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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

م٢٠/٠٨/٢٠١٠                                                                         سرلوڅ مرادزی
                   

  

  کوز پښتانه او د افغانستان خپلواکي: د تاريخ پاڼه
  

ی  و د غازي امان اهللا ولو افغانانو وم جشن په مناسبت ٩١د خپلواک د لوم و ه  او کوزو پښتنو ته چې د دوی په 
ولو په برخه شوی مبار    .  کي وايم خان په مشرۍ دا وياړ زموږ د 

نده ده  ر لي او . و د ژوند دويم نوم دیخپلواکي د پښتنلکه چې  ه بابيزه  پښتنو د خپلواک لپاره د ژوند بله هره تو
ی دی يتوب ورک وي په تاريخ کې نه مري او تل ژوندي . خپلواک ته يي لوم  هغه ملتونه چې خپلواک ژوند خو

ريز لخوا لحاظکوز پښتانه سره له دې چې په اداري. وي ، خو بېل ساتل شوي وو د کابل له حکومته په هغه مهال  د ان
ي دوی هغهکله چې په کابل کې د افغانستان د خپلو ه کوي او  په خاک  اعالن کي ندنې ته هرو بدر  ډول سر

ي   :ه دې اړه د تاريخ يوه پاڼه ولولورا پ. چمتوکي
ي او د همدي کال اپريل کې د برتانوي هند د کال فبرورۍ کې د خپلواک ا١٩١٩کله چې «  ې په عالن کي  بريد کر
يلور ښت ترسره کي ې اعالن نه دی شوی، سرهخو سردار عبدالرحمان ( او د دولتونو سفيران  له دې چې د ج
ولو ړومبی د ازاد سرحد   په کابل کې )حافظ سيف اهللا خان( په ډهلي او )خان ن دي، تر   اوږدو په) پښتونستان(استو

ي او مشران يي لکه حاجي ترن زی او د چکنورې مال سيب ې ته چمتو کي ونو پښتانه وسلوال او ج  د کې په زر
يډيورند  ارو د هغه مهال مشر فخر افغان . له کوزي غاړې جالل اباد ته را په محکوم پښتونستان کې د خدايي خدمت
يپاچاخ ون د ٩٠٠ کسيزه جر د خپلو ٣٢بلخوا پېښور کې . ان په مشرۍ ملي احساسات راپاري رو په   تنو مل

ول پې و افغانستان د پوستې د چارواکي ميرزا غالم حيدرخان پرشا ي او د م مياشتې ترپايه په  ولي ښور کې خوا را
ي ون کي ريزپه ضد پآ  اهللا خان د افغانستان دولت اعالميي او د غازي امانپښتني رضاکارو ډلو لخوا . د ان

ي ر ي چوڼيو کې الس پالس  ريزانو په پو ريز پر ضد مکتوبونه د ان د يرغل لپاره  او د جبهې شاته د ان
ي ی حتی شجاع الملک د چترال د چارو . چمتووالي نيول کي وډا ريز د دولت  ريزانو نو(پازوال د ان موړي په ان

مارلی١٢کوشنيتوب کې چې  خه هم د غازي امان اهللا خان له ولولو ډکو مکت)  و کلن و، د چترال په پازوال  وبونو 
  . په خپلواک ميين شوی و

ول روسته د اپريل له نيمايي بلخوا ازې په  ن ان ي کېهند، د افغانستان د خپلواک غور .  له يوه سره تربل خپري
ريزا ون کوي او د ا خه تر الهوره د  .ينو پر وسلوالو پوليسو يرغل وروړپه الهور کې خلک عمومي پا له ډهلې 

ي چې پو ل تر هغه بنده پاتي اډي پ ياور کول کي   ».ي حکومت اعالن او خلک 
ن ه د افغانستان د خپلواک غور تونکو ولسونو  او په هغې کې د کوزو پښتنو ون ولو خپلواک غو ، د سيمې د 

يني ک. ه شوهلپاره په يوه الهام بدل مني پادا چې نن په لويدي کې  تاريخ په ، المل يي د تېر ليۍ پښتنو سره دو
  !همدې تفسير کې نغښتی دی
  !ژوندی دې وي افغانستان

  !تل دې وي خپلواکي
***********  

  
ونه    :اخ

   ١٩٣٨، لندن چاپ معاصر افغانستان، د سردار اقبال عليشا ليکنه
  افغانستان در مسير تاريخ 

  
             

     
  

 
 
 
 
 


