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 2/1۸۱/۲۱1۲         سردار دمحم همدرد
 

 بارکۍ او د وخت مشرانو ته پېغورولس ته د خپلواکۍ م
 

په اوسني وخت کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل سره له دې چې ډېرو خلکو ته به یوه مسخره وي، خو د دغه ورځې 
 .یادول ملي ګټو او خپلواکۍ ته د ژمنتیا یو اصل دی

کاله تېر دي، پکار خو دا وه چې په دغه نږدې اته لسیزو کې باید زموږ هېواد په  ۹۶د افغانستان له خپلواکۍ دا دی 
هره برخه کې دومره پرمختګ کړی وای چې نړۍ کې یې ساری نه وای، اقتصادي، روغتیایي، پوهنې، ساینس او 

، هر څه نورو برخو کې باید زموږ د مثبتو حرکتونو او خوځښتونه برابر څوک نه وای، خو خبره داسې نه ده
سرچپه دي، په هره برخه کې وروسته پاتې ته مو نړۍ ګوته په غاښ ده، ترڅنګ یې په هره برخه کې زموږ له 

 .کمزورۍ ګټه اخلي او هر ډول ازمایښتونه راباندې کوي
ه د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازي امان هللا خان سره له دې چې له نړیوالو یې خپلواکۍ ترالسه کړه او د هېواد پ

دې  تاریخ کې یې یو داسې کار وکړ چې تر قیامته به د هغه نوم د دې هېواد هر بچی په پوره ویاړ سره یادوي، د
 .یې وده ورکړه، معارف یې وغوړاوهاقتصاد ته ترڅنګ د هغه وخت له نړۍ سره په هره برخه کې سیالي وکړه، 
ژمن شخص و، چې کله په دې خبر سو چې هېواد د غازي امان هللا خان دومره پر هېواد او ملي مسایلو مئین او 

خرابیږي او د بربادۍ لوري ته ځي نو د زورواکو په څېر یې خپل افغان ورور پسې ټوپک نه راوباسي، بلکې دا 
 .هېواد پرېږدي او ځي

ه یمې کالیزې وخت رارسېدلی دی، افغانان یو بل ت۹۶اوسنیو حاالتو ته به راسو، اوس چې د هېواد د خپلواکۍ د 
ونه جوړي، خو زموږ هېواد نن سبا په داسې یو حالت کې ښکېل دی چې هره ورځ افغانان نشمبارکۍ ورکوي، ج

ناک خوبونه ویني او ورځ تر بلې یې اندېښنې ډېرېږي او ډېری اندېښنې یې پر  وژل کیږي، بل پلو افغانان ډېر خطر
هېواد کنډر کنډر  خدای مه کړه، یو ځل بیاحقیقت هم اوړي، اوس وخت کې د افغانستان خلک داسې فکر کوي چې 

 .نه سي او هر څه له السه ورنه کړو
اوسنۍ نا امني او نورې ستونزې هغه څه دي چې موجوده مشرانو ته لوی پېغور دی، ځکه غازي امان هللا خان په 

نوموړي په خپل قوي دومره امکانات نه و، خو بیا داسې زمانه کې له نړۍ سره سیالۍ وکړه، چې د اوس په پرتله 
سیاست هر څه ته وده ورکړه، ټول افغانان یې یو کړل، خپلواکي یې ترالسه کړه، او په هرې برخې ته یې وده 

 .ورکړه
وهنه کوي او د خپلو ګټو په موخه یې افغانستان کې په بېالبېلو د افغانستان په چارو کې د ټولې نړۍ الس اوس 

رکز زموږ د قومي حکومت او قوي ادارې نه شتون ولس له سختو اندېښنو چارو کې ځانونه ښکېل کړي، بل پلو م
 .سره مخ کړی، بې باوري بله لویه ستونزه ده چې زموږ د مختګ مخه یې ډب کړې

یوه داسې اداره لرو او په اداره کې داسې خلک راټول دي، چې ډېری یې ملي ګټو ته ژمن نه دي فقط خپلې ګټې او 
کار کوي، ښه بېلګه یې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي دي چې موږ او تاسو عمالً  خپل قدرت او څوکۍ لپاره

ولیدل، چې کله پر یوه دولتي څوکۍ ناست وي که دا حکومت او اداره هر ډول وي، په وړاندې یې هیڅ نه وایي، خو 
کاره کوي او د چې له څوکۍ لیرې سي او بې دندې سي، نو بیا د حکومت د هرې کړنې په وړاندې غبرګونونه ښ

 .خپلې څوکۍ د السته راوړلو لپاره هر ډول دولت ضد کړنې او فعالیتونه کوي
دغه راز مو سیاسیون هم دي، ناسم سیاست کوي، د ولسي بې باورۍ لپاره ډول ډول خبرې کوي، یوه ورځ یې یو 

، ډېر کم داسې سیاسون ډول دریځ وي، بله ورځ یې دریځ اوښتی وي، فقط د خپلو ګټو او قدرت لپاره سیاست کوي
 .به ولرو چې ملي ګټو ته ژمن وي او دې هېواد او خاورې لپاره رښتینی اواز پورته کړي

او د قدرت د اړیکو، قوم، ګوند او نورو له مخې  دې ترڅنګ ناسم اقتصاد، فساد کې د چارواکو بې حده ښکېلتیا د
 .د ولس باور پرې ختم دیوېشه هغه څه دي چې زموږ اوسنی حکومت یې شاتګ ته اړ کړی او 

دې ټولنې د  په اوسني وخت او ننني عصر کې زموږ چارواکي د قدرت لېوني دي، ادیب، سیاستوال، مال، استاد او د
دې کوښښ کوي چې څنګه ځان قدرت ته ورسوي، څنګه ملي  هرې طبقې او هر مسلک خاوند یوازې او یوازې د

 .ده کامیابي ده ده بریالیتوب او د بري ځان ورسوي، بس همدغه د ارزښتونه تر پښو الندې کړي او خپلو ګټو ته په
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اوسنۍ ټولې ستونزې، د ټولنې په وړاندې پرتې ننګونې، د خلکو اندېښنې او په ټوله کې د هېواد شاتګ د اوسنیو 
پل وار یمه کلیزه نمانځل کیږي، زه هم په خ۹۶مشرانو لپاره په داسې حال کې پېغور دی چې د افغانستان د خپلواکۍ 

 .د ننني عصر مشرانو ته پېغور ورکووم او د نړۍ په لر او بر کې ټولو افغانانو ته د هېواد د خپلواکۍ مبارکي وایم
 .تل دې وي افغانستان


