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  محمد اياز نوری : رالېږنه
٢۵/٠۴/٢٠١٠  

  )د افغانستان ( شهزاده ډاکټر احسان اهللا : ليکونکئ
  

  

  د افغان ملی اتل اعليحضرت غازی امان اهللا خان
  د پنځوسمې کليزې په يادد مړينې 

  

  پيغام) د افغانستان ( د واالحضرت شهزاده ډاکټر احسان اهللا خان 
  

  
  حضرت امان اهللا خان غازی در روم ياعل

  ع١٩٥١سال 
  

و او خويندو   !هيواد والو، زما د ګران افغانستان ورو

  !تاسو هر يوه ته د خپل سالم او نيکو هيلو څخه پس
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 نيټې سره سمون لري، ٢۵م کال د اپريل د مياشتې د ٢٠١٠، چې ۵يی د مياشتې  هجری کال د غوا١٣٨٩نن د 
برابره ده زما د پالر د افغانستان د لوی بادشاه، اعليحضرت مرحوم غازی امان اهللا خان د وفات د پنځوسمې کليزې 

البته په . يکه کړمغوښتل مې دا پرتمينه ورځ د هر وطنپال او آزادي پال او ترقی خوښوونکي افغان سره شر. سره
همدې نيټه يو افغان ميړه او باتور د افغانستان يو پخواني بادشاه او يو رښتني استقالل پال او د هيواد  په ترق او 

  .آبادی مين انسان د پرديتوب په ټاټوبي کې له دې نړئ سترګې پټې کړې

هغه په دې باور وه، .  د بادشاه مقام ومانهافغانستان م کال د فبروۍ په شلمه رسما د١٩١٩بادشاه امان اهللا خان د 
چې تر څو يې هيواد سياسی خپلواکي تر السه نه کړي، د ترقي او آبادۍ امکان يې نشته، چې په دې ترتيب بادشاه په 

  :بادشاه پخپله يوه رسمی خطابه کې وويل .نوموړې نيټه د انګريزي استعمار څخه د افغانستان آزادي اعالن کړه

او په دې عين کې يې ورسره توره له پوښه راويسته او وې . ه يوه بشپړ مستقل هيواد کې بادشاه اووسمزه غواړم پ
  :فرماييل

او خپله وينا يې .تر څو افغانستان په پوره توګه د انګريزي ښکيالک څخه آزاد نشي، زه به دا توره په پوښ کې نکړم
  ...افغانستان د افغانانو لپاره : په دې جمله بشپړه کړه

م کال د مې د مياشتې په اومه ١٩١٩ليکن د برتانوي استعمار امپراتوري د نوي بادشاه دا حرکت ونه مانه، چې بيا د 
افغان مجاهدين د نه کافي وسلو سره سره په اتلوالئ وجنګيدل، او . نيټه د افغان او انګريز توده جګړه سره پيل شوله

ورپسې پس له اوږدو خبرو اترو د نوموړي کال د . ه يې عمال وښودهتر پايه يې خپل مقاومت وساته او خپله ميړان
اګست د مياشتې د اتمه نيټه يو د سولې تړون السليک شو او د انګليس دولت د افغانستان بشپړه سياسی خپلواکي 

 ډېره خوښي يې ټولو افغانی طبقو اوپه هيواد کې ميشته قومونو د افغان بادشاه دا اقدام او برئ وستايه او. تضديق کړله
  پرې وکړه

  :غازي امان اهللا خان وويل

مونږ له مختلفو قومونو څخه لکه پشتون، تاجک او هزاره ياستو، ليکن مونږ يو ملت يواو يو ګډ وطن لرو، چې هغه 
  :بيا يې وويل. افغانستان دئ

پس له . لقا خپلواک يواوس مونږمط. زړه ور افغان وسله وال پوځ د ملت په مرسته زمونږ د آزادئ حق راحاصل کړ
هغه افغانان چې، د استقالل په جګړه کې شهيدان شوي، هغوی پر مونږ .دې مونږ د يوه قانوني سياسي نظام تابع يو

  .مونږ ټول د هيواد په آزادئ کې د هغوی پوروړي يو. هغوی بايد مونږ هير نه کړو. لوی حق لري

پل ټول وس او قوت د هيواد د جوړولو او ترقئ مهمو ټکو پس له دې سياسي فتح څخه غازي اعليحضرت وتوانيد، خ
  :د اعليحضرت پروګرام څلور هدفونه يا موخې په ځان کې لرل. ته ورمتمرکز کړي

  ـ د هيواد د سياسی استقالل حصول او نړيوالو ته د نوي افغانستان ورپېږندل١

   د هيواد بيا آبادول او د ژوند نوي کول-٢

  او د قانون حاکمول په ټولنه کې، لکه د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون نافذول ټولنيز بنسټيز بدلون -٣

   په اوږده محال کې د اسالمي نړئ سره د اړيکو نور ټينګول او پراخول-۴

  :غازي اعليحضرت به ويل

 په ځان مونږ له لسو تر پنځلسو کلونو پورې بهرنئ الس نيونې ته اړ يو، پس له دې مودې څخه افغانستان بايد کال
  .متکي شي او خپلې اساسي اړتياوی پخپله ځان ته پوره کړي

   :لومړئ هدف
او نړيواله پيږندنه هم په ښه صورت سره پر مخ والړه . د هيواد سياسي خپلواکي د برتانوي استعمار څخه حاصل شوه

خپلې سياسی نمايندګئ او د  هغو څو لومړنيو کلنو په ترڅ کې د دنيا معتبرو مملکتنو په مستقل افغانستان کې 
  .پرانستلې

  :دوهم هدف
ځکه چې، د دې هدف اجرا په تړلې قومي او قباييلي . د بادشاه لپاره د دوهم مرام سر ته رسول مشکل او ستونځمن وه

سره د دې موانعوو په سياسي او اداري چوکاټ کې د وګړو د ژوند د .او زوړ شوي دود کې آسان کار نه شو کيدالی
لپاره د لومړي اساسي قانون توشيح کيدل، او د اتياوو په حدودو کې د اړوندو نظام نامو، د وزيرانو د قانوني کولو 

ه لرله، په تصويب ورسيدل بادشاه . مجلس پرانيستل او د لويې جرګې رابلل، چې هغه دم يې د موقت پارلمان ب
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ي کار پيل کړ، چې زه يې دلته له مخصوصا د معارف ډګر ته ژورپام ورواړوه، او عمال يې په دې ډګر کې جد
  .جزياتو ذکر نه کوم

  :دريم هدف
د دوهم هدف په پرتله د هيواد آبادي د اقتصادي او بنيادي اړخه د قوي اقتصاد لروونکو هيواده په مرسته ژر او څه 

يو مهنديسين، د افغانستان حکومت په پيل کې بی له ځنډه فني کارپوه کسان لکه، انجنيران او د ودان. آسان کار وه
په دې نوي . طبيبان او د کرنې متخصيصين له اروپايي هيوادو څخه راوبلل، چې د هيواد د ترقي لپاره مرسته وکړي

زمان کې د يوه قوي او آباد افغانستان د جوړلو لپاره جوړ شوئ پروګرام به شخصا او مخامخ د بادشاه له خوا 
يواد مختلفو سيمو ته به چې، به په کې کار جريان درلود، د مهندسينو مثال، پخپله غازي اعليحضرت به د ه. تعقبيدلو

د اعليحضرت په نظر د داراالمان نوۍ ښار بايد د هيواد د .سره سفر کاوه، او د کار صورت حال به يې کوت
  .  وایراتلوونکې آبادولو اساسي پيل وای او تاريخي او ښکل کابل بايد د افغانستان د پالزمينې سمبول پاتې شوئ

  :څلورم هدف
غازی امان اهللا خان تصميم ونيو چې، په مرور د ممکنه زمان هيواد د غربی نړئ له نفوذ څخه راوباسي او د آسيا د 

ځکه په هغه . اسالمي هيوادو سره نژدې شي، چې دا پروګرام د بادشاه په راتلوونکې اجندا کې ځای پر ځای شوئ وه
د لومړی : مثال. تان يواځنئ مستقل او د سياسي استقالل درلودونک هيواد وهم کال کې افغانس١٩٢٠زمان يعنی په 

عربي هيوادونه د انګريزي او . نړيوالې جګړې څخه پس ترکيه ال هم د فرانسې او ايټاليا تر استعمار الندې وه
استعمار سره دافغانستان د شمال خوا اسالمي هيوادونه د شوروي روسي .فرانسوي استعمار تر من ويشل شوي ول

په دې من کې فقط دا زمونږ وياړمن .ساتل کيدل او د ايران هيواد هم د انګليس او روسيې د نفوذ الندې پروت وه
  .افغانستان وه، چې د خپل ملي زعيم تر قيادت الندې يې خپله مکمله خپلواکي لرله

وده، ويل يېم کې ١٩٢٩د غازي امان اهللا خان هغه وروستئ څرګندونې کله چې يې په کال    :اجبارا خپل هيواد پرې

البته زه نشم کوالی، چې تاريخ هير . دا نن وروستئ ورځ ده، چې تاسو د خپل بادشاه الس ته فشار ورکوئ
ما غوښتل، چې وطن ته مې په سياسي، اقتصادي، ...! بالخصوص هغه تاريخ زما د لس کلن دوران د بادشاهئ.کړم

په دې لس کلن دور کې خوښ وم، چې چې د هيواد په برخه ليک کې . ورکړمکلتوري او ټولنيزو برخو کې ترقي 
ګډون ولرم، مګر له بده بخته ما په کور او بهر کې داسی دښمنان لرل چې، هغوی نه غوښتل زمونږ افغانستان 

  :او بيا يې اضافه کړه. يومستقل او قوي هيواد جوړ شي

ې، زما سره د ملي دندو په اجرا کې يو ګام واست او د هيواد د له تاسو ټولو څخه، چې زما سره واست، مننه کوم چ
هير مو نشي، چې زما د مشرتوب پر وخت زمونږ ګران هيواد . راتلونکې لپاره سره يو ځای وو او کار مو سره کاوه

يوازې د افغانستان .خپل سياسي استقالل تر السه کړ او په سياسي او اقتصادي ډګر کې يې ښه پرمخت وکړ
هيله لرم، چې زما نوم په افغانستان کې هير . لونکئ تاريخ به زما د لس کلن دور په اړه منصفانه قضاوت کويرات
  .نشي

  :ګرانو افغانانو

م پيل دئ، په هيواد دننه، اروپا او امريکا کې خلک په آزاد ډول د اعليحضرت غازي ٢٠١٠دغه ده اوس چې، د کال 
قدير کوي او د هغه وطن دوست او زړه سواند بادشاه د نوم  څخه په نيکئ يادونه امان اهللا خان له تاريخ او کړو څخه ت

لکه څنګه چې مې تل ويلي، پخوانيو افغان حکومتونو سره له دې چې غوښتل يې، چې زما د پالر نوم له منځه . کوي
اما د هغه غازي بادشاه نوم يوسي او مثال، د داراالمان د ښار او د امانی د ښوونځي نومونو او نورو ته تغير ورکړي، 

 هجري کال د ثور د ١٣٣٩غازي اعليحضرت امان اهللا خان باالخره د .  هر وخت د افغانانو په زړه کې ژوندۍ وه
 نيتې سره سمون خوري، د سويس هيواد د ٢۵ کال د اپريل د مياشتی د ١٩۶٠ نيټه، چې د ميالدي ۵مياشتی پر 

روح دې . ناروغئ له کبله د پرديتوب پر ټاټوبي ځان حق ته وسپارهزوريخ ښار په يوه روغتون کې د ځيګر د
  .خوشحاله وي او اهللا تعالی دې جنت وربرخه کړي

  :زما  پالر غازي اعليحضرت د وفات په وروستئ ورځ هم فقط افغانستان يادولو او پر له پسې به يې ويل

  ...اې زما خدايه

  ...اې زما افغانستانه

  ...ې کابلها

  ... اې د داراالمان غرونواې پغمانه،

  ...هغه افغانستان، چې زما وطن وه
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زما مشر ورور شهزاده رحمت اهللا خان  پريکړه کړې وه، چې د غازي بادشاه جنازه د ايټاليا هيواد پالزمينې روم په 
وګه په دې زمان کې د ايټاليا دولت جنازه د درې ورځو لپاره په رسمي ت. اسالمي هديره کې خاورو ته وسپاري

په عين د وخت کې د پاکستان د دولت له خوا وړانديز راورسيد چې، هغوی حاضر دي چې، د امان اهللا خان  .وساتله
د دې اوضاع پر انکشاف د افغانستان د ملت . جنازه پاکستان ته راوړل شي او هلته دې زيارت پرې جوړ شي

په دې عين کې د .؟...!پردي ملک کې ښخ کيدالی شياعتراض پورته شو، چې څنګه د افغانستان يو نامي پاچا په يوه 
افغانستان بادشاه محمد ظاهر شاه وشرميده او شهزاده رحمت اهللا خان ته يې وړانديز راولېږه چې، د غازی امان اهللا 

ر يې جنازه دې د ښخيدو لپاره افغانستان ته ورانتقال او په جالل آباد کې دې د هغه د پالر امير حبيب اهللا خان او ورو
هم هغه وه، چې د رحمت اهللا خان د موافقې نه پس . شهزاده رحمت اهللا خان د زيارت تر څن خاورو ته وسپارل شي

افغان حکومت يوه ځانګړې الوتکه د آيټاليا هيواد ته راواستوله او د غازي اعليحضرت جسد د هيواد د جالل آباد ښار 
  .ته ورسول شو

غازي امان اهللا خان جنازه په روم کې موجوده وه، د ايټاليا دولت له خوا خورا د هغو درې ورځو په ترڅ کې چې، د 
ئ ځای ورکړ چې، د ايټاليا د  ٢O-AR د افغان پخواني غازي بادشاه تابوت ته يې د.درنشت ورته وړاندې شو  په ما

په دريمه ورځ . کيدلهحکومتي ځانګړي ګارد د دوو مسلحو ټوليو د سرتيرو له خوا د تيارسې په رسم کې يې ساتنه 
ئ څخه بهر ته ليګديدلو، د سرتيرو د يوې سل کسيزې ټول له خوا د افغانستان پخواني  کوم وخت چې، تابوت د ما

  .متوفی پاچا ته  مخصوص رسمي سالم ادا کړای شو

ان د اوسنيو د غازي مرحوم اعليحضرت امان اهللا خان د وفات د پنځوسمې کليزې د ياد په پای کې غواړم، د افغانست
او راتلوونکو دولتي او حکومتي مشرانو ته ورسوم چې، زما د پالر آزادي دوسته شخصيت، وطن پالنه او افغانانو ته 

  .د خدمت احساس تل په نظر کې ولري او پر مخ والړ شي

                                                        په افغاني درنشت سره

  )غانستان د اف( احسان اهللا 

   سويس–جينوا 

٢۵/٠۴/٢٠١٠   

Prince Ehsan Ullah d Afghanistan  

Genve Suiss  

٢٠١٠-٠٤-٢٥  

  

 
  تابوت اعليحضرت غازی امان اهللا خان در روم 

  در سالون مخصوص و مکلل
  بدرقۀ گارد احترام با و 

   ع١٩٦٠سال 
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  حضرت غازی امان اهللا خان در روميجنازۀ اعل تشييع

   عسکری و با اسکورت گارد احترامبا مراسم خاص
   ع١٩٦٠اپريل 

  

  


