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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
 

 ۱۸/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د ویاړونو او سرلوړۍ ورځ
 

نن د ویاړونو ورځ ده، نن د افغان ولس د سرلوړۍ ورځ ده، نن د افغانانو د غرور ورځ ده، نن د افغان ولس حماسه 
نن هغه ورځ ده چې په کې د انګریزي استعمار پوزه په خاورو ککړه شوه، نن هغه ورځ ده چې جوړوونکې ورځ ده، 

اتالنو مو د ښکیالګر ښکرونه ورمات کړل، نن د غازي امان خان د سپیڅلې کارنامې د یادولو ورځ ده، نن د غازى 
نن د زمري اته ویشتمه ده، نن د امان هللا خان د جاه و جالل ورځ ده، نن د افغانستان د کمال او جمال ورځ ده، 

 .افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده
کال د زمري په اته ویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ اتل او ویاړلي شخصیت  ۱۲۹۸درې کم پوره سل کاله وړاندې؛ د 

اریخ یې په غازي امان هللا خان او د هغه نورو زړورو ملګرو د افغانستان او افغانانو لپاره داسې ویاړ راوبښه چې ت
پوره درناوي او زرینو کرښو لیکي او د افغانانو هر نسل به یې د زړه په تل کې یاده او ژوندۍ ساتي. په دغه ورځ 
اتلو، زړه ورو، غیرتمنو او پر خپلواکۍ مینو افغانانو د غازي امان هللا خان په رهبریت د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا 

امان هللا خان او ملګرو یې په دې ورځ نه یوازې افغانستان ته د خپلواکۍ ویاړ  او ملي حاکمیت ناره پورته کړه. غازي
وبخښه؛ بلکې د نړۍ نورو مستعمرو هیوادونو ته یې هم الهام ورکړ او دا احساس یې ورکړ چې باید د ښکیالک په 

واکي . د افغانستان خپلمقابل کې لکه د اتلو افغانو راپاسي، غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي او خپل ولس ترې ازاد کړي
نه یوازې د افغانستان په تاریخ کي د ژور مثبت بدلون فکتور په توګه شتون لري بلکې دغې ورځې د نړۍ په ډیری 

 .مستعمرو هیوادونو کې پراخ بدلون رامنځته کړ او په الهام یې له خپلواکۍ برخمن شول
څېر هر کال په ټول هیواد کې په خوښۍ لمانځل کیږي.  د زمري اته ویشتمه د هیواد د نورو تاریخي ویاړلو ورځو په

خو په وروستیو څو کلونو کې یې لمانځل د پخوا په شان شاندارو مراسمو او لکه څرنګه چې باید ولمانځل شي؛ نه 
کیږي. د لیلونه یې ډیر څه کیدلی شي خو په عمومي توګه د هیواد ترینګلي سیاسي او امنیتي حاالت او په کور دننه د 

دې سبب شوی چې دغه له ویاړه ډکه ورځ مو لکه څرنګه چې ښایي؛  ځینو السپوڅو او پردیو ته وفادارو کړیو نفوذ د
نه لمانځل کیږي. دا یو منل شوی حقیقت دی چې څومره یو څوک دوستان پیدا کوي او محبوبیت یې ډیریږي؛ په همدې 

 .کچه یې مخالفان او دښمنان هم ډیریږي
د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازي امان هللا خان له انګریزي ښکیالک نه د خپلواکۍ په ترالسه کولو سره د ټول ولس 
په زړونو کې لکه د وینې ځای نیولی او هیڅلکه به یې هیر نه کړي خو له بده مرغه چې اوس هم ځینې کړۍ د دولت 

ه غواړو د دغې ورځې ارزښت کم کړي او یا هم کم تر کمه د په بدنه کې شتون لري چې په بیالبیلو پلمو او الرو څخ
افغانستان دخپلواکۍ ارزښت ته ضربه ورسوي. دوی داسې نه دي چې یوازې د غازي امان هللا خان ایډیالوژیک 
مخالفان وي بلکې دوی په اصل کې د افغانستان د ازادۍ غوښتونکي نه دي. دوی د دې لپاره چې د دغې ویاړلې 

ته زیان ورسوي؛ نور خلک )هغوی چې د غازي امان خان د مفکورې مخالفان و( رامخته کوي او  ورځې ارزښت
وایې چې د فالني هډوکې دې هم له سره ولمانځل شي. دوی غواړي د قومي، ژبني او سمتي تعصب له مخې د غازي 

وی دا هیر کړي چې پر خپلواکۍ مینو امان هللا خان د مفکورې مخالفانو ته ارزښت ورکړي او په خلکو یې تحمیل کړي. خو د
 .افغانانو له زړونو د غازي امان او د خپلواکۍ د ورځې محبوبیت کمول؛ د دوی خوب دی، خیال دی او مجال دی

دوی د غازي امان هللا خان د هغو مخالفانو پاتې شونې دي چې په هاغه مهال یې هم د انګریزي مالیانو په وسیله 
روع کړ. د دوی نیکونو چې د افغانستان لپاره د غازي امان هللا خان د پالنونو د تطبیق غازي خان پسې پروپاګند ش

مخالفان و؛ د انګریز په اشاره نوموړي پسې پراخ منفي تبلیغات شروع کړل او بالخره هغه یې دیته اړ کړ چې له 
زغمالی، نو له انګریز نه د  هیواده کډه وکړي. په هغه وخت همدغو د پردیو غالمانو د غازي دا بریاوې ونه شوې

پیسو په ترالسه کولو یې په پیسو مین مالیان په هغه پسې راپاڅول او په دې ډول یې زموږ د خلکو له سپېڅلو اسالمي 
احساساتو څخه یې ناوړه ګټه پورته کړه. که چیري دغو افغان دښمنه او د پردیو مزدورانو، غازي امان هللا خان د 

خپل پالن عملي کیدو ته پریښی وای نو نن به افغانستان هم د سیمې له سیالو هیوادونو لکه  ړوندافغانستان د پرمختګ ا
 .ایران او ترکیه سره به په قطار کې والړ و

 پای
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