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 ړویا هپنستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې اد افغ
   

 هپر وړاندې زما یادښتون ځسبوک کې د ځینو د درییف هپاو  يخپلواکد افغانستان 
    

   تخريبول نمانځي؟ هپڅوک دا ورځ په مبارکيانو او څوک يې 
  

پار را والړیږي او  هپکولو او د ملي نوامیسو د ساتلو  تاریخ کې، چې وګړي یې د خپلواکۍ د ترالسه هپواد یهد هر 
ولنې څلې موخې لپاره تویوي،د ستاینې او درنښت وړ دي،بې لۀ دې چې څوک او د ټیپاو س خپله وینه د یوې لوړې

   .یکوم قوم یې په سر کې د
  .ېسبوک کې یې دریځ خپل کړی،څو پوښتنې کوم او ځوابوم ییف هپړوند د هغو کسانو پر وړاندې چې اهمدې  هپ
 

  :لومړۍ پوښتنه

 

   سره سمون خوري، د یو ټول منلي پاڅون پایله ده؟ ۱۹ هلز کال د اګسټ  ۱۹۱۹ چې د ۲۸ کال د اسد۱۲۹۸ د
   ! هشک هلهو، پرته 

الګرو د یکیلې څخه، ښځه او نر د انګلیسي ښبتاریخي شواهد دا ښیي،چې افغانان له هر والیت، هر ټبر او هرې ق
ویې امپراتورۍ موخه ودرېدل، د دې حقیقت ثبوت د دې جګړې پایله ده. د دې خبرې ثبوت د انګلیس ل هپطلسم ماتولو 

واد په توګه د افغانستان سیاسي خپلواکۍ ومني ، د یه زنځیر کې د لومړني هپبورېدل دي،چې انګلیس د استعمار جم
وای، ایا بې وزلو افغانانو  ورځې شتون دی. که دا ورځ د ټولو افغانانو د پاڅون پایله نه ۲۸ دې حقیقت ثبوت د اسد د

پرمختللو او ځواکمنو  هپوخت له زبرځواک سره، چې  د و کولی شوی،چېډېرو لږو کمزورو جګړه ییزو وسل هپ
بریالیتوب سره ودریږي، داسې پاڅون چې پایله یې د خپلواکۍ تر السه  هپیزو وسلو او امکاناتو سمبال و، یجګړه 

   کول و؟
   :هې هغه عبارت دی لسیاسي او قومي چارچلند څخه دې پوښتنې ته باید یو ځواب پیدا کړي،چ هلهر سلیم عقل، پرته 

 

 !ههېڅکل
 

دې پاڅون کې ، د ټولو افغانانو او د هر قوم سرښندونکو  هپرهبرۍ  هپ خان تاریخ د دې شاهد دی، چې د شاه امان هللا
  .دکړنو او ارادې شتون درلو

 

  :دويمه پوښتنه
 

  .هاړه د هپد امان هللا خان د ملي او فرا قومي شخصیت 
 

الک تر ږیرې الندې یې افغانان د انګرېزانو پر وړاندې را غونډ کړل او د وروستي یکنګلیسي ښهغه کس چې د ا
رې امان هللا ملي فکر او عمل نه یچه یوه ټبر پورې تړلی کس وي؟ که پجهاد لپاره یې رهبري کړل،دا شونې ده،چې 

رېدل او د هیواد لپاره یې خپله وینه قرباني دغه نا انډوله جګړه کې د هغه تر شا د هپرلودی افغانانو پرې باور کاوه؟ د
دغه ورځ  نڅکله نه ! داسې یوه پوښتنه را منځته کیږي، چې ولې ځینې کسایهله ؟ نو بیا هم ځواب هماغه دی، وک

   هغه وخت کې د افغانستان له سیاسي خپلواکۍ سره مخالفت درلود؟ هپتخریبوي ؟ دوی واقعاً 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafury_s_esteqlal_yaddashtona.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafury_s_esteqlal_yaddashtona.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 

ړنې پر اساس هغه کسان چې د امان هللا خان کړنې تخریبوي، دی یوه یڅکې زما د درې کلونو  -ستیو دوه وپه دې ور
   :يواد خپلواکۍ ته منفي رنګ ورکوي،د غه کسان درې ډلې دیههغې کچې چې د  قوم پورې تړي او حتٰی تر

ل دي، چې ځینې یې په یکپۀ قومي مبارزې کې را ښ لومړۍ ډله : هغه کسان چې ملي مبارزې ته معتقد نه دي؛بلکې
ښه یپکال په  ۱۹۲۹ددین او ځینې یې پرته لۀ دین څخه دغه مبارزه پر مخ وړي. دوی هغه کسان دي، چې غواړي 

لکاني خوزښت ته قومي جنبه ورکړي او د نوموړي کې د ترقي غوښتونکي شاه امان هللا خان پر وړاندې د حبیب هللا ک
دغو کړنو ته مشروعیت وبښي،چې دغه تاریخي تراژیدي د ) امان هللا خان د ټولو میهني کړنو د ردولو ( په اوبو 

   .يسره ومینځي؛مګر بلواګر دې تر ابده د افغانانو نفرت له ځانه سره ولري،چې همداسې به پاتې هم ش
دي، چې د بهرنیو کړیو لۀ خوا د خپلوکۍ غوښتنې د روحیې ماتولو، د خلکو د یووالي له منځه  دویمه ډله: هغه کسان

   .يوړلو او حتٰی د افغانانو د دغې لویې ګډې السته راوړنې د ورانولو لپاره ګومارل شوي د
  .موخه الیک ورکوي هپ سبوکي ملګرو د خوښۍیفمه ډله هغه کسان دي، چې د خپلو یرد
پار باید یو ځل بیا د تاریخ پاڼو  هپخصمانه افکارو د درلودلو  د دغې لوې ګډې السته راوړنې پر وړاندې د د افغانانو 

درلوده؛بلکې د مذهب  هنزه یګڅ ډول قومي انیه ته مراجعه وشي. لومړی دا چې د امان هللا خان پر وړاندې خوزښت
دی،  سینه را پاتې هپانستان ژوندی تاریخ چې سینه افغ په نقاب کې یې ارتجاعي ریښه درلوده. تاریخي اسناد او د

خپلو نیکونو څخه،چې په دې جګړه کې یې ګډون درلود، اورېدلي، چې روسته پاتې  هلهمدارنګه هغه څه چې ما 
مالتړ د غازي امان هللا خان د اصالحاتو پر وړاندې د پاڅون رهبري یې  هپالګرو یکانګلیسي ښ فناتیکانو، چې د

فر مال و، اد تبلیغاتو تر تاثیر الندې و. الرنس هغه انګلیس ک واو نورو جاسوسان سه، د انګلیسي الرنپرغاړه درلود
و لیک پرېښی ییو مشهور جومات کې امامت وکړ، د تګ پر مهال یې خپلو مقتدیانو ته  هپنې یمچې شل کاله یې د پالز
دې  هپتر شا امامت کړی دی. انګلیسان  مافر امارته له سره را وګرځوي؛ځکه چې تاسو د یو کیبو، چې لمونځونه دې 

مال  ډتبلیغاتو چې پخپله یو انګلیس او د ګو هپپه فوټوشاپ کولو، د بغدادي پیر  دل چې د ملکه ثریا د انځورونوینوتوا
دلي وو، چې یهدې پو هپنوم خلک د امان هللا خان پر وړاندې تحریک کړي، ځکه انګلیسان  هپپه تبلیغاتو د مذهب 

امان هللا پر وړاندې  دره دې نه وي چې په دغه مخالفتونو کې چې یهد افغانانو د کمزورتیا ټکی دی.  هبي احساساتمذ
اره پدغه مخالفتونو کې د امان هللا خان د واکمنۍ د نسکورولو ل هپلو ټبرونو څخه وګړو ګډون درلود. یبالیبوشول، له 

همدا و چې د امان هللا خان واکمنۍ نسکوره او پر ځای یې د څو  لاير چمتو شوی و،یپد انګلیسانو له خوا فکري چا
   .هدیسمیاشتو لپاره حبیب هللا کلکانی واکمن شو، چې وروسته د انګلیسانو د خوښې کس قدرت ته ور

 شاهانه لقب ) امیر حبیب هللا خادم دین رسول هللا ( د هغه وخت د مذهب په نوم د پاڅون استازیتوب کوي، د حبیب هللا
خپله حبیب هللا کلکاني د امان هللا خان دریشي، د خپلې  هپازیتوب. یو بل روایت دا دی: چې تنه د قومي پاڅون اس

او سالمي به یې ورته کوله، له  هدناستې څوکۍ تر شا په المارۍ کې ساتلې وه او هر سهار به د شاه دریشي ته درې
استعمار ماتونکي شاه لوړاوي ته درنښت  هغاني هم د دونو څخه ښکاري چې کلکتدغه او دې ته ورته نورو روای

  .ددرلو
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