسنۍ نړۍ ته هر ډول معرفي سوي وي خو په ټوله کې د نړۍ په کچه له 

خواخوږۍ او یووالي زرین تاریخ لري چې هیڅوک سترګې پرې نه ویاړونو، فخرونو، صداقت، مېړانې، رښتینولۍ، 
 .سي پټولي

خو کله کله پر ولس داسې څوک حاکیمان سي او د ممکت واګې یې په الس کې وي چې د ولس د تباهۍ او بربادۍ 
 .سبب سي

ې د ولسمشر زموږ اوسنی ولسمشر چې د ټاکنو پر مهال ولس له دې امله باور پرې وکړ او تر ارګ یې دننه کړ چ
په هره وینا کې ولسواکي ته ژمنتیا، لېوالتیا ډېره وه او تل یې داسې خبرې کولې چې د ولسونو په زړه کې یې ځای 

 .نیو او د دوی د زړه خبرې وې
خو د ولسمشر اشرف غني د حکومت تېر یو کلن مزل سره له دې چې په امنیتي، اقتصادي، سیاسي او نورو برخو 

دې سربېره د ولس پر زړه هم لوبې وسوې، ملي مسایلو باندې خرورونه خاورې  ري والړی، دکې د ځوړتیا پر لو
 .بار سوې او اوس دا دی د اسالمیت نوم هم ورکیږي

د کلمې نه لیکل او دې ته ورته نور مسایل هغه څه و چې « افغان»او « اسالم»په برېښنایي پېژندپاڼو کې د 
وره کړ، د خلکو غبرګونونه یې راوپارول او که تر دې وروسته ولسمشر ولسمشر په لوی الس ولس پر ځان بې با

 .هر ډول ښه کړنه وکړي په دې خاطر ولس ترې زړه توری دی چې ابدي داغونه د خلکو پر زړونو کېښودل سول
په نوره نړۍ کې د ولس د غوښتنو ډېر زیات قدردانی کېږي، که هر ډول وي دولت او د دولت د سر سر کسان د 

 .غوښتنه مني، ګنې له یوې الرې خامخا خپل ولس قانع کوي، خو داسې یې نه پرېږدي ولس
خو زموږ په هېواد کې چې په دې وروستیو کې د هېواد په لر او بر کې تر شلو ډېرو لویو او مرکزي والیتونو کې 

اطر ولسمشر ته چغې څخه د مالتړ په خ« افغانیت»او « اسالمیت»ولس پراخ الریونونه وکړل، خلک راپاڅېدل، د 
د  یې ووهلې، خپل ګرېوانونه یې څېرې کړل، خو ولسمشر ُچپه خوله ناست دی، هیڅ غبرګون یې ښکاره نه کړ، نه

 .ښه خبره وکړه او نه یې د بد
په دې وروستیو کې د طلوع نیوز سره د ولسمشر خبرې دومره ناهېلې وې چې خلک یې نور هم زړه توري کړل، 

ع څه مانا؟ په داسې ملي اجما. د تذکرې د ستونزې د هوارۍ په موخه ملي اجماع راوغواړموایي زه به ولسمشر 
اتیا سلنه ډېر خلک له تا څخه په چغو چغو د ملي هویت غوښتنه کوي، نو اجماع ته څه اړتیا ده،  حال کې چې تر

 .يمالومه خبره ده چې اجماع به د همدې ولس څخه راغواړې او دوی به هم دا غوښتنه کو
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وښودله دا افغانستان کې د ملي هویت څخه د مالتړ په خاطر پراخو الریونونه او په وړاندې یې د ولسمشر چوپتیا 
، د هغه خلکو پر چې ولسمشر پر ولسواکۍ بې باوره دی، په لوی الس او په ښکاره ډول پر همدې ولس لوبې کوي

 .ښهاحساساتو خندا کوي چې نوموړی ته یې د ولسمشر ویاړ ور وبا
د ولسمشر له خبرو داسې څرګندیږي چې نوموړی ځان ډېر بې وزله ښیي خو پوښتنه دا ده چې ولې ځان کمزوری 
ښکاره کوي، له چا بېریږي؟ همدې ولسونو ولسمشر تر ارګ ورساوه، د ولسونو د غوښتنو په منلو سره نو هغه 

لنه ډېر خلک یې مالتړ کوي، نو بیا ولې څوک چې تر شا یې میلیونه یې وګړي والړ وي، د یو هېواد تر اتیا س
سي کولی، داسې خبره چې ټول  نه د جمهور رئیس حالت دې حد ته رسېدلي دي چې په جرآت خبره هم وبېریږي؟

 .ولس یې غوښتنه کوي او تر شا یې والړ وي
یې په ښه او  ا بهبه یې لولي یدا یو منل سوی حقیقت دی چې هر څه د تاریخ په پاڼو کې ثبتیږي او راتلونکي خلک 

 .بد پرې وایي یا به
 .موږ او تاسو اوس عمالً وینو او د تېرو سویو خلکو تاریخ لولو، چاته دعاوې کوو او پر چا لعنت وایو

او که ولسمشر په اوسني وخت کې د ولس غوښتنې ونه مني نو مالومه خبره ده چې تاریخ ته به سخت بدنامه سي 
 .به یې په بد نوم یادويراتلونکی نسل او راتلونکی خلک 

لې سته چې باید هوارې د اوسني حکومت په وړاندې ډېرې مس   تو ته په کتو سره چې د ولسمشر اواوسنۍ نازکو حاال
یې کړي، ولس ته ډاډ ګېرنه ورکړي، ترڅنګ یې باید داسې کړنه ونه سي چې ولس پاڅون وکړي او اوسنی 

دې لپاره چې ولسمشر د خلکو راپارېدلي  ډېرې اسانۍ سره او دافغانستان خدای ج مه کړه اور واخلي، نو په 
غبرګونونه قابو کړي او له بل پلو تاریخ ته بدنام نه سي د ملي مسایلو په اړه باید د ولس هرې غوښتنې ته ځواب 

لسمشر ووایي او د ملي هویت په اړه چې اوس په تذکرو کې د افغانیت کلمې د لیکنې جنجالونه راټوکیدلي دي، باید و
دې کار سره به له یوې خوا  ، دد خلکو غوښتنه ومني او پرته له کومو سیاسي بحثونو یاده موضوع هواره کړي

ولسمشر او اوسنی حکومت ملي مسایلو ته هم ژمن پاتې سي او بل پلو به ولسمشر د ولسواکۍ اصل پر ځای کړی 
 .وي

 پای


