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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

  ۲۵/۰۸/۲۰۱۶       رینزيآد احسان هللا 
 

 د خپلواکۍ ویـاړمنه کلیزه
 

د شلمې پیړۍ په ډېرو لسیزو کې، په افغانستان کې له بده مرغه د لوستو خلکو سلنه له لسو څخه ټیټه وه؛ خو په 
 .کې دا سلنه لږ ښه شوهاویایمو،اتیایمو او نویېمو 

هغه وخت موږ لوستي هغه خلکو ته وېل چې په الف او ب پوهېدل. نیم  پنج کتاب یې په جومات کې لوستی او ټول 
 .پوهاویاو معلومات یې د ښوونځي د درېیم ټولګي د زده کوونکي په اندازه و

 .او فکري چاپېلایر یې درلود ډېر دا خلک هغه وخت په  داسې لیرو کلیو کې اوسېدل چې وړوکی جغرافیایي
په هغه کلونو کې په کلیو کې د ملک او مال واک و. ملک د واکمنۍ او قبیلوي جوړښت استازي او مال د دین او عقېدې 
متولي چېپوهه یې څو کتابونو او د څو مولویانو تکراري ویناوو او مواعظو ته محدوده وه چې په ښاري ژوند، مدنیت، 

 .یا نه پوهېدل او یا یې له تورو عینکو څخه ورته کتلپرمختګ اوتکنالوژي 
په دې کلونو کې د حکومتونو او مشرانو د نه پاملرنې له امله، له بده مرغه د مدني ښوونځیو او دیني مدارسو تر منځ 

ۍ نړیو واټنمنځ ته راغی چې ناوړه پایلو یې، تر اوسه څو ځلې افغانستان په اور سوځولی او همدا اوس هم داسې خو
جګړه روانه ده چېورته )مشابه( سرچینه لري او دا دی اوه دېرش کاله کېږي چې خلک یې د اور او وینو په سمندر 

 .الهو کړي او د امیدونو ډېوېهره ورځ مړاوې کېږي
م کې د افغانستان خلکو د اعلحضرت امیر امان هللا خان هغې نارې ته لبیک ووایه چې د خپلواکۍ د جګړې 1919په 
اره یېاوچته کړې وه. امان هللا خان او مشروط غوښتونکو ملګرو او مشرانو له ډېرې مودې دا هڅه کوله چې د له پ

 .هېواد کورنۍ او بهرنیخپلواکي تر السه او افغانستان د پرمختګ او تمدن له کاروان سره یو ځای  کړي
خپلواکه او له اوږدې مودې وروسته، د دې فکري او علمي هڅو او د خلکو د سترې سرښندنې په برکت افغانستان 

داسې خلک واکته ورسېدل چې د وطن او دین په چوکاټ کې یې په قانون، ټولنیز عدالت، مدني ژوند، پوهنه، پرمختګ 
پېړیو تیارو څخه د رڼاوو او بریاوو په لور  -او انساني ژوند باوردرلود او غوښتل یې چې د افغانستان خلک له پېړیو

 .وخوځوي
ت امان هللا خان په هېواد، خلکو او پرمختګ مین ټولواک و. ده غوښتل چې قانون واکمن وي او له همدې اعلحضر

 .امله یې داساسي قانون په ګډون څه کم اویا قوانین او اصول د لویو جرګو او نورو اصولي پړاوونو له الرې نافذ کړل
او مذهبي کړیو یې دولتي تنخواوې ودرولې او په ځای ده د شاهي کورنۍ امتیازات محدود کړل. په خوانینو، مالیانو 

 .یې سرتېرواو ښوونکو ته پام واړاوه
امان هللا خان د خپلواکۍ، ټولنیز عدالت، انساني برابرتیا، عصري  حکومتولۍ، شوری، مدني حرکتونو، ښوونځیو، 

دل. اډي او تکنالوژۍ بنسټونه کېښوروغتونونو، رسنیو،)راډیو او چاپي( ، فابریکو، موزیم، ښار، عصري ودانیو، اورګ
ویل کېږي کله چې راډیو په کابل کې خپرونې پیل کړې، په نړۍ کې یې دوه نیم درې کاله عمر درلود او په جرمني 

 .کې فعاله شوې وه
نن چې په افغانستان کې هر مدني او پرمختیایي کار یا پروژو ته ګورو، پیل یې د نوموړي ټولواک نیکمرغه وخت 

خو  د دیني مدارسو متولیانو، ځینو مالیانو او هغه اشرافو چې خپل امتیازات یې په خطر کې لیدل، د دین له  تهرسي؛
حربې څخه ګټهواخسته، په پرمختګ غوښتونکي پاچا یې د کفر زړه ټاپه ووهله او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ او 

 .سوکالۍ کاروان یې پهټپه ودراوه
ان هللا خان څخه بیا تر نن پورې، له بده مرغه د ښوونځي او مدرسې د ټکر، زوړ پرهر له اعلضرت غازي امیر ام

 .لږ وداني او پرمختیا له خاوره سره خاورې شي -هر وخت تازهشي،  سیندونه وینې وبهېږي او لږ
رت او د اعلحضاوس چې د ګران وطن د خپلواکۍ اووه نویېمه کلیزه ده، له بدمره چې دا خپلواکي ال نه ده بشپړه شوې 

 .امیر اماناهلل خان او نورو په زرګونو هېواد پالو او خپلواکي غوښتونکو هیلې او ارمانونه نه دي پوره شوي
 .افغانستان دا دی اوه دېرش کاله په داسې اور کې سوځي چې نورو بل کړی؛ خو قرباني وطن او خلک ورکوي

 .او آي اس آی ته ورسېده په معاصر تاریخ کې شوروي یرغل مات شو؛ خو ګټه پنجاب
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د اوسنۍ جګړې ستر تاوان د افغانستان خلک ورکوي؛ خو جګړه د نورو ده. موږ د ناپوهۍ او کمکي فکري ظرفیت 
 .له امله د دېجګړې په پټو موخو او عواملو سم نه پوهېږو، د نورو له پاره تورې وهو او خپل کور په خپله ورانوو

هېوادونه چې په رښتیانۍ مانا خپلواکه دي، سرلوړي او د عزت خاوندان دي او  خپلواکۍ د خدای لوی نعمت دی. هغه
 .هره ورځ دنویو بریالیتوبونو په لور پر مخ ځي

په پای کې ځای لري چې د افغانستان د خپلواکۍ د جګړې ټولو شهیدانو او اتالنو او په سر کې اعلضرت غازي امیر 
کړو او د هغه خلکو بریا وغواړو چې د خپلواکه، ودان، یو موټي، پرمختللي امان هللا خانته د مغفرت السونه پورته 

 .او مدني افغانستان له پارهد فکر او عمل په سنګرونو کې پراته دي او د خپل ژوند نذرانه ویاړ بولي
 

********** 
 :دویمه لیکنه
 رینزیآاحسان هللا 

 

 د خپلواکی کلیزه دې مبارکه وي
 

اسد یا زمری میاشتی اته ویشتمه، زموږ د ګران هېواد افغانستان د خپلواکی اووه نویېمه کلیزه ش د  -هـ  1395د 
 .ولمانځل شوه

ریز انګ –اووه نوي کلونه مخکې د افغانستان خلکو، د غازي ټولواک اعلحضرت امیر امان هللا خان په مشری، د افغان 
ړه او افغانستان د هغه سترواکی له خونړیو منګولو څخه په درېیمه جګړه کې د لویې برتانیا پوځونو ته ماتې ورک
 .خپلواکه شو چې لمر یې د سترواکئ په قلمرو کې نه ډوبېده

په افغانستان کې د دولتونو له خوا ښه درنه لمانځل کېده. د پخواني پاچا اعلیحضرت محمد ظاهر  28پخوا به د زمری 
لمانځل دومره ښکلي او ولسي شوي وو چې د ډېرو والیاتو په د پادشاهی په وروستیو کلونو کې د خپلواکی د جشن 

 28لسګونو زره خلکو به اووه شپي په دې ملی جشن کې برخه اخسته او ټول به د زړه له تله خوشاله وو. د زمری 
و کد افغانستان په معاصر تاریخ او تقویم کې تر ټولو نیکمرغه، بختوره، د ویاړ او درناوی ورځ ده چې اوس یې د خل

زړونو ته الر موندلی او داسې پړاو ته رسېدلی چې که حاکمیتونه یې ونه لمانځي، خلک او په تېره بیا ځوانان هلکان 
 .ياو نجونې یې لمانځي او ښه په خوند او درز یې لمانځ

په داسې یا د افغانستان د خپلواکی ورځ  28د هر هېواد په تاریخ کې داسې ستری او ویاړلې ملي ورځې لکه د زمری 
سمبولونو اوړي چې ټول خلک ملي یووالی ته رابولي، خلکو ته خپل ګډ تاریخ، ګډ میراثونه، ګډ ویاړونه، ګډ ارمانونه، 
ګډی بریاوې او ګډه نیکمرغه راتلونکی مخې ته ږدي او دوی هغه مسوولیتونو ته متوجه کوي چې د وطن، خلکو او 

 .تاریخ د دوی په وړاندې ایښي
هم د افغانستان دولت، هم سیاسیونو او هم خلکو په تېره بیا ځوانانو ډېره پرتمینه ولمانځله. نژدی  28سږ کال د زمری 

ستری غونډی جوړې شوې، ملي بیرغونه رپیدل، حماسي سندری اورېدل کېدې، ډولونه  –په ټول افغانستان کې ستری 
وب د خپلواکی د معرکی اتل، اعلحضرت غازي امیر وو، اتڼونه وو او خلکو د خپلواکی د شهیدانو او اتالنو په استازیت

 .امان هللا خان هېواد پالنی او پرمختګ غوښتنی ته د عقیدت ګلونه کېښودل
اعلحضرت غازي امیر امان هللا خان له نن څخه نژدې یوه پېړۍ مخکې د مشروطه غوښتونکو د دوهم بهیر له مشرانو 

واکی او پرمختګ مین داسې ټولواک و چې د افغانستان د پرمختګ او د او فعالینو سره د ناستې پاستې له امله په خپل
خلکو د هوساینې او نیکمرغی له پاره یې ډېر ستر ارمانونه درلودل. نن چې موږ په هېواد کې د قانونیت، پرمختګ، 

 .مدنیت او ودانی هر څرک وینو، ریښه یې امیر امان هللا خان ته رسي
پاره اساسي قانون او څه باندې اویا نور قوانین نافذ کړل، خلک یې د قانون په وړاندې امان هللا خان د لومړی ځل له 

یو شان وبلل، په هندوانو او سکانو افغانانو یې تعصبی بندیزونه لغو کړل، د هزاره ګانو د کنیزی او مربیتوب تور 
ل، ښوونځي یې جوړ کړل، د ښځو دود یې پای ته ورساوه، د پاشاهی کورنۍ او روحانیونو امتیازات یې ملغی و بل

حقونو ته یې درناوی قانونی کړ او داسې نور په لسګونو ګامونه یې اوچت کړل چې روحانی ارتجاع، امتیاز غوښتونکی 
ډلې او د دوی مالتړ کوونکی برتانیا یې غبرګون ته اړ کړل. د دې غبرګون په پایله کې توره ارتجاع او جهالت 
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ن او نور پرمختګ او عدالت غوښتونکو شریفانه ارمانونه په اوبو الهو امیر امان هللا خاالسبری شول او د اعلحضرت 
 .شول چې د افغانستان د پرمختګ او مدني کولو له پاره یې درلودل

دا ستونزه اوس هم له بده مرغه په خپل ټول قوت وجود لري او افغانستان په هغه اور کې سوځي چې د امیر امان هللا 
 .ونه پکې ایري شولخان ارمان

اوس هم توره ارتجاع، د مدنیت او پرمختګ دښمنان، د قوی او مذهبي ګټو سوداګرو، د پردیو استخباراتو اجنټان،  
 .غله او لوټمار د ملی ګټو په ضد والړ دي او اماني ارمانونه په اوبو الهو کوي

لي ورځ د ډېرې ستاینی او درناوی ورځ ده. ، د افغانستان د خپلواکی ورځ، د افغانستان م28په هر صورت د زمری 
موږ باید دا ورځ په یو ملي سمبول بدله کړو. ملي ورځ، ملي آرمانونه، ملي سرود، ملي بیرغ، ګډ راتلونکی، ګډ 
سرنوشت، یو بل ته درناوی، یو بل منل، یو د بل له پاره قربانی ورکول هغه عوامل باله شي چې موږ له اوسنی 

 .و څخه د ژغورنی او بریالیتوب ساحل ته رسولی شيتیاری، اور او وین
د افغانستان خلک باید خپلو سیاسي سوداګرو ته ډېر په تمه پاته نه شي، د خپلواکی د کلیزی لمانځلو وښوده چې د خلکو 

 ي.زور د خدای زور دی او که دا قوت په حرکت راغی، دېرې ستونزی به حل ش
 

 پای
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