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 خپلواکي مو اخیستې؛ خو څنګه یې وساتو؟
 

چې د دې هیواد دوست او دښمن، افغان ولس نن د زمري اته ویشتمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ویاړلې ورځ ده 
او بهرنیان یې نه شي هیرولی او تر ابده به د تاریخ پاڼې پرې زرینې وي. نن د ګران هیواد افغانستان د خپلواکۍ او 
د افغان ولس د میړانې او شهامت له کبله د وخت زبرځواک انګلیس د شرمناکې ماتې اته نویېمه کلیزه ده. افغان ولس 

نه شي هیرولی چې په دغه ورځ ستر غازي امان هللا خان د خپلو نورو مجاهدینو سره اوږه په اوږه د نړۍ  یې ځکه
د هغه زبر ځواک په مقابل کې بریا ته ورسیدل چې لمر یې په امپراطورۍ کې نه ډوبېده. په دغه ورځ ستر غازي 

افغان ولس لپاره تاریخ ویاړ )خپلواکي( وګټله. ولس امان هللا خان او نورو همسنګرانو یې د افغانستان لپاره او د ټول 
 .یې د انګلیس له جال او غالمۍ خالص کړ او د عزت او ابرو ژوند خاوندان یې کړل

او دښمن یې ځکه نه شي هیرولی چې هغوی ته د خپل ظلم، وحشت، بربریت او د دوی د ستر قدرت په مقابل کې د 
ور په یادوي. دوی ته خپله هغه ماتې ورپه یادوي چې غیور افغان ولس ورته  افغانانو او غازي امان هللا خان مېړانه

په ډیرو ساده وسایلو او نشت امکاناتو ورکړه. دغه ورځ انګلیس او د نړۍ پخوانیو او اوسنیو زبرځواکونو ته په 
کله د چا امر ته غاړه نه یادوي چې افغانان د تاریخ په هیڅ پاڼه کې د پردیو د غالمۍ په نوم څه نه لري، افغانان هیڅ

ږدي او افغانان خپلواک پیدا شوي، خپلواک اوسېدل غواړي او خپلواک به واوسي. دغه ورځ نورې نړۍ ته د عبرت 
 .درس ورکوي چې افغانان هیڅکله د سر د پاسه سر نه مني

خو په څنګ کې یې دښمن  غازي امان هللا خان د افغانستان او افغانانو د سرلوړۍ او سوکالۍ پراخ پالنونه درلودل،
هم د غازي د پالنونو د شنډولو لپاره پراخې دسیسې جوړې کړې. غازي یې خپل هدف ته د رسیدو او د سوکاله او 
پرمختللي افغانستان د ارمان پوره کېدو ته پرېنښود. امان هللا خان د ولس د سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ ارمان درلود. 

دې، ټیکنالوژیک پرمختګ او د نړۍ له نورو پرمختللو هیوادونو سره په قطار کې د د هیواد د پرمختګ، ساینسي و
درولو لپاره کار کاوه. که قسمت ورسره یاري کړی وای او دښمن مو د ولس له ناپوهۍ ګټه نه وای اخیستې؛  افغانستان

 .نن به افغانستان پرته له شکه د اروپایې هیوادونو سره د سیالۍ په ډګر کې والړ و
که امان هللا خان خپلو پالنونو عملي کیدو ته کورنیو او بهرنیو دښمنانو پریښی وای؛ نن به مو ولس غاصبین، فاسدین، 
پردي پال او غله رهبران مسلط نه ول. نن به مو په ملي نوامیسو، ارزښتونو او ویاړونو سودا نه کیدله، نن به د 

ه د سوال الس نه اوږدولو او نن به مو په ولس آسماني او ځمکني ګاونډیو د دسیسو ښکار نه و، نن به مو نړیوالو ت
آفتونه نه راتلل. د غازي امان هللا خان تلل او د افغانستان د بربادۍ ورځ شروع کیدل پیل شول. تاسې وګورئ له امان 

ري کړی دی او هللا خان وروسته تر ننه د افغانستان کوم رهبر، کوم حزب، کوم مشر او کومې ډلې دلته ولس سم رهب
 یا کم تر کمه یې د غازي د ارمانونو د پوره کولو لپاره د نوموړي په پل پل ایښی وي؟

نن باید د ستر غازي د روح خوشاله کولو لپاره د زمري اته ویشتمه په پراخو ولولو ولمانځل شي، د غازي یاد تازه 
ي. که هر څومره د دغې ورځې په اړه وویل شي شي او د پالنونو د عملي کولو لپاره یې حکومت باید الس په کار ش

نو بیا هم کم دي، د دغې ورځې اهمیت او ارزښت تر هغه څه ډیر لوړ دی چې اوسمهال د دغې ورځې په پار ترسره 
کیږي. زه خوشحاله په دې یم چې په اوسنیو سختو شرایطو کې او په داسې حاالتو کې د هیواد، ولس او د خپلواکۍ 

بلې هڅه کوي چې د مال، معلم او سیاسیون په نوم د خپلواکۍ د ورځې اهمیت په خلکو کې کم دښمن مو ورځ تر 
رنګه کړي؛ بیا هم د نورو تیرو کلونو په پرتله سږکال د زمري اته ویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په شاندارو 

ویاړ د لمانځلو لپاره په درسته معنا  مراسمو لمانځل کیږي. خو ګیله مند له حکومته ځکه یم چې نه یې د دغې تاریخ
خپل مسولیت ادا کړی، او نه یې د خپلواکۍ او د خپلواکۍ د اتل غازي امان هللا خان مخالفانو پلورل شویو سیاسي 

 .کړیو او څېرو سره قانوني چلند کړی دی
ړ او ویاړ یې وبخښلو، سمه ده چې غازي امان هللا خان مېړانه وکړه او له انګلیس نه یې خپل ناچار ولس خالص ک

خو اوس دغه د پرون آزادي نن باید وساتل شي. او ساتل په دې نه کیږي چې حکومت دې په دغې ورځې په څو 
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سولېدلو او تکراري خبرو په نمایشي توګه دغه تاریخ ورځ ولمانځي. حکومت باید د دغې ورځې مخالفو کړیو سره 
هللا خان او د خپلواکۍ ورځې پسې بدرد وایې؛ د خپلو کړنو په سزا قانوني چلند وکړي او هغوی چې ستر غازي امان 

ورسوي. که نن یو مال صبور ته ځواب ورنه کړل شو نو پرته له شکه چې سبا به شل مال صبوران او بله ورځ به 
 .سل تنه پیدا شي. بیا به مو خدای مه کړه تاریخي ویاړونه ورځ تر بلې بې ارزښته او له منځه ځي
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