
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

  ۱۸/۰۸/۲۰۱۷        یډاکتر عبدالرحمن زمان
 

 هدغازي امان هللا خان له نظر
 

 تاهمی ښوونې او ېپوهن د خپلواکۍ په ساتنه کې د
  

د هیواد د خپلواکۍ په الره کې د ټولو اتلو شهیدانو او غازیانو  .ده هنیټه د خپلواکۍ د بیرته گټلو ویاړلې کلیز ۲۸د اسد 
اهمیت په  د  ېښوون وا ېپوهن د ېک هساتن هپ ۍغواړم په دغه مناسبت دخپلواک ،وپاکو ارواحو ته د درود په استول

څخه  الهام بښونکو ویناو دهکله د انگریزي استعمار څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا گټلو د اتل، غازي امان هللا خان، 
  .یو څو برخې تاسو په خپلواکۍ او آزادۍ مینو هیوادوالو ته ډالۍ کړم 

  

خپلواکي کوم داسې څیز نه دئ چې څوک یې چاته وروبښي . دا  .خپلواکي ورکول کيږي نه، بلکې اخيستل کيږي
ت پیرزوینه کړې ده، او د وینو په استقالل مونږ ته چا بخښلې نه دئ، بلکې خدای تعالی پر مونږ د دغه ستر نعم

     .(۱) ئتوئیدو او تورې په زور تر السه شوې د
دخپلې »  خو   ،(۲) ییووالي سره کیږ ثابت عزم، زړورتیا، بیداری، سرښیندنې او په اتلسود خپلواکۍ گټل او 

سره ترسره  وښکالو ونو اوغرد خپلواکۍ ساتنه په دغه اوسنیو رنگارنگو بی آیا  خپلواکۍ ساتنه باید څرنگه وکړو؟
   کیږي؟

، د هیواد پالنې او سرښیندنې )فداکارۍ( حس  يپیدا کیږ په زړونو کې چې له دویه او هغه نسلونو وبچیان نه ! د خپلو
، هیڅ وخت به خپلواکي له السه ورنکړو. او کله چې مو صالحه اوالدونه د وفداکاره اوس پیدا کړو . ځکه کله چې

   به یې ساتنه وکړي .  وندان اوسي، د وینې د توئیدو اړتیا هم نه وي، او پوهنهپوهې او تربیت خا
ستاسې   که چیرې ستاسې اوالدونه د پوهې او تعلیم خاوندان اوسي، نوحسودان او ستاسې د خپلواکۍ لیوني دښمنان

  .(۳)  « باسئپه دغه شرف او خپلواکۍ تیرې کوالې نشي . نو ځکه د پوهنې او ښوونې په برخه کې زیار و
غازي امان هللا خان په خپله وینا کې بهرنیو هیوادونو ته د زده کوونکو استولو ته په اشارې سره خلک تشویق کړل 

د گرانو اوالدونو جال کول او زده کړې ته لیږل سخت وي، خو دابه په هیواد کې د جهل د مخنیوي   چې که څه هم
  .او فداکاري وي، کومه چې یې د خپلواکۍ دپاره کړې وي  په الره کې ددوې داسې سرښندنه  او پوهنې

و او حتی کله چې به یې د جمعې او اختر د لمونځونو امامت لوک رټینگا غازي امان هللا خان د پوهنې د اهمیت په هکله
  :اشاره کوله  کوو، نو په خطبو کې به ېي هغې ته

    زما ورونو!»
ه کوم، لدې امله نه ده چې تاسې پرې نه پوهیږئ . تاسې هر یو په دې شیانو که د ځینو چارو په هکله تاسې ته توصی

ځکه  ښه پوهیږئ. زما مقصد یواځې دادئ چې د پوهنې له مخې پدې شیانو پوهیدل گټور او حقیقت ته نږدې وي .
نه  چې هر څه په پوهنې پورې اړه لري. هغه ملت چې پوهنه نلري، هیڅ شئ نلري، او په ژوندیو ملتونو کې

پر   د خپلو الرښوونکو د سپارښتنې کیږي . که د پوهنې په ډگر کې کوښښ وکړواو د هغې په ترالسه کولو کې شمیرل
  .بنسټ عمل وکړو، ورځ تر ورځې به پرمختگ وکړو

)اطلبو   پاملرنه وکړئ چې حضرت رسول هللا )ص( د پوهنې حاصلولو ته تر کومې اندازې اهمیت ورکړئ دئ چې
د صنعت او  .یعنی علم حاصل کړئ که څه هم په چین کې وي  عربان چین ته صین وائی  (کان بالصینولو   العلم

    . ئ، ژوند په علم پورې تړلې ديتجارت او نورو شیانو پرمختگ ټول په علم پورې تړلي د
ته  وبچیان پلوحکومت د تعلیم سامان، معلم، ښوونځي او هر څه برابر کړیدي. اوس هغه وخت تیرشوې چې خلکو به خ

لس ورځې په عیش تیرولې، خو څرنگه چې نه پوهیدل، نو ټوله شتمني به یې   څه به یې وبچیان شتمني ټولوله او
. ځکه چې د هر چا رښتیني شتمني د هغې پوهه او  ئټوله کړرو ته پوهه وبچیان نه! خپلو  .ضایع او له منځه تلله 

   نه ده. معارف دئ ، او د علم خزانه له منځه تلونکي
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. الحمدهللا مونږ مسلمانان يو او هيڅ کس پر بل ههيڅ توپير نشت اوس ټول خلک سره برابر دي او ددوې تر منځ
. يواځې هغه کسان چې علمي پانگه او  ئبه مو وياړ کوو، تير شويد نلوړوالې نلري. هغه وخت چې پرخپل خاندا

   .يد پوهې تجربه يې لوړه وي، ميدان گټ
رې پ که څه هم دا شیان چې زه درته وایم، الحمدهللا تاسې ټول پرې پوهیږئ، خو زړه مې درد کوي! غواړم چه ښه

  پوه شئ.
بچې یم. ما په پیل کې عرض وکړ چې توره په پوهې جوړه  په خلکو کې یوه اصطالح ده چې زه د تورې )شمشیر( 

  .ه دمخه ښوونې ته پاملرنه وکړوڅ ه هم نه وای.نو ځکه تر هرشویده. که پوهه نه وای، په نړۍ کې به تور
)اطلبو العلم   د علم زده کړه یواځې په کوچنیتوب پورې اړه نه لري، بلکې کوچنیانو او لویانو ته علم ضروري دئ

زده کړه ه کیږئ، تمن المهد الی اللهد( یعنې له هغه وخته چې په ځانگو کې یاست تر څو چې مړه کیږئ او لحد ته ښک
  .(۴) «ئوکړ

هغه ملت چې پوهه ونلري، هيڅکله د خپلو حقوقو ساتنه نشې » :غازي امان هللا خان د علمي پرمختگ په هکله ویل
   . ينور د هغوې پر مشروعه حقوقو د تيري الس ورغځو  کوالی، او هرومرو به

  مترا علم در دين و دنيا تما
  مکه کار تو از علم گيرد نظا

که تاسې په رښتيا سره د پوهنې   سې علميت او پوهه ولری، څوک هم ستاسې پر حقوقو تيرې کوالې نشي .که تا
  .(۵)«ئپه ډگر کې کوښښ ونکړئ، خپله آزادي او خپلواکي ساتلی نش

  

 پای
 :ذماخ

مه نیټه ۲۱د سپتمبر  ۱۹۲۲مه )۳۰ې ږو د  لمریز هجري کال ۱۳۰۱گڼه، د  ۴۶-۴۵امان افغان، دوهم کال  .1
   )د استقالل د څلورمې کلیزې په مناسبت د غازي امان هللا خان وینا(.

    مه نیټه، د پغمان په عمومي بڼ کې دخپلواکۍ د پنځم تلین د مراسمو د پیل وینا۱۱د میاشتې په  يزمرد .2
د پرانیستلوپه مراسمو کې   نهمې کلیزېد خپلواکۍ د گټلو د ) هنیټ ۱۶کال د وږي د میاشتې  ۱۳۰۶انیس ، د   .3

  (د غازی امان هللا خان وینا
کال د تلې د میاشتې لومړۍ نیټه )د لوې باختر په  ۱۳۰۲مه گڼه، د ۲۰، او۱۹، ۱۸امان افغان، د څلورم کال  .4

  .ورځ د اعلیحضرت امان هللا خان خطبه(
مه نیټه )په سالمخانه کې د جشن په ۱۶کال د کب د میاشتې  ۱۳۰۳مه گڼه، د ۴۵امان افغان، د پنځم کال  .5

  .مناسبت د غازي امان هللا خان وینا(
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