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 ۲/1۸۱/۵۱۲۲          مهمند نصیراحمد
 

 بیرته اخیستلو خپلواکی د افغانستان د د
 غازیانو په یاد او شهیدانو د

 

 ترقی های عالم روبه باال میرود
 یمــین می ترقئاال به پاــا ازبـــم

 

 او شهیدانو الری اخیستلو دبیرته  د ۍاو آزاد ۍخپلواک افغانستان د يګران هیواد لرغون مخه د هرڅه دله غواړم 
 ،او ایثار سره ۍایماندار، قتاپه صد ېته چی په دغه دینی او ملی جهاد او مبارزه ک هغو کسانو او ،غازیانو روح ته

 حساسو او دردمنو هغو ې،هیل ېزړه له کوم دغه راز خپلی د .زیات درود او تحیات واستوم ؛په ښکاره برخه درلوده
 الر رپ پلرونو نیکونو وقهرمان باتور او د ېاوهمداس ۍنیکمرغ او د افغان ولس د ۍسرلوړل هیواد د ته چی د زړونو

   .وړاندی کړم ي؛ جزء ګڼ ېوجیب ياو مل يدین ېخپلد او دغه موخه او هدف ته رسیدل  ياوهیله حرکت کو
 يافغانستان توریال د (يکال سره سمون خوري عیسو1۲1۲ لمریزکال چی د1۲۲۵)،نوی کاله مخکی له ننشپږ 

 د ې،ک سرنوشت سازه جګړه خو ،سره په یوه لڼد مهاله ښکیالک لوی طاقت يانګریز ولس وکړای شول چی د
ویل  باید و /ينړیوالوته اعالم کړ يخپلواک ۍبهرن او ۍکورن هخپل ،قیادت الندی اعلیحضرت غازی امان هللا خان تر

 او هر څه له یاده و يشه ن نشه باید په خوند بیرته اخستلو د ۍآزاد د ېیواز ېپوه وچ ېده هیواد پال پاچا پ ېچ يش
یعنی /يه ته اړتیا لرڅاو  يپاره او وروسته څه باید وش څه د د ي،په کومه بیه السته راځ ېچآزادي دغه  .باسينه 

علمی ،  .وو ياو عقل او علم او جهل په مینځ دیوالونه او سرحد مخ له هر څه نه مشخص او څرګند کړاحساساتو  د
 هیواد د د ،نه وروسته السه کولو تر د ۍخپلواک د او او پالن سره مال تړلی وو ېمفکور ېمنطقی او سنجول شو

عمرانی، ، رهنګی، اقتصادی، ټولنیزپه ف ،ریفورمیست پاچا او غوښتونکی يترق ،پاره د ۍآرام د خلکو د او ۍآباد
اقتضاء ګامونه پورته  او زمانی پر عصر پالنونه او ریفورمونه او د ییرفا ېژوند په چاروک هوسا د اوي سیاس

  .لکړ
ې په نامه جوړ «میناراستقالل»د  ېآبد يته مخامخ یادګار ۍارګ ماڼ د ېک په کابل ښار یاړ و په ېورځ ېد د

 ۍ،لوړل سر او په ویاړله پاره،  او تقویه کولو وساتل يژوند احساس د يمل د ېک کتابونو يښوونځیو په درس ، دېشو
په . ېمینځ ته راغل ېتران ۍخپلواک سرود، د يبیرغ، ملي ، ملېکید ېخبر بیرته اخیستلو د ۍخپلواک د افغانستان د

 سره د عصری او مدرن ښار، دارالمان په نوم د ښار د ينو د ،چاردهی په سیمه کی کابل د د ېعمرانی چاروک
 ډياورګا د ،داراالمان پوری مرکز نه تر د ښار د. یښودل شولونه کبڼسټ وقصرون او ۍاو شانداره ماڼ يښکل

ه نومونه هم پ شهیدانو او غازیانو د ېچ ې،آبد يیادګار طاق ظفر د ېپه پغمان ک. هشوه کړای کرښه جوړه اوسپنیز
له  تفریح سیل او د او ليلوبغا ي، ورزشو، باغونو، پارکونوقصرون ومجلل او وښکلي، له وکښی حک او ضبط ش

  .ځایونه آباد شول پاره
 ينظام او نور ېلړ تعمیرونه، فابریک یو ،کی ښارونو نورو او کندهار جبل السراج، آباد، لغمان، په جالل همداسی

 ،مقررات نظام نامی او قوانین، يپاره نو د مناسباتو ټولینزو د. تیارشولتاسیسات  او ۍودان يی او تعلیمیملک رفا او
لکه مولوی  دینی عالمانو خبیرو او سترو پوه، شمیر یو د، شعایرو پربنیاد او واعتقادات افغانی ټولنیزو اسالمی او د

 پوهانوله خوا ول شویناومپیژندل و جید نورو دمحمابراهیم کاموی، مولوی فضل الربی، مولوی عبدالحی پنحشیری او
  .نافذ شول ،تایید وروسته عنعنوی جرګی له تصویب او د استازو د قبایلو او قومونو افغانستان د د تدوین او

 ېتبادل نورایسف د ،احترام پربڼست او ګټو ومتقابل د ې،اړیک ېپلوماتیک په برخه کښی دروابطو بین المللی  او وبهرنی د
 مشهور ېک ۍپه نړافغانان  ،هاو وځلید هبل یوځل بیا افغانستان ډیوه او وافغاناند . ها وموندټینګښت او پراختی په سویه

 وشخصیتون او وغیراسالمی ټولن بین المللی اسالمی او ملی او و،بهرنی. خاوندان شول اعتبار حیثیت او لوړ د او
 د، جواهرلعل پنډت نهرو نومیالی متفکر هند مثال په ټوګه د د .یېکټل اویادول  ې سرهمین ته په درنښت او افغانانو
 افغان باتورملت په ما مشرغازی اما ن هللا خان او ۍخپلواک افغانستان د د»:په موقع وویل بیرته اخیستلو د ۍخپلواک

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhmohmand_n_96_esteqlal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplmohmand_n_96_esteqlal.pdf
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 ځما د»: ویل و ولسمشر ارواښاد جمال عبدالناصر نيمصر لومړ دغسی د. «کړه ېپیاوړ هغوښتن ۍخپلواک کی د
  .لواک او ریفورمست پاچا اعلیحضرت غازی امان هللا خان دیپافغانستان خ د ،استاذ ېغوښتن ۍخپلواک

چی نن  ېکارنام او لنډ بهیر قهرمانانو واتل او غازیانو او شهیدانو وهغ د او بیرته اخیستلو د ۍخپلواک د هیواد دې ودا
ولس  ونی افغانستان او توریالی غیرتمنی لرغښکل د افغانی وینی او نیکونو او پلرونو افغان بچی د تاریخ او هر

  .ساتنه اوڅارنه کوییې مال په بدل کی  او خپل سر د او ړيدوی په رګونوکی بهیږی، پری ویا د سره مینه
افغانی په  شاوخوا او تر لسوکالو ټول د ،شول چی پاس کی په لنډ ډول یاد نه ډک عملونه او کارنامو ویاړ غه دد

 سرمشق او دغی تاریخی ورځی په یادونه کی زده کړو هغه څه چی کیدای شی د نو، لګښت او مټ ترسره شوی وو
 ملی پیوستون دی، ځکه پیښی چی هر ملی وحدت او عمل یوالی، او فکر خلکو آزادی سره مینه او د غهوګرځوو، ه

  .په مقابل کی کوچنی اومضمحل کیړی ګډ تصمیم او قوت معنوی د یوه ملت او یوه قام هم د بیا ،څومره سټری وی
  : مخکی والړشو چی لږ ئاجازه ړاکړ! وطنوالو لوستونکو ګرانو

 

 ینه یوـګ والړ پـــــه مـکړیږی، ټین وـزړونــه م  وییږیـتو وبهیږی، وینــــــــــی مـاوښکی م
 وـو، سخت لتاړ په مینه یـخوند او ژوند ته تلی ی  زهیر اوغلی یو له خوب خوړو نه لری یو،

 

مساری او بی اعتباری  ی او په نړیواله کچه شرتمفتضح ما ېبولم چی دغه عوامل او در وړ ذکر سره د ۍپه خواشن
 وافغانستان هیوادپال پاره وهڅول چی د د انتقام اخیستلو غچ او د ،ته ۍمکاراستعماری امپراتور انګریزی محیل او

 بیا /ترقی او پرمخټګ الره ونیسی افغانستان د د دوی محبوب مشرتابه په مقابل کی خنډونه پیداکړی او او د خلکو
 کړنالرو او ۍ نوی پالیس. هناکراری پیل کړ په وسیله الس وهنه ا مزدورانو او ایجنتانو وخپل د اع په څیرجشاه ش د

دغه . هطرح کړل ه،و  وژنه افغان په وسیله افغان  د ملت په مینځ کی تفرقه اچول اوافغان  ، چی هغه دهته مخه کړ
 ،اسالم کی نده او کفرپه چی خبره  چی نه یوازی افغانان پری پوه شوی وو هالس وهنه دومره روښانه او ملموس و

الره کی خڼدونه پیداکول  مخټګ په ترقی او پر ته کول او د اوبی ثباتی رامینځ ډ يسیمه کی ګډو بلکی په ملک او
 ي،چی که ضرورت و وکړ وړاندیز امانی حکومت ته  استازو او غړو سفارتونو وبهرنی حتی په کابل کی د .يد

جرمنی  کابل کی د  چی غوره مثال یی په جنګیږو، خالف دریږو او انګریزانو پر ګ کی دنافغانانو په څ مونږهم د
جګړی ډګر ته  خالف د انګریزانو پر دی حاضر دی د» :چی ویلی وو وپه نوم و« ګرویاد»سفارت استازی داکتر 

جرمنی استازی له دی دوستانه  غازی امان هللا خان د غیرتمن الرښود افغانستان سیاست پوه او ، مګر د«ورشی 
څخه وتالی  ۍوارآله حل او  ستونزو خپله ده چی افغانان پ وکړه او هغه ته یی ځواب ورکړ  احساساتو څخه مننه

   .وونکی ځواب ورکوالی شیتشی او دښمن ته غاښ ما
اعلیحضرت غازی امان هللا خان پدی  وی،رښتین خدمتګار ز خلکو صالح او د هیواد او د او مشر ۍ خپلواک د خو د

ناوړه  اخوشباوری ن د شا پردی تر شی او ده ملت ارادی ته مخامخ دریدالی ن محیل دښمن د او چی مکار پوه وو
 نا باوری اوکې په مینځ  خلکو د ،بڼست او نسخی پر ېکړنالرې جایز نا خپل طرح شوی شوم او د ستفادی کوی اوا

 وژل شی او غوښتل چی بی ګناه خلک ویې لهذا نه . ملک ویجاړوی وژنی اوپه الس  افغان د نفاق زیږوی، افغان 
  .وله الری ایتالیی خواته روان شکندهار  د اوه ورکړیې استعفاء نو ملک ویجاړشی، 

ملت پاکی هیلی او تالشونه ختم او برباد  ټولو پالنونو او د حکومت دوره د غازی امان هللا خان د د ، دی ترتیبه پ
پوه غل حبیب هللا  نا او بیسوا د مشهور ي،انګلیس ګوداګ، د پاره د میاشتو( ۲)و نه واک او اداره د د حکومت . شول

ځوی د کابل شاهی  سقاو د ،انګریز پالن سره سم د په الس وسپارل شو او ېدست و هغه دار د ځوی او سقاو د
 افغانان او افغانستان یو.  هلخوا ورته وتړل شو او وطن پلورو غلو څو دۍ پاچاهی پګړ ماڼی ته ورننوت او د  ارګ

ه ته وغورځید چی په پایل دېکن کړاونوو نور چپاول او چورو قتال، ، قتل وۍ، بی امنیتۍ، بی سوادۍبدمرغ ځل بیا د
 بیا د او هغه تجاوز ښکیالک په لمن کی واچول شول چی د خوارسور ۍوخت بل نړ یی افغانا ن او افغانستان د کې

، پاتی دی ېی نه وروسته کوم شوم میراث چتما د او هغه تجاوز د ېی اونابودی بیل بحث دی، چتدی هم مفتضح ما
باب  جال تور ناخوالو غمیزی او د  تاریخ د چې تداوم اسباب ګرځیدلی دیاو زیږیدنی  د مصیبتونو دتر اوسه پورې 

 مکارو او ومحیل دا هم د ي،اتل نه غل جوړیږ غل نه اتل او را روان دی چی د اوس داسی بهیر ېدا چ  .تشکیلوی
  .په جامه کی الس یوکړیدی د دوستا نو و،دښمنان وکاردی چی پخوانی دښمنانو

حکومت دهشت ملی ) داسی حال چی افغانان د امریکایی ښکیالک ه ویلو وړبولم، پ د خو بیاهغه څه چی په موقع او
یوګونګ غم په مینځ کی قرارلری او ټول ولس او ملی وطن پال  یونا څرګنده او کری په منګلوکی په ګرو او د جان

شی ترسوال  هر خپلواکی او ،دی ګرځیدلی تشویش وړ پریښانی او دکې،  که په بهر پاره که دننه دی او افغا نانو د
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ایجاد شویدی او  ؟!حکومت ، اداره او نظام   رلس کاله کیږی چی په هیواد کیاوې څالندی وړی دی، هغه دا چ
 دی پرځای چی د هم ورسره شته ، په خواشینی سره د مالتړ نړیوال بیدریغه سیاسی ، اقتصادی او نظامی مرسته او

 د ودانولو بیا رغاونی او خلکو امنیت، سوکالی او د وران ویجاړ افغانستان د ولګول شی، د ۍپټی رزخمونو خلکو پ
کیږي نه، پرمخ بیول  ،بنا لومړیتوبونو پر پروګرام او، پالن یو ده کار ون پاره بڼستیز او صادقانه ګامونه پورته شی،

 او ملی شخصیتونو او ملی او تاریخی ارزښتونود ، په تضاد او مصالحو سره برعکس ملی ګټو بلکې
 .يپه سرلوبی، سپکاوی اومعامله کیږ رښتینوخدمتګارانو

او اخالقی فساد، ارتشا او   قتال، غال، اختطاف، ادارای پړاونو پربناء کړاونه، قتل و ونوی رامی دډد  ېورځ تربل
کې په مینځ  ودولت ثالثه یادری ګونی قواو رواجول، دکلتور  فرهنګ او ،ارادی، ایدیالوژی پردیو خپل سر ی او د

پربیګناه خلکو بیرحمانه کې  جنوب لودیځ سیمو لودیځ او او په خاصه ټوګه په ختیځ،  رسوایی او قام شرمی  مفتضح
 لری اوه خوری او جواز نه میثاق، منطق او عدالت سره سمون ن هیڅ نورم، چی د ي،مان او تباهی جریان لردبمبار

 افغانانو د تصفیه شی او او معامله ګرو نه پاک او واکامو، نفاسد ،دی پر ځای چی اداره د نااهلو د  ځانګړی ټوګهپه 
امریکایی  سره احترام وشی او پکښی خوندی وساتل شی، د خپلواکی په نظر کی نیولواو مصلحتونه ، هیواد ګتی او

، چې دت ملی په نو محو د ،اداره هاو ضعیف هبی وا ک ،مطلق ګوداګی غبن او ناروا الس وهنی سره یو جان کری د
دغه  و وکولی شی دڅ تر ،شوی رامینځته  لري، تعریف نه سابقه او ساری اوکې نه په تاریخ  ۍرادولتمد د ۍنړ د

 دی وګړو د ځکه چی د په استتاراو پنهان کاری په آسانی پلی کړی، دا ېموخ ېخپل ،په استفادی سرهنه نفا ق ن 
 : رلس کاله پایلی وښود ل چیاځو نو.ته مینه او اخالص زښته ډیر دی  پردیواکثریت 

 

 ترقی های عالم روبه باال میرود
 رقیمـی ته پایین مــاال بــب ا ازــم

 

فداکاری، ملی پخالینی، ملی  او ایثار افغانانو وهیواد پال او واصیل وخت نه زیات د دی حال سره نن له هره بناء پ
، نامو دوی بد پردیو او د ورت احساس کیږی چی سره یوشی، الس ورکړی چی درض پیوستون اوحرکت ته

سیستم  او ملی نظام او خپل هیواد ،خپلهه پ ،ملی وګړو په مرسته ایجنتانو الس لنډ شی او افغانان د وبیخاصیته کورنی
  : ویجاړهیواد زموږنه غواړی اوموږ باندی غږ کوی چی .کړی جوړ

 ه می پری نږدیـردوتــوریم، پــو کــستاس انوــافغان
 ری نږدیـه می پـ، ورانیدو تزه ویجاړ افغانستان یم

 پای
 
 


