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 ؛ېله واده وروسته نکریز
 

 فغانستان سفارتونهاد  په بهر کې
  

 خپلواکي نمانځي وروستهدرې میاشتې 
 

 

خپلواکي هغه سپېڅلې کلمه ده چې د سر، وینو، مال او حال په قرباني کولو سره ترالسه کیږي. خپلواکي د ولسونو، 
هیواد او یا دولت هغه حالت ته ویل کیږي چې له مخې یې د نوموړي هیواد، ټولنې او جغرافیې ټول اوسیدونکي، یا 

تړلتیا، د نورو له ګواښ او استعمار څخه خالص وي. په یوه برخه یې، خپلواک حکومت ولري او د نورو سره له له 
ټوله کې په خپله خوښه او اراده، پرته له بیروني فشار او اغېز څخه، د خپل هیواد، وګړو، جغرافیې او سرمایې اړوند 

 .فیصلې کولو ته ویل کیږي
فردي خپلواکي، جنسي خپلواکي، خپلواکي ډیر ډولونه لري لکه )سیاسي خپلواکي، مذهبي خپلواکي، اقتصادي خپلواکي، 

د وینا خپلواکي، د هنر خپلواکي او ..( دغه ټولې ورځې د نړۍ په بېالبېلو هیوادونو کې په بېالبیلو ورځو کې په 
بېالبېلو دودونو نمانځل کیږي. دغه ټولې ورځې خپل ځانګړی ارزښت او د نمانځلو بڼه لري. په افغانستان کې هم د 

هیواد سیاسي خپلواکي په یو شمېر ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. زمونږ د خپواکۍ ورځ  بیان خپلواکۍ تر څنګ د
 .د زمري اته ویشتمه نېټه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي

ستان د خو له بده مرغه دلته یو شمېر پردي پالې او د نورو د امر تابع کړۍ شته چې له کلونو راهیسې یې د افغان
خپلواکۍ ورځې د تخریب او کمرنګه کولو هڅې روانې کړي دي. کله د مال پوه نوم د خپلواکۍ اتل ستر غازي امان 
هللا خان پسې بد رد وایې، کله غله او ډاکوان د غازي امان هللا خان په مقابل کې د خدای ولیان او دوستان بولي، کله 

ې د پردیو په لمسون او د ډالرو په زور په خپلو ملي نوامیسو سودا کوي یو څه او کله بل څه وایې. دا هغه ډله ده چ
 .او آن خپل په خپلو ناموسونو سودا کوي

بله ډله بیا د حکومت دننه د پردیو ځینې ځري دي چې د دولت په لوړو څوکیو ناست او د دولت او ولس بې عزتۍ 
خه په استفادې د خلکو په منځ خپل شوم غږ پورته کوي دولتي ټریبیون څ ته یې مال تړلې ده. دغه ډله ډیری کله له

او د خپلواکۍ له ورځې سره په غیر مستقیم ډول مخالفت کوي. کله وایې چې افغانستان یواځې یو قهرمان لري او نه 
د هیواد په تاریخ کې بل تیر شوی دی او نه به په راتلونکي کې بل قهرمان موجود وي. د دوی په باور یواځې هغه 

 .ک اتل دی چې د دوی له ډلې دیڅو
دغه ډله خلک په مختلفو میتودونو هڅه کوي څو د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ د ورځې بد انځور ورکړي. دوی 
یواځې د هیواد دننه خپلې کرغېړنې هڅې نه کوي، بلکې له هیواد د باندې د افغانستان په نمایندګیو د افغانستان په ملي 

بېلګه یې تیره ورځ په المان کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د خپلواکۍ نمانځل دي غرور سودا کوي. ښه 
چې د خپلواکۍ له اصلي نېټې کابو درې میاشتې وروسته یې نمانځي. همداشان یوه میاشت وړاندې په امریکا کې د 

 .افغانستان سفارت هم له واده وروسته نکریزې په خپلو السونو پورې کړې وې
نو په بهر کې د افغانستان « چې واده تېر شي بیا خلک نکریزي په دیوالونو تپي»ه پښتو کې یو متل دی چې وایې پ

دغه نمایندګۍ هم له واده وروسته نکریزي خیشتې کوي او بیا یې په السونو تپي. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د زمري 
ځل شي، که احیاناً د سفارت مصروفیتونه ډیر وي او په دغه ورځ اته ویشته نېټه ده، خپلواکي باید په همدې ورځ ونمان

یې د نمانځلو امکانات نه وي نو بیا له دغې ورځې څو ورځې وړاندې یا وروسته باید ونمانځل شی. خو دا چې د 
او هم  خپلواکۍ له ورځې پوره درې میاشتې تیریږي او بیا پس له ټ... نه پلتۍ وهل کیږي نو دا بیا هم په افغانستان

 .په خپلواکۍ ریشخند وهل دي
دا چې دلته په افغانستان کې ځینې پردۍ او پلورل شوې کړۍ د افغانستان خپلواکي یواځې یو قوم پورې تړي او دا 
چې د خپلواکۍ د اتل غازي امان هللا خان پورې سپکې سپورې وایې او اتلولي یې نه مني؛ دا ټول یوه پروژه ده چې 
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د خپلواکۍ د ورځې یعنې د زمري د اته ویشتمې نېټې روب او دبده کمه کړي، د دغې ورځې غواړي د افغانستان 
 .نمانځل په خلکو کې کمرنګه کړي او بالخره دغه د ویاړ ورځ له خلکو هېره کړي

دا چې اوس د خپلواکۍ ورځ د خپلواکۍ له اصلي نېټې درې میاشتې وروسته د ځینو مغرضو کړیو لخوا نمانځل 
م په حقیقت کې د همدې پروژې یوه برخه ده چې غواړي د خپلواکۍ د ورځې اړوند د خلکو ذهنیتونو بدل کیږي؛ دا ه

 .کړي
 پای
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