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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۰/۱۱/۲۱

د افغانستان د تاریخ یوه علمي قانونمندي
تاریخ د تېرو زمانو روایت دی .تاریخ هغه مهال علمي ارزښت مومي ،چې قانونمندي یې وپېژندل
شي او د علمي تاریخ له قانونمندۍ زده کړه وشي.
د افغانستان د تاریخ یوه علمي قانونمندي به درته وښنم:
پوښتنه:
د انګریزانو پر وړاندې د افغانانو جګړې ولې ،ملي ،سپېڅلې ،ویاړلې او په نړیوال کچ د درناوي وړ
دي؟ او تر هغو راروستۍ جګړې ولې دغه ارزښتونه نلري؟
ځواب:
 ۱ــ له انګریزانو سره درې سره جګړې له افغانستان دننه ،د افغانانو په رهبرۍ ،د افغانانو په امکاناتو
او د ملي ـ افغاني هدف لپاره ترسره او بریالۍ شوې.
 ۲ــ په ټولو جګړو کې افغانان له هېواده ونه وتل ،له پردیو یې مرسته ونه غوښتله ،د نورو استخباراتو
ونه لوبول او پردي یې په لیکو کې نه ول.
 ۳ــ افغان ـ افغان نه واژه ،جګړه یوازې د پردیو (انګریزانو او یا پنجابي سکهانو) پر وړاندې وه.
 ۴ــ بهرته تېښته چا نه پېژندله ،ان کله چې امیر عبدالرحمان خان د افغاني جګړو د مشرانو له
محبوبیت څخه ووېرېده او ورپسې راوایې خیسته ،نو ګڼ ملي مشران همدلته ووژل شول ،خو بهر
ونه وتل .یوازې سردارغازي ایوب خان تبعید شو ،خو له هېواده وتل یې دومره لوی شرم وګاڼه،
چې تر وتلو روسته یې هم سیاست پرېښود او هم مبارزه ،بهر په ګمنامۍ کې ومړ.
 ۵ــ له بارکزي سردارانو پرته ،د ملي جګړې یوه مشر هم له ځان څخه پانګه پرې نه ښوده ،هېڅ
یو یې د څوکۍ په جګړه کې ښکېل نه شو او ټول د انګرېزانو تر ماتې روسته بېرته په خلکو کې
ورک شول او نومو نه یې د تاریخ په پاڼو کې تلپاتې کړل.
نو هوښیارو ځوانانو ته بویه ،چې د تاریخ د همدغې علمي قانونمندۍ پربنسټ ،هیڅکله ،د دوښمنو
استخباراتو په لمسون او هدایت د خپلو هېوادوالو وژل ،خپل هېواد لوټل او ورانول له هغې سپېڅلې
ملي مبارزې سره پرتله نه کړي!

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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