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 محمدصفرخواريک
                                                                        

  مې کاليزې په ياد٨ ٧دهيواد دبيا خپلواکۍ د
 خپلواکي که بلواکي؟

 
ې خو د بيا لرلو سپېڅلې هيلې ي. له بده  مرغه دهغه څه په باب يې ليکم، چې زماله انده موږافغانان يې دامهال نه لرو

ران   . دهر هېوادپال افغان په زړه کې ټوپونه وهي  دغه سپېڅلې هيله زموږ د لرغوني او وياړلي خوجګړوځپلي هېواد 
 .افغانستان خپلواکي ده

 خپلواکي څه ته وايي، موږکله اوڅنګه ترالسه کړی وه؟  
 اوس خپلواکي لرو که نه؟  

 افغانان سولې ته اړ دي که خپلواکۍ ته ؟ 
  سوله کې خپلواک ژوندولرو؟     څنګه کوالی شوچې په

* * * 
 

 خپلواکي څه ته وايي،موږکله اوڅنګه ترالسه کړی وه؟   
تنو ته د ځواب ورکولو له پاره تر ټولو لومړی اړينه ده چې دخپلواکۍ              زادۍ  آ او  Independenceپورتنيو پو

Freedom   تعريف وشي.  
: د تعريف له مخې) Encyclopedia and Learning Resources (»المعارف او زده کړې سرچينې  ة  داير «د 
 ] ١ [» آزاد حالت دیاومرستې پرته) حمايت(خپلواکي؛ د نورو له کنترول، اغېز او مالتړ  «
 ] ٢[ ».آزادي لرل، په آزادۍ کار کول، دنورو له الس وهنې پرته د خپل کار اداره کول دي   : استقالل يا خپلواکي«

ه  دی(او آزاد، حاللوني    خالف ده  دمرئيتوب:  آزادي«په همدې تو اوهغه څوک چې له هر   ) اصيل(آر  ،)حالل زې
 ] ٣[» .راز تړاو ليرې وي

ر جوهر يې هماغه د   آخپلواکي که هرمهال دهغه وخت له شرايطوسره تعريف شوې او بيالبيلې شننې پرې شوي خو   
 . نورو له يوغ  او اغېز پرته د خپلواک او اختيار لرل دي    

کرو له تېريو سره مخامخ     زموږ هېواد سره له دې چې  واهۍ په وار وار ديرغلګرو او تاړاکګرو ل  د تاريخ په 
شوی، که عجم وو که عرب د لن مهال له پاره يې الندې ايستلی، خوافغان او ولس يې هي وخت ايل کړی نه دی او          

 .نه يې چاته باج ورکړی دی
ې تېرشو او يوازې د وروستيودوو پېړيو تېري او يرغلونه         که دليکنې د اوږدوالي د مخنيوي له امله د تېرمهال له څېړن    

 .  را ياد کړو؛ نو په دغه لړکې لومړی انګريزان وو چې زموږ پرخاوره يې تېری او يرغل وکړ 
کېالک          کېلولو په لړ کې د هند نيمه وچه الندې ايستلې وه، خو د  کېالک د نورو هېوادونو د  هغه مهال چې پرنګي 

ود تنده يې ال ماته ن تود ترالسه کولو په نيت د  »خونديتوب «ه وه، په دغه نيمه وچه کې د خپلو  فارورد «  اونورو 
 ز له نوامبر نه د ١ ٨ ٨ ٧ ز کلونوکې، دويم ځل د ١ ٨ ۴ ٢ - ز ١ ٨ ٣ ٩ د تطبيق په لړ کې لومړی ځل په »پاليسۍ

ست او دريم ځل د ١ ٨ ٨ ٨  تيري کړي وو چې په دغه اړوند هم   ز کال د می او جون په مياشتوکې١٩١ ٩ ز ترآ
له ټولو ليکنو او      . زموږ کورنيو تاريخ پوهانو او ليکواالنو کتابونه ليکلي او شننې يې کړي دي او هم بهرنيو   

کېالک ته له شرمه ډکه ماتې ورکړې اوخپله        ي چې افغانانو په درېو اړو جګړ وکې پرنګي  ه کې څېړنوڅخه په ډا
 . »هېواده ( مال مې له سره ځار اوسر له ناموسه«افغانان وايي    . دهخپلواکي يې تر السه کړې 

ي،   کېالک په خالف وروستۍ جګړه چې زموږ دهېواد په تاريخ کې د خپلواکۍ د جګړې په نامه يادې دانګرېزي 
ې په الس کې ونيو   ١٩١ ٩داعليحضرت امان اهللا دسلطنت په مهال وه کله چې ده د            لې  ز په فبرورۍ کې د چارو وا

 اوله خپلې دغه پرېکړې څخه   »ما دسلطنت  تاج د افغانسان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکی په شرط منلی دی    «:ويې ويل 
يې د انګلستان دولت ته ليکلې خبر ورکړ، اوهم يې افغان اوولس ته په خطاب کې چاپي خبرتياوې خپرې کړې چې په    

ود، ما ژمنه وکړه کله چې ! ... ای دافغانستان ستر ملته«:کې ليکل شوي ؤ زما ستر ملت د پاچاهي تاج زما پر سر کې
دافغانستان  . آزاد اوخپلواک دیچې بايد د افغانستان دولت دنړۍ د نورو خپلواکو قدرتونو په څېر په د ننه او بهر کې          

ون تابع اوسي    آزادي لري او له هر ډول تېري او ظلم نه په امن او يوازې بايد د قانملت دهېواد په د ننه کې بشپړه
 ] ۴ [ .»اوبس

ړې نه   خو انګرېز دولت چې د خپلو   آسيايي او افريقايي مستعمرو دسر او مال په حساب له لومړۍ نړېوالې ج
واک يې  ي  سوبمن راوتلی ؤ او د جرمني غوندی ستر طاقت او متحدينو ته يې ماتې ورکړې وه، نوپه خپل پو

روو، بلکې د افغانانو له السه يې زياته حسابوله، او د افغانستان دخپلواک په  خبرتيا يې نه يوازې سر ونه  
ای زموږپرهېواد له دريو  رهار،پکتيا او   (پخوان ماتې هم هېرې کړې او د افغانستان د استقالل د پېژندلو پر نن
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ي تيري الس پورې کړ ) کندهار وحيې او    افغانانو په بشپړ ملي يو والي او دحريت پالنې په عالي ر  . لورو په پو
له      ر پوځ ته داسې ماته ورکړه چې تر ډېره وخته نړېوالو نه باور وله او معما يې  ندنې سره يرغل د دغه .  سر

وده   رېزانو د افغانستان د خپلواک په رسميت پېژندلو ته غاړه کې  .ماتې په پايله کې ؤ چې ان
 

  اوس خپلواکي لرو که نه؟  
ه چې اعليحضرت امان اهللا خان رن نده کړې وه، چې د افغانستان دولت د  لکه  ر  افغان اوولس ته په خطاب کې 

ېر خپلواک اوآزاد دی  اد محمدداود د افغانستان جمهور . نړۍ دنورو خپلواکو قدرتونو په  ه چې اروا رن او لکه 
ن په  رئيس دشوروي سوسيالستي جمهوريتونو د اتحاد د مشرلئيونيدبرژنف سره په رسمي کتنه کې  د افغانستا  

واب کې ويلي ؤ  و هېوادونو د ماهرانود شتوالي له امله دهغه په   :شمال کې دلوېدي
 !جاللتمأب برژنف«

ه وړلو له پاره په نړۍ            ئ چې افغانستان يوپرمختيايي هېواد دی، اودخپلواقتصادي ستونزو د له مين ه پوهې  تاسو 
وستو هېوادونو له مرستې او په هغوکې له شوروي        کې د خپلو دوستوهېوادونو مرستې ته اړدی، موږ تل د خپلو د      

اتحاد نه د زړه له کومي مننه کوو، نوله دې امله تل هيله کوو چې دوست هېوادونه په اقتصادي مرستو او افغانستان ته   
ل زموږپه کورنيوچارو کې د      لو سره له موږسره مرسته وکړي، خوکه دا مرستې او د ماهرانو رالې د ماهرانو په لې

و نيسو اوټول له افغانستان نه بهر غورځوو        ال ل شي موږهغوۍ له م ه و که دجرمني، فرانسې، .  س وهنې په تو
ستاسو په «اود دغه وينا له ژباړې وروسته يې يوځل بيا زياته کړه چې     ».شوروي اتحاد، امريکا، بلغاريا اونورو وي  

دله السه نيولواو شړلو مانا يې  (ه هماغه حرکت سره ، اوعېن خبرې يې دالس پ»اجازه يوځل بيا خپلې خبرې تکراروم
آزاد هېواد دی، اوهيڅ هېواد   البته افغانستان يو غريب هېواددی،خويوخپلواک او     « :تکرار او زياته يې کړه چې ) لرله

دافغانستان دبرخليک ټاکل . ته اجازه نه ورکوي چې د مرستو په نامه يې په کورنيو چارو کې الس وهنه وکړي    
 ] ۵ [» .ې د افغان ملت په الس کې دي او يوازې د افغانستان خلک حق لري چې په دغه باب تصميم ونيسي يواز

اد محمد داود ويلي   دخپلواکۍ او   آزادۍ په باب د بيال بيلو تعريفونو په پام کې نيولوسره او هغه راز چی اروا
تيني مانا خپلواکي نه لري    .افغانستان دکلمې په ر

ريزانو له ما   تې وروسته چې افغانستان د نړۍ د خپلواکو هېوادونوپه ليکه کې ودرېدلې ؤ، بيا له شوروي اتحاد        دان
ي سالکارانو            تنه يې خپلواکي  زيانمنه شوه، چې په دغه لړ کې لومړی د  شمېرپو ي مرستو په غو نه د پو

وندي مشر د ساتلو له پاره دهغه      خه پرافغاني   رات او ورپسی دهېواد دهغه مهال د دولتي او ي  ن  له استو
ي ساتونکي "ساتونکو سربېره روسي   په افغانستان  کې هغه    ) چې بيا دهمدوۍ په السو وژل شو    ( راتاو شول   "پو

راز چې بايد وای وجود نه درلود، ترڅو چې د شوروي اتحاد د پوځ په راتګ سره د افغانستان بهرنۍ خپلواکي ال څه   
 .چې کورنی يې هم زيانمنه شوه

اد داکتر نجيب اهللا ، که څه هم د شوروي اتحاد دهغه               د کرو له وتلو وروسته د افغانستان  جمهور رئيس اروا سرول
 پوځي حاالتو د هر   -وخت واکمنو په تائيد اود سور پوځ په موجوديت کې واک ته رسېدلی ؤ، دهېواد دسياسي           

 په پام کې نيولوسره د ملي روغې جوړې تګالره     اړخيزې څېړنې او دسيمې او نړۍ د سياسي پرمختياوو او بدلونونو     
وروسته يې کله چې دژنيو د توافقاتو پر بنياد شوروي پوځي ځواکونه له افغانستان نه ووتل هغه ورځ يې . وړاندې کړه

ه يې په شورواتحاد پورې د افغانستان د کورني او بهرني سياست تړاو ته      دهېواد دژغورنې ورځ ونوموله اوپه دی تو
ودد پ نده نه يوازې دافغانستان له   . ای ټکی کې البته داکار هم يو له هغو الملونو څخه شوچې روسي واکمنو په څر

ن دا چې پخوانۍ ژمنې يې هم تر سره نه کړې، بلکې د افغانستان د دولت د راپزولو له      آمالتړ څخه الس واخيست او 
وند اودولت کې توطيې پېل کړې    چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان دسولې پر    په داسې حال کې . پاره په 

ه فقره ييز پالن دبين سيوان تر نظر الندې کار روان ؤ په مسکو کې د افغانستان دحکومت او رژيم په بدلون     پن
دغه مهال روسي مطبوعاتود کابل درژيم دبدلون او واک ته د برهان الدين رباني درسېدو خپرونې            . خبرې روانې وې

 .ېکول
بې شمېره تنظيمونه د خپل    . دمجاهدينو اوطالبانو په مهال خو خپلواکي ال څه چې واحد مرکزي دولت وجود نه درلود     

شمېر په اندازه په بيال بيلو الرو روان وو، هريويې چې په بهر کې په کوم دولت يا کړيو پورې تړلي وو په کور کې د           
و ساتندويان او دهغوۍ د ان هرې ډلې چې په کومه سيمه کې واک درلود    . دونو رواجوونکي وو  ننه دهم دهغوۍ د 

ه دا چې هرکاره او ټولواک ؤ           مرک مشراو لن آن له  دوۍ په خپلوسيموکې   .  دهغې سيمې  امير، استاد، قومندان د 
ه خولې خوږۍ په بدل کې   (بهرنيو دولتونو سره د مرکز له خبرتيا پرته تړونونه     ه وو د  )  چې د بهرنيو په 

 .سليک کړي ال
ريزانو پر پوځ سربېره زيات امريکايي پوځ زموږ خاورې ته د       ډوله    B52دامهال چې په افغانستان کې د ناتو او ان

الوتکو د بمباريو او د کروز اوتام هاک توغنديود ډزو په دوړو کې راننوتي، زموږ په درد ندي دردېدلي بلکې دخپلو           
و دترالسه کولو شوم نيت   کاره  و او ند دېپ  .  يې ټولوته څر
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نی ختي (»الشرق الوسط «د  ه کې دمصر د ستراتېژيکو چارو يو کارپوه حسام سويلم ) من دافغانستان «په ورځپا
ې موخې  کاره او پ واه دی چې کوالی شي په   «: تر سرليک الندې ليکي »جګړه اودامريکا  تاريخ يوازنی 

واهي ورکړي        افغانستان کې دپرله پسې جګړو او په د غه هېوا    د کې د سترو قدرتونو د ترخو ماتو په اړوند خلکوته 
ونه خبره ده راغلې چې د سپتمبر ديولسمې د بريدونو له امله د         او نن امريکا سره له دې چې د دغو ټولو تاريخي پې

ه وړلو په پلمه د افغانستان خاورې ت             په ډاډ سره    . ه ننوزيبايللي حيثيت د بيا تر ال سه کولواو د تروريستي ډلودله مين
ې کړۍ په پراختيا پوه شي، ځکه چې           ن د پريد دموخود پ اه انسان کوالی شي چې پرافغانستان باندې دواشنګ هر ا

دي     ې ه ک ۶ [». يوازې دسترو موخو شتوالی دی چې امريکا قانع کړي تر څو د افغانستان په ډاروونکې پلندۍ کې پ
 [ 

ه د دوۍ    دا مهال د بهرنيو پوځونو په شتون     کې نه يوازې د هېواد بهرنۍ چارې بلکې کورنۍ چارې هم په بشپړه تو
ن د مرکزي او واليتي امنيتي بولندويانو ټاکنې د دوۍ په الس      آد دولت په لوړو دندو او       .  په کنترول او واک کې دي   

ه و. کې دي رځ د کليو او کورونو په  امريکايي پوځونه د افغاني مقاماتو له اجازې ال څه چې له خبرتيا پرته په ر
ون په سلونو بېګناه خلک وژني    و او مشومانو په  دوۍ په داسې حال کې د طالبانو او القاعدې په   . بمباريو کې  

ناه افغانانو سرونو ته کڅوړې اغوندي چې د القاعدې حاميان  برهان الدين رباني ، عبدالرسول سياف او  (تور د بې 
ې  نوروچې په خپل وخت کې  يې  اسامه بن الدن راوستو او په خالص الس يې ډېرو عربو ترهګرو ته افغاني پېژند پا

رګ کې نيولي دي)   ورکړې  . په ت
ېنول چې له يوې خوا له غله     امريکايانو پروني ټوپکيان او السپوڅي تنظيمي مشران يو ځل بيا د واک په کرسۍ ک

زاد ال    آ په بدل کې د ملي او شخصي شتمنيو په لوټ کې لوی او          سره د جوال خوله ونيسي او له بله پلوه د دغه چوپړ          
 ).د شېر پور چور او دپغمان تاالن  د عيان تکرار ي بيان دی  (س ولري 

کاره ژمنې چې د افغانستان دولت  له امريکا سره کړي او يا يې تړونونه السليک کړې دي د افغانستان        ې او  هغه پ
نده، له ه وړې دهخپلواکي يې په څر ه«چې په دغه لړ کې .  مين  دهغه تړون  » له خروارڅخه موټی د بېلګې په تو

نې نه            روې تنې او  ال سليک  دې چې له امريکايانونه به په افغانستان کې د جرم کولو له امله په دې هېواد کې پو
ده ي د جزا ورکول خو ال په ځاې پرې  .کې

ې او رسنۍ د ډارله    زموږ په هېوادکې د امريکايي پوځيانو  جنايتونه او دبشرله حقونونه سرغړاوی خو کورنۍ ورځپا
ې يې کله نا کله  ليکي  ې د فبرورۍ د  . امله نه شي رسواکوالی، خوله هېواد نه بهر ځينې  ورځپا اردين ورځپا د

ه کې، په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو د زندانونوپه اړونديورپوټ کې   ې په  دبنديانو  «:ليکلي اتلسمې نې
ه چې د عراق دابو غريب په جېل کې تر سره کېده په افغانستان       )ځورول(شکنجه  ، جنسي تېری اوسپکاوې په هغه ب

ي      هغه عکسونه چې د افغانستان په جنوب کې له يو زندان نه      ...کې هم د امريکايي پوځ په زندانونو کې سر ته رسې
تم پلي غن سرتېري دتړل شونو سترګ بنديان يې د اعدام د صحنې په   الس ته راغلي وو او د امريکا د دوويش   

ه وړل شوي دي     ودل، په لوي الس له مين  ] ٧ [ ».جوړېدوسره د شکنجې په حال کې 
په داسې حال کې چې پردي دې ستا په خپل کور او هيواد کې ستا د تړلو، وژلو اوسپکولو اختيار او واک ولري اوته              

نده ده چې    ورته څه ويالی ونه شی   دې هېواد کې خپلواکي نه،  اونه يې ستا دو لت مخه ونيولی شي، نوبيا خو دا څر
 »کور هم ميداند که دلده شوراست   «. بلکې بلواکي ده

 
 افغانان سولې ته اړ دي که خپلواکی ته؟ 

ساني او مالي تباهيو   زموږ په هېواد کې د څولسيزو پرله پسې اوولس تباه او کورورانوونکو جګړو او له د غه امله د ان           
ی اوليوال دی    رانه ده چې له خپلواکۍ پرته دسولې   . په پام کې نيولو سره هر افغان دسولې اوامن ت خو 

ت له پاره او به او خواړه دواړه اړين توکي دي، همدارنګه د     . تصوروکړو، زما په اند لکه څرنګه چې دانسان  دپاي
) چې له يوبل سره پېوند لري او د يوبل بشپړوونکي دي      ( خپلواکي دواړه     هغه په ټولنيز او سياسي ژوند کې سوله او    

ي ل کې  .اړين 
سوله کې بايد له     . سوله د پخالينې اوله يوبل سره د جوړ ېدو مانا لري، سوله يوازې د جګړې نشتوالی او اوربند نه دی          

ړي ټول  هغه حقونه، چی د بشر حقونو په طبقاتي، جنسي، ژبني، قومي، او مذهبي توپير پرته د هېواد د هر و
واښ، ننګونې او تېري څخه  خوندي وي   ثبات، پرمختګ او سوکالي د    . اعالميه کې راغلي خوندي او له هر راز 

ه ده  واښ دی چی           . همېشنۍ سولې  ن تونو ته  و او ارز ېګ خو  دخپلواکۍ نشتوالی يا په بله وينا بلواکي  هغوټولو 
په بلواکۍ کې له پت او عزت سره  سوله ييز ژوند نه، بلکې حق تلفۍ او استبداد   . کې شتهپه سوله او سوله ييز ژوند   

ودل او له سپکاوي  اوبې پتۍ سره ژوند وي په دغه رازحاالتوکې سوله يوازې د کاغذونو پرمخونو ليدل    . ته  غاړه اي
ي  .موږ افغانان هم سولې  هم خپلواکۍ ته اړياستو. کې

 
  سوله کې خپلواکي ولرو؟  څنګه کېدای شي چې په

ندنې                ې راواړوو، د دوۍ له اتلولۍ ډکې مبارزې او سر که دخپواکۍ د ترالسه کولو له پاره د افغانانو د تاريخ پا
ت لري  نده شي چې افغانانو ته خپلواکۍ تر بل هرملت زيات ارز ورو؛ نودا به پوره راڅر ت او . و دسولې په ارز
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فغانان  خو دا دريو لسيزو کورنۍ جګړې ناتارونه او تنظيمي لوټمارۍ بسنه کوي  چې ا اړتيا باندې د پوهېدو له پاره
ي سوله لکه دژوند او به    داچې سره له دې هم  دغه ملت ولی له سولې او خپلواکۍ محروم او بې برخې ساتل           .  و
 .  شوی ډېر الملونه لري

 . سيا د زړه په څېرزموږ دهېواد ژيوپوليتيک  موقعيت آ  د
ي  يانو ترمين واقع کېدل چې  زموږ تباهي خپله ابادي  اون  .د داسې 

واوتاوان نه پېژندل           من او د خپلو ملي   . زموږ داولس بې سوادي، اوله دې امله د دوست اودو
ي بې باوري اوملي نفاق شتوالی    .دامهال د خپل من

ژغورنې له پاره، په کار ده چې له لومړني     دجګړې او بل واکۍ له اوسني ځورونکي حالت نه د افغان اوولس د          
ه د کاراخيستلو اهليت او توان پيداکړو             ) ژيوپوليتيک موقعيت(المل د کرغېړنو موخو   . نه د هيواد او اوولس په 

و او ناوړه هدفونو په نيت يې زموږ       کړو، اوهغوۍ چې د خپلو  ي دولتونو شوم پالنونه  تشخيص اوشن اون لرونکو 
ه وپېژنو او په خپل             هېواد د جګړې  رځولې، عرب دی که عجم دخپل هېواد اوخلکو د تباهۍ داصلي المل په تو ر   ډ

ه ويسو ارونو په   . خاوره کې يې د پاتې کېدو بهانې له ميت ي سوځوي، په لويوالرو او د  وون افغانانوته هغوۍ چې 
ي بريدونه کوي ړي وژ.مين کې بمونه ږدي اويا ځان مر ناه و ني، او هغوۍ چې  ددوۍ سره دجګړې په  او بې 

ې اوماشومان وژني  څه توپير نه لري      افغانانو اوس د واړه      . پلمه په کليو اوکورونو بمبارۍ کوي او ملکي کسان، 
 . اړخونه پېژندلي چې د يوې سيکې دوه مخه دي

يان د دې هڅه نه کوي چې په  دامنيت بشپړ تأمين زموږله هېواد نه د امريکايانو د وتلو مانا لري، نو ځکه امريکا   
 .افغانستان کې  بشپړ امنيت ټينګ شي

ه کړه چې يرغلګر  ه کلونه تېر شول تېر مهال دا بربن ي، د بن له کنفرانس نه دادې پن سوله او يرغل سره نه جوړې
، نه يوازې هي افغاني مقام ته مسؤول اوځواب ورکوونکي نه دي، بلکې سرغړونه او تمرد کوي، ديکته کوي  

ي ي تفاهم او . امرکوي او ځانونه غېر مسؤول  موږته بيا بيا د دې ټکي يادول په کار دي چې افغانان د خپل من
ه شي او پرته له هر راز بدنيتۍ او تعصب څخه خپل پياوړی ملي پوځ ولري   افغانانو تل د دي توان    .  پخالينې جو

بهرنيان له موږسره مرسته کوي نوالر يې داده چې د هيواد  که . درلودچې د خپل ټاتوبي ساتنه او دفاع په خپله وکړي 
په بيارغونه او ابادۍ کې راسره مرسته وکړي چې ترڅو د بېرته پاتې والي او فقر له دغه حالت چې همدوۍ يې المل 

ي . وو راوځو  ې ي اوعمر يې لن يرۍ مخه نيول کې ه د تروريستي جګړو او دهغوۍ د سرباز هغه مهال به .په دې تو
 .هم سوله تأمين  شي اوهم خپلواکي 

ادوي    لو اتالنو روح دی   .دخپلواکۍ دالرې  دخدای بخ
 . دهغه مهال په هيله چې افغانان په خپل ټاټوبي کې خپل واک،  سوله او امن  ولري     

 
 پای
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