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 Political   سياسی

  
  مد اياز نوریـمح   
ی       ٢٠٠٩جون لوم

  
  

  
  

  اعليحضرت امان اهللا خان غازی
   در هنگام پادشاهی

  
  !رښتينو آزادي پالوونکو افغانانو ته

  
   تلين په مناسبت مبارکي وايم١١٧ زي اعليحضرت امان اهللا خان د زوکړې دد هغه ملي اتل غا

  
ولي ١٢٧١د    ميالدي کال د جون د مياشتې ١٨٩٢د مياشتې يوولسمه، د ) جوزا( هجري لمريز کال د غبر

کلي او لرغوني افغانستان د وخت د بادشاه امير حبيب اهللا خان په کور کې يو زوی  ه وه، چې د  ی ني لوم
يدو ود امان اهللابادشاه او ملکې د دې زوی نوم . زي ې ې وهل . ک و کې الس پ هغه ضعيف البنيه ماشوم په زان

خه(،! وک خبر وه؟. او خپلې مور ته به يې موسکاوې او ژړاوې کولې او لوئيده ، )سيواء د حکيم اهللا تعالی 
ېدلي شهزاده ماشو خه د افغانستان بادشاه او ورسره داسې يو چې په نه لرې راتلوونکې کې به له دې نوي زې م 

و  ون ی په  ريزي استعمار به لوم واک، ان ي، چې د وخت کبرجن، غاصب او مکار زبر ملي قهرمان جوړي
ه خپلواکي  و ترهغه دمه پورې وهي چې د خپل فخرمن هيواد بشپ پې کوي او ورپسې به يې په خپلو درندو 

  . ورباندې ومني

ران هيواد افغانستان د خپلواک د محصل د لوی غازي اعليحضرت مرحوم امان اهللا دلته خبره ا! هو و ياد د 
ې يادول دي خه يوازن کس اوسم، چې قلم ته . خان د زوک کيدای شي نن زه د هيواد د لوستو کسانو له جملې 

ې ليکم، پوره ډاډ لرم، زه به ژ و کر ې په مناسبت  وندۍ يا به نه وم، خو دا الس کوم او د دې ملی اتل د زوک
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ه په  او وي، او د افغانستان خپلواکي پال ملت به په راتلوونکې کې دا له شانه ډکه ني به يوه ژر تيرېدوونک پ
ي   .پوره برم سره لمان

  
  

  غازی اعليحضرت امان اهللا خان                                                             
 نفوان جوانیـدر ُع                                                                    

   

، د امير محمد  اعليحضرت امان اهللا خان د امير حبيب اهللا خان دريم مشر زوی، د امير عبدالرحمن خان لمس
، د امير دوست محمد خان کودۍ، چې دا سلسله د سردار پاينده محمد خان او بيا د وس   سردارافضل خان ک

ي ملقبه وه، د امير ) سراج الخواتين(مور يې ملکه سرور سلطانه چې په . جمال خان بارکزي پورې ورغزې
  .شير علی خان د دربار د شاه غاساسي شيردل خان لور او د خوشدل خان خور کيده

  !درنو افغانانو

ۍ ته د يوه ثابت خصوصيت او  يدلته بنستيزه خبره دغه ده، چې هر انسان دې ن ر سره راهست کي دا هم . کرک
اوکې د ودې چاپيريال او کورن خصوصا د مور او پالر وضعيت او چلند د  ممکنه ده چې د ماشوم توب په پ
ان نازولي، مغرور، بی عاطفې، حريص او عياش  يوه انسان په راتلوونکې خپل اغيز شيندي، او معموال شاه زاد

ۍ په سياسی دربارو کې د  ه هم کمې خو شته ديوي، ليکن د ن ې که  و شخصيتونو او بادشاهانو بيل  .ان
بادشاه زوی . خان د ډيرو زامنو په کتار کې د هغه يو زوی امان اهللا خان دۍدلته زما مطلب د امير حبيب اهللا 

خه بيزاره، د  امان اهللا خان په خپل ذاتي فطرت کې يو ذهين، زيرک، متواضع، زړه سواند، له انحرافي تفريحو 
و وړو منتقد او خجل، په خپل ملت هيواد او خلکو مين، ترقی پال او لوی آ زادي پال انسان خپل پالر په منفی ک

د همدې غوره صفتونو په ترڅ کې د هغه زمانې يو شمير لوستي په هيواد او افغان ولس زړه سوانده افغانان . وه
ول شول، هم هغه وه چې د  ی وه، په دې شهزاده را ن يې تشکيل ک  م کال د ١٩١٩چې د مشروطيت غور

ه کله چې امير حبيب اهللا خان٢٨فبرورۍ د مياشتې په   ووژل شو، امان اهللا خان رسما د افغانستان پادشاه  ني
اکل شو وان، سخت متحرک او د زورور زړه خاوند وه٢٧هغه دم بادشاه امان اهللا خان . و دا وخت  . کلن 

ې وهل يرو کې الس پ ريزي امپراتورۍ په زن ې . افغانستان د ان اعليحضرت امان اهللا خان غاصب ته د ج
، چې پ ران افغانستان سياسی خپلواکی تر السه شوهاعالن ورصادر ک امانی مستقل دولت د . ه نتيجه کې يې د 

ل   .هيواد د پرمخت لپاره لوی کارونه تر سره ک

ل لپاره د افغان لوی ملی شخصيت محمود خان طرزی د لور ثريا ج ان سره اعليحضرت امان اهللا خان د دوهم 
، ١٩١٣په کال  خه يې اوس يو زوی واالحضرت ډاکتر احسان اهللا خان چې د اوالدونو م کې واده وک  د جملې 

   .او درې لورانې، شاهدخت مليحه جان، شاهدخت هنديه جان او شاهدخت ناجيه جان ژوندي دي

خه د  ريزي استعمار د توطئ٢۴ م کال د می په ١٩٢٩د امانی مستقل دولت پس له لس کالنو شتون  ه د ان ې  ني
روپ په واسطه چې مشري يې يو لوی ملی خاين، شرميدلي حبيب اهللا له کبله ظاهرا د يوه د اړه مار افغاني 

ې تر نن پورې د افغانستان ملت د سوکال ورځ ونه ليده) بچه سقو( ه والړ، چې له هغې ني نن . کوله له من
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ريزانو له خوا د تروريزم سره د مبارزې تر ه د امريکايانو او ان ه تو  عنوان الندې نيول زمون هيواد په پشپ
  !؟... لرو او نه اقتصادي خپلواکيمون نه سياسی استقالل. شوی دئ

  

  
   غازی  امان اهللا خان اعليحضرت
  در خردسالی 

  
ۍ ۶٨ کاله جال وطن د ٣١اعليحضرت غازی امان اهللا خان پس له  اليا په هيواد کې له دې ن  کالنو په عمر د اي

ې ې ک ې پ ارمانی له دې دنيا نه والړ، ليکن نوم او کارنامې يې ابدي د افغانستان د هغه غازي بادشاه .ستر
  .آزادی پال ملت په ذهن کې پاتې دي

  

  ! غازي امان اهللا خانه           
  )آمين (!!!وح دې ښاد او ګور دې وړنګين اوسهر

  
  
  

افغان کبير شاه آزاده ، پاد، اين  روان اعليحضرت امان اهللا خان غازی"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
خشنود و با روان تمام غازيان و شهيدان و جانبازان معرکۀ استقالل وطن، ، را افغانستان" قهرمان ملی واقعی"و 

  .  الطاف خداوندی آرزو ميکندشامل

  !ان بادفردوس برين مأوايشو  شاد شانروان                      
    AA-AA ادارۀ پورتال                                                                                       

  

 
  


