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  نـوري ايـاز محمد
ست ١٨   ٢٠٠٩ ا

  
  

  
  

  انـګريـزي استعمار څخه د ګـران افغانستاند
  

  ړ د خـپلواکۍ د نـيويمې کلـيزې په ويـا
  

  !آزادي پالو افغانانو
ې او ،هيواد تاريخي افغانستان د وياړمن تاريخ په بهير کېد  زمون  وسيلهپه دې يمې عظ د يوې ارزشمندې ور

ت ې ته په درن د مياشتې  ) اسد( هجري لمريز کال د زمري ١٢٩٨دا ستره ورځ د  .تاسو هر يوه ته مبارکي وايم ،پې
ست ١٩١٩ د ٢٨ ه ده١٨ م کال د ا ه ده، چې د افغانستان هيواد دا هغه يوه تاريخي او نه .  ني  پالهيرېدوونکې ني

ود اعليحضرت غازي امان اهللا خان په مشرۍ،    په عذر او زاريو بلکې د سرنهملت په يوه اتفاق، د خپل محبوب الر
ې په ترڅ کې  يوال امپراتوري قدرت د ميز تر داو خپلو وينو په ورکولو، يعنی د تودې ج  هغه وخت زورور ن

ه سياسی شاه کيناوه هخپلواکي او خپله بشپ   .  يې رسما پرې السليک ک
ت سره يادوي، چې دا ملت آزادي افغانستان د که په مينه او درن  حريت خصلتا پال ملت هر کال دا وياړمنه ورځ 

وي او نه يې مريتوب قبلوي پال او ملي غرور ي خه لوړ نه زغمي، نه سر ورته  ان   چې دهدلته  . لري ، له 
خه په مايوسي، بيا د د زورعمارد است ې او تر ډېره خپل تهې تيوري ئتوط استعمال  ه هم په مرام مخه ک  ته که 

ه، خو رسيدلۍ دئ من . موقتي تو ل په کال انزمون يو تاريخی او مکار د ی  ميالدی ١٨٣٩ريزي استعمار لوم
، چې د  ل ١٨۴٢ه کې ناکام او په  ملت د مبارزې په نتيجافغانکې زمون په هيواد يرغل وک  م کال له هيواده وش
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، چې بيا هم د دې خپلواکی پال ملت  م ١٨٨٠م نه تر ١٨٧٨دوهم يرغل يې د کال . شو  کلک سوک دپورې دوام وک
ريز . په ذريعه بيرته برتانوی هندوستان ته په شاه شو ه چې د استقالل په جن مشهوره دراما د افغان او ان يمه ج

ان ی افغانانو د خپل يو ملی اتل ده،  من باندې لوم تيا يې پدې کې ده چې دا عادالنه يرغل په غاصب د
  . مشرتوب د خپلې سياسی خپلواکۍ د بيرته اخستلو لپاره پيل کپهاعليحضرت امان اهللا خان 

ه کله چې شهزاده امان اهللا خان د خپل پالر امير ٢٣ فبروری د مياشتې په د م کال ١٩١٩ د  خان د وژل اهللاحبيب  ني
خه پس   ې پس يعنې د فبروری په افغانستان د رسماکيدو  ه ور ه يې افغان ملت ته ٢٨ بادشاه شو، پن ې الند ني

ه   :خطابه ورصادره ک
يل وم او اوس دغه وکزه د خپل د پالر د شهادت په وخت په کابل کې د پادشاهۍ د مقام !  معظم ملتهافغانستانې د ا

په سر کړ،   چې زما ملت دغه شاهی تاج ماته راکله. انت متوکال او د اهللا پاک په نصرت په غاړه اخلمدروند ملی ام
افغان ملت په د .  نړيوال قدرتونه يو مستقل او خپلواک هيواد اووسيمستقلژمنه مې وکړه، چې افغانستان لکه نور 

ې شيبې دله . يواځې د قانون متابعت وکړيړه آزادي ولري، او سيوا د هر تيري څخه خلک بايد بشپننه او بهر 
ړای شي، د نورو قوی وکاجباری کار او بيګار منع دي، زما حکومت هغه څه کوي، چې زمونږ ملت او هيواد 

  .ې به مشوره کومکد ملت په چارو .دولتونو په کتار کې خپل مناسب موقعيت حاصل کړي
 اهل اسالم تاسو،زه له لوی اهللا څخه . اظت کې هوښيار اووسۍد خپل دين او دولت او هيواد په حف! ملته ما ګران پر

  )٧۵٢غبار مخ (.او ټول بشريت ته د خير او سوکالۍ استدعا کوم
ريز ته د خپل هيواد د سياسی خپلواکۍ ٣ م کال د مارچ په ١٩١٩ خان د اهللايحضرت امان اعل ديق ص تد متجاوز ان

ه ريز دا ليک ته اهم. لپاره ليک ولي تني آزادي . يت قايل نشوليکن ان تونکي باچا د اپريل په مياشت کې غور
ل ي سوقيات د جنوب په طرف پيل ک من . پو خيبرد جنرال صالح : ې د تعرض لپاره درې استقامتونه لکهباندپه د

سره يل خان او لوی خان مير زمان خان، پکتيا اوخوست د جنرال نادر خان او ورعبدالوکمحمد خان، چترال د جنرال 
دران او قندهار د سردار عبدالقدوس خان د قوماندانيو سره تثبيت شولخان ی قواء د می د مياشتې افغان.  ببرک خان 

ه د خيبر په مورچل کې د جنرال صالح محمد  ريزانو ورپيل خانپه دريمه ني نۍ يرغل په ان  تر قيادت الندې لوم
ې په مجموع  .ک اکلي ې يو مياشت دوامکدې نابرابرې ج ل د جبهې نه نورو جبهاتو د  ه هم سيواء د  ، که   وک

انه سره الره، نو سرهمرام  خه سخت ډار له  و  من د افغانانو سره د دوو تيرو ج ، خو چون د  پر مخت ونک
، پاچا د   د د زياتو وينو تويدو د مخنيوي او افغانانويې اعليحضرت امان اهللا خان ته د اوربند درخواست وک

ه دا اوربند د فريقو تر مريزي دولت سره اوربند ومانه او د جون د انيپلوماسۍ د پالن پر بنس  د ياشتې په دريمه ني
ران . من السليک شو اما د افغانستان متباقي .  د مکمل سياسي استقالل د حصول سبب شوهافغانستاننتيجه د جن د 

وادر پورېخاورهغصب شوې  خه تر  تونستان او بلوچستان ال هم د برتانوي  يعنې د چترال  يانو تر استعمارچ، پ
يحضرت امان اهللا خان او مشاورينو يې د اعلدلته داسې نظريات موجود دي، چې غازي . ولکې الندې پاتې شوه

خه پس،  ي وس د ارزيابۍ  ي سر کې به موجوده افغاني جفرافيه له غليم پالنوضعيت او خپل جن  الره چې په لوم
مان تعقآزادوي او په خه  او کې د ديورند پورې غاړه افغانی خاوره باندې به په غالب   خبرو له ديب به يې په بل پ

د دې حساسې مسلې په باب د مرحوم غازي امان اهللا خان يو وراره، جناب سردار کبير اهللا . الرې موضوع حل کوي
  :خان سراج چې اوس هم حيات دۍ، الندې توضيح لري

 ورځې د هغه ۴٢ې زه ايټاليا ته د خپل کاکا اعليحضرت امان اهللا خان د ليدو لپاره ورغلم، او ټول کم ١٩۵١ کال په
کله چې زه په :  داسې وفرماييلبابغازي اعليحضرت د افغاني غصب شوو خاورو په . غازي سره په کور کې وم

د افغانستان د يوه غالب او مستقل بادشاه ګستان ته ورسيدم، ما ان م کال کې د خپل اروپايی سفر په ترڅ کې ١٩٢٨
 هغهپښتونستان يعنې د ديورند د کرښې : ی مقاماتو سره په رسمي کتنو کې هغوی ته وويلدولتپه توګه انګريزي 

 انګريزي اړونده مقاماتو !!ړئکتسليم  خوا خاورې د افغانستان حدود دي او تاسو بايد دا منطقې مونږ ته بيرته را
بادله کړ او سند م په دې اړه مو يو تحريري سند هم .ړيغوا مونږ دا موضوع منو او دا بهير وخت ته وويل، چې ما

زما د : ييوا تعقيب جناب سراج په .ې په بهرنيو چارو وزارت کې موجود وهپورزما د دولت تر وروستۍ شيبې 
و د پاچا محمد  نې پر وخت په روم کې، ما د غازي اعليحضرت يو فو ه وليد، چې ظاهرشاه د الس په  سرظاهراستو

ه وايی يکاکاما خپل ...! اشاره غازی امان اهللا ته  و په باب که تشريح ورک تل، چې د دې فو ی امان غاز ! نه وپو
 په همدغه الره،کله چې ظاهرشاه يو وخت روم ته په سفر راغلۍ وه او زما سره يې مالقات : ييلوفرمااهللا خان 

 چې ما د خپل اروپايی سفر پر وخت له سنده وويل، چې هغه د پښتونستان د مسلې اړوند صحنه د فوټو کې ما هغه ت
 د الس په اشارې ظاهرشاه کې قيد وه، هغه اوس چيرته دۍ؟ وزارت  چاروانګريزانو څخه اخستۍ او په بهرنيو 

  )يحاتتوضشفاهي (.؟..!د څه شي سند؟ داسې سند په هغه وزارت کې نشته: سره وويل
تونستان خاورو ته قرا، له  هرحالپه  وه او متوجهينو داسې تحليل کيدالی شي، چې غازی امان اهللا خان د محکوم پ

ۍ، غصب شوې  ې به بيرته افغانستان تر السه خاورزه عقيده لرم، که د هغه غازي خپلواک دولت سقوط نه وای ک
 د اعليحضرت امان اهللا خان غوندې يو ملی  م کال کې١٩١٩ې تاريخ ته نظر واچوو، په نژد د هيواد مون که .کولې
 يو عظيم او خورا مبارک پخپله ترقی پال شخصيت پاچا کيدل او بيا د افغانستان د سياسی استقالل تر السه کول، دا او

ل لپاره اساسي قانون جوړ شولومهجری کال کې د هيواد په تاريخ کې د ١٣٠٣په . پيل وه  ٧٨ه د پاسه . ي 
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ولنيز نظامنامې د اف په امانی دور کې د هيواد اقتصادی .  د قانوني کولو او منظمولو لپاره تصويب شولېژوندغانانو د 
ان بسيا او بهرنۍ پهپه امانی لس کلن دور کې هيواد :  هم سالمت او حتې قوی وه، کبير اهللا سراج وايیحالت  

ې، افغانستان په يوه  نه غله د روسيې شوروي دولت ته د ١٣٠٠٠کې  نوبتمرستې بالکل افغانستان تر السه نه ک  
لهنومهغوی د احتياج پر اساس د مرستې په    )شفاهي توضيح.( وړيا ورصادره ک

اوونه ورپسې وهلقهرمان د خپل ملی ملت ريز يوه .  تر قيادت الندې د ترقی نوی پ من ان يبه هم شاما تاريخی د
ه يې چې له السه پوره کي ۍ يې په . ۍ لپاره يې پکارولنابوددل د غازی امان اهللا خان د کرار نه وه او هر هغه  لوم

ان لکه مال رشيد او ١٩٢۴ رهار د شينوارو بغاوت ١٩٢٨ په پکتيا او بيا په عبداهللا مالم کال دوه اجن م کال کې د نن
ريز په١٩٢٩-١٩٢٨ دسمبر او جنوری د پهاو ورپسې  من ان يسي ابل  م کال د سقوي شورش، د همدغه تاريخی د

 ١٩٢٩ بيه رامن ته شوۍ وه، د پهچې باالخره امانی دولت چې د هيواد د بهترينو بچيانو د وينې  .السونو عملی شول
ه ١۴م کال د جنوری په  يوال استعمار .ړوال له سقوط سره مواجه او له من ريزی ن د امانی  البته بايد ووايم، چې ان

ه يې لرې ت أي وخت جرهدولت په لس کلن شتون کې  ، چې مخامخ په غازی امان اهللا خان ورشي او له من ونک
ي،  ې ئد توط.  وواههتبرې د تيوري پر بنس يې هغه لوی وطنپال افغان زعيم د شاه له خوا په کاري ئ د توطبلکهک

ي،  ی به د هيواد په ختي کې مشکل جوړ ک ي قواء شرق تهشاهپالن داسې وه، چې لوم  سوق  طبعا د پايتخت پو
ي ي يعنی حبيب اهللا بچه سقو، په ذريعه د شمال بهبيا . کوي او مرکز په دفاعی لحاظ ضعيف کي  د خپل بل الس پو

ه وړي ي،او امانی دولت به له من ې عين کې دد سياسي قدرت تشه يا خال به ايجادوي، په . له خوا په کابل يرغل کي
ي، تانه(لوی قوم او خصوصا د افغانستان  به ملت په شوک کې لوې و په . په هي ډول دا حالت نه زغمي) پ تر 

ي، ) پکتيا( د جنوب خانلوی مهارت سره خپل اصلي او دايمي اجنت جنرال نادر  له الرې افغانستان ته ورداخل ک
ي ان بيغمه ک ي، او د افغانستان له خوا د تل لپاره  ای يې نصب ک پس کله چې مون . او د امان اهللا خان پر 

من  ارت ورو، ماهر د   . م قدم په قدم پلي کک پالن دايخی بهير ته 
  

  
  
 باب ووايم په د دوو لويو ملی مجرمينو غله حبيب اهللا او نادر خان راغی، غواړم د سقوي حرکت ذکر  دې چې دلته له

ون په هي وجه د امانی دولت پر ضد د اسالمی اصولو د تخطی لپاره  ی قومدا کامال يو  وه، بلکې نهچې، دا پا
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-٢٨٢په) افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهللا خان( کتاب خپل، په )مجددی(افغان ليکوال فضل غنی .  وهحرکت
ه ١۴ م کال د جنورۍ په ١٩٢٩کله چې غازی امان اهللا خان د بادشاهی مقام د : يکيل مخونو کې داسې ٢٨٣  خپل ني

، نوي   عثمان خان په مشرۍ سردارت د حضرت صادق مجددی او ئيادشاه يو هبورور عنايت اهللا خان ته ورتسليم ک
باغ باال ته  ،،: صادق مجددي ليکي  مشرهيئتد . ورواستاوهلپاره حبيب اهللا ته د کابل د باغ باال سيمې ته  د مذاکرو

تل، چيرته تلي واست؟ هغه وويلورورامنژدې مې د امان اهللا خان يو  امير صاحب؟  د: ير عمر جان وليد، ومې پو
دا حضرت مخکې  .ی؟؟شو د بعيت لپاره تللی وم، پداسی حال کی چې د سقو زوی ال رسما شاه نه وه اعالن اهللاحبيب 
 سفارت شرقي سکرتر ښاغلۍ محبوب علي خان دستان ل باغ باال د قصر د دروازې ته په رسيدو مې د انګد: ليکي

ننه والړم، حبيب اهللا بچه سقو زما د   قصر دد .ډېر پريشان شوم !؟...وهوليد، چې د قصر څخه د وتلو په حال کې 
ت  تللپارهدرن ايه پورته شو، او وې پو ه ! حضرت صاحب:  له  ن ې؟ ما راغلپدې خطرناک وخت کې دلته 

ې او ورور يې عنايت اهللا خان پاچا شوۍ  حبيب اهللا ساکت وه، حضرت . ۍدوويل، چې امان اهللا خان استعفاء ک
 زايانو کورنۍ سل؟ کاله حکومت وکړ، اوس د غير محمد د: يم جان مجددی چې د بچه سقو مرشد کيده، وويلالحلعبد

  ،،!؟...په افغانستان کې حکومت وکړيړي، آيا نور نوبت نلري، چې وکپشتون قومونو وار دۍ، چې حکومت 
ورو، چې مسله د غازی امان اهللا خان د کفري اصالحاتوواضح دلته په پس ه   نوبت؟ د قومي؟ پر سر نه بلکې د  تو
ې وهئتوط ريزانو د داخلي خاينانو سره مطرح ک   .ې پر بنا ان

  

  
  
منه شخصيت په باب زما پالر د افغان پوځ پخوانۍ ليوامشر مرحوم نوراهللا خان افغان نادر شاه د د  خپله خوستي د

) شهر آرا(ې مکتب مقيم د ي د حربکابلاو د  کلن ١۵ هجری شمسي کال وه، زه ١٣١١دا « : يوه خاطره داسې بيانوله
ي ته تشريف راووړاو مستقيما معايوه ورځ د وخت بادشاه نادر خان د . محصل وم وون ينې او کنترول لپاره زمون 

ي ته را  ول ي ياورانو بدرقه کاوه.  شوداخلزمون   کې يې صنفله قسمته په . مغرور او ناآرامه معلوميده. هغه پو
وته ندلو.  ونيوهماته  ان ورپي خه طالبه امر ته حاضر يموال د پکتيا د ....زه تيارسی شوم او پس له  ...! يت 
پنځه ډ بيه غوړي لرو، چه هر ډبۍ پنځه پاوه غوړي لري، ټول مونږ  مونږ:  وپوښتل، البته په دری ژبهبادشاه

، نادر !! پاوه غوړي لرو٢۵نږ ټولصاحب مو: ځو ضرب زبانی تيره کړه او ومې ويلپنڅومره غوړي لرو؟ ما د 
 شده، آلې باز ضرب تا) پکتيا(ايرا ببي، ديروز از کوه :  تمسخر سره خپلو يـاورانو ته مخ کړ او وې ويلپهشاه 

  )يحتوضشفاهي ( ؛؛.او ورپسې له ټولګي څخه خارج شو... زبانی را هم ياد ګرفته
 قربانولو،، د پکتيا خلکو د خپلو بچو په ) په قضاوتد اعليحضرت نادر خان(ې چې د همدې وحشي ک پداسې حال دا

ي ولدې نا ملت مفت او وړيا خپل   باتورافغانستان دې صورت د په په هر حال،. خلفه پادشاه ته تاج او تخت تقديم ک
رو په مستقيخانيو لوی قهرمان او سياسي زعيم غازي امان اهللا  ريز او د افغانی ملی خيانت  من ان م  د تاريخي د

و وينيالسهون د تل لپاره له  ، او نتيجه يې تر نن پورې هر وطنپال او خاين افغان د سر پّه ستر   . ورک
 وه، خاوند پېړۍ څخه تر نن پورې يواځې لس کاله يو خپلواک او د خپل ملی حاکميت ٢٠ د افغانستان په تحليل زما

 انګريزانو د ريشخند حبيب اهللا پس،ولت د سقوط نه د امانی د. چې غازی اعليحضرت امان اهللا خان يې بادشاه وو
ې روسي سوسيال امپرياليزم د سردار داوود خان، نور محمد ورپسبچه سقو، نادر خان او ظاهر شاه په وجود کې، 
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 شريک وارين، ببرک کارمل او نجيب اهللا په ذريعه، په تعقيب يې، بيا تاريخي دښمن انګليس دا امتره کي، حفيظ اهللا 
 محمد عمر آخند او حامد کرزي په رباني،ريکا او روسي امپرياليستانو سره، د صبغت اهللا مجددي، برهان الدين د ام

  .وجود کې پر مونږ افغانانو حکومت چلولۍ دئ
ران افغانستان جاري مصيبت د پورتني تاريخي پسمنظر قانونمنده نتيجه ! افغانانو درنو دا له تصوره وتلې . دهد 

نه ورځ   د دې جاري لويې بربادئ د رات لپاره تيارۍ، د !!ۍکو افغانستان راغلی وای، تعجب مه پهيد بـاکرغي
ي کودشامانی مستقل دولت د سقوط له  خه د غوايي د کمونيستي پو نۍ مسيبې  ول يې ؤتا پورې نيول کيده، چې لوم

ی يې ظاهر شاه، زو پخپله نادر شاه ،  بچه سقو او په دوام يې اساسي زمينه جوړونکي د نادري کور، چېاهللاحبيب 
يلوهاشم خان، شاه محمود خان، داوود خان او نعيم خان په دې بهير کې  ل کي ريزی استعمار . ی مجرمين  البته ان

ي ول، چې افغان ملت   بايد وږی او ډير جاهل وساتی، که دا آزادی دوست ملت په نس موړ تاسورو هغوی پوی ک
خه هرومرو خپل لوی غازياو سياسی پوهه يې تر ه، ستاسو   کور نادري ؟...!، امير امان اهللا خان غواړي السه ک

ی په مون افغانانو حکومت وک۴٩  پلوروونکي او افغان وژونکي او د ملتهمدا د خلق او پرچم .  کاله يعنی نيمه پې
منه کورنۍ له نساوينې نظيمونو اسالمي شياطين د همدې خاجهادي؟ ت ي په بهير کې  افغان د  نه د نيمې پې
ېدل ياسی حاالت د استعمار او افغاني قاتالنو په ذريعه په پالنيزه ډول داسې وضعيت ته سباالخره د هيواد . راوزي
ريز، ورداخل  کال د اکتوبر د م ٢٠٠١د  شول، چې د امريکې د متحده اياالتو امپرياليستانو او تاريخي دشمن ان

يا زمون په هيواد او ملت ب،  غير قانوني ډولکاماليزم سره د مبارزې تر بهانه الندې په  نيټه د ترور٧مياشتې په 
ي يرغل ورووړ او  ل . يا يوه بله لويه غميزه په حاد شکل کې پيل او تر نن پورې دوام لريبباندې پو ورپسې ش

اليا يل په مياشت کې د استاپر کال د  ٢٠٠٢ هيواد وروستئ بادشاه محمد ظاهر د دشوۍ  عمار په مستقيمه رهبري د اي
خه   خان، احمدميرويس خان، :  ته انتقال او ورپسې يې له دې چې زمون حقيقي ملی اتالن لکهافغانستاند هيواد 

ي وي، محمد ظاهر شاه ته يې په يوه  ه کې د ملت د بابا؟؟ لقب غاکبر خان او امان اهللا خان توهين ک ير ملی لويه جر
ولواک او داړې يې الحاجان سياسی شخصيت او خبريال د يوه افغ. ورک  محمد داوود د رپوټ پر اساس پخواني 

ال يې د  ول  ولو پيل وک او  مکو؟ په خر ويا د خپلو غير منقولو جايدادونو او   ١۵٣افغانستان ته په رسيدو 
مکې او کورونه په پايتخت کابل او م يو څ او پيسې يې بهرنخرا کې و خواشا يليونو امريکايي ډالرو په ارزش 

لې  د ملت حقيقي بابا غازی امان اهللا خان ( په هي صورت، ملت زه وايم ظاهر شاه به د بابا !؟...بانکونو ته انتقال ک
ی وای، چې د خپل پالر نادر خان د وژلو نه وروسته يې د عبرت په اخستلو، توبه باسلې وا، خو يو ملی قهرمان )دئ

ت بيرته هيواد ته او غازي اعليحضرت ی وای او شاهي مقام يې ورته رابلل امان اهللا خان يې په پوره عزت او درن
ي وای ل شوی وای، سردارهمداء راز د دې کورنی يو بل مجرم، .تسليم ک  داوود خان به هغه وخت يو ملی اتل 

خه په  اد ته رادعوت او د بادشاهي مقام  يې لوی غازی امان اهللا خان بيرته هيواستفادهچې د خپل دولتي صالحيت 
ئ وایورتهيې   خپلواک، چې محمد داوود عبدالروف څنګه چې يو افغان ليکوال پوهندوی ښاغلۍ  لکه.  تسليم ک

 د م کې کوم وخت چې سردار داوود خان ١٩۴٢ې شوې، پخپلو خاطراتو کې ليکي، چې په کال پاتخان ته نژدې 
يعه، ظاهر شاه له ذر ورته وړانديز شوی وو، چې د يوه پوځی حرکت په کابل د مرکزي قول اردو قوماندان وه،

يواد ته رادعوت کړي، اما هغه دا اقدام نه وه هقدرته لرې او اعليحضرت امان اهللا خان بيرته له ايټاليا څخه 
  )ليکلې توضيح( .؟...!منلۍ
فين  مخالانسان، چې نن د هغه عظيم يحضرت امان اهللا خان لويتوب او حقانيت ته همدومره کفايت کوياعل غازي د

 زعيم له منځه نه وای تللۍ، نن به دا فطرتهاو موافقين دواړه په افسوس سره وايي، چې که هغه ترقي پال او نيک 
  !؟...حال په افغانستان نه راتللی

ران افغانستان د استعمار له خوا د اوياوو زرو عسکرو په ! افغانانومحترمو اشغال او مون يت، موجودنن زمون 
ناه ملت باندې . افغانان خپل ملی حاکميت نلرو ی روانه ده، او نژدې علت يې هم هغه د جرمنی د قصابزمون په بی 

ه  ريزي استعمار .  دايره شوله٢٢ م کال د دسمبر په ٢٠٠١ چې د وه،بن بی منطقه او متجاوزه غون امريکايی او ان
و لپاره د امکان د  عمدي او پالنيزه ډول د افغانسپهرو   لپاره په قهری ذريعه حاصلولوتان د نيولو اوهلته د نظامي ه

ه يووړ، او له دوو  ياليو او د مجرمواود طالبانو مسلط حکومت له من  بد نامو افغاني ډلو يعنی د شمال اتحاد جن
خه يې د افغان ملت په غياب کې، يو ضد  درې سياسی قوتونه يعنی و نقيض دولتي تشکيل جوړ او ظاهرشاه د داړې 

وند او جالل الدين حقاني يې په د ي شتون د افغانستان طالبانو د حکومت سياسی رهبران، د حکمتيار   کې د خپل پو
خه محروم  ه له دې پروسې  ورئکدوام لپاره، په قصدي تو و  پس نن دا . ل، چې نتيجه يې نن تاسو د سر په ستر

ه چې په افغانستان  ی درجه مس ېباندهر  ي، لوم ر او په تيره امريکاولين او مجريان يېؤتيرې  اويي  بهرني يرغل
ر دي ريزي استعمار ه روانه وي، د هي . ان و چې په هيواد کې وسله واله ج ومثبتتر  .  بدلون انتظار بايد ونک

ي، پس سياس ووموجوده افغان حکومتي تشکيل، چې نشي کوالی د خپلو  . ي مشروعيت هم نلريامنيت تامين ک
روپ افغانان د دې دولت پر  و چې دا حکومت د افغان وسله والو مخاليفينو .  مبارزه کويواله وسله ضدنن يو  تر 

تني سولې ته غاړه کشې ندي، افغان ملت به فقط وينې  يې محمد عمر آمشريسره ، چې   او ورکويخند کوي، ر
وم، يواز!؟...بس   .ړانديزونو ته رااړوموې ستاسو پاملرنه زما دوو  زه دلته خپله وينا رالن
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ران د يز پای لپاره ما د افغانستان   په تماس او خپلو سره کالو راپدې خوا افغانانو ۴ د اوسني لويې غمېزې د بنس
ئ چې يوه ملي افغاني لويه لپارهد تخنيکي اړخ . لۍ  شاهي سيستم غورهمشروطهليکنو کې   يې ما وړانديز ک
ه د ه کې بايد افغاني معلوم الحاله خاينان او هيواد پلوروونکو   شي،راوبللې د هيواد په دننه کې جر  تهپدې لويه جر

ل شي، په دې ملي مجلس کې دې د مرحوم اعليحضرت غازي امان اهللا  ون امکان ورنک  زوی عالي جناب خاند 
ر احسان اهللا خان  ې )د افغانستان(ډاک ون وال او د جر ې د فيصلې . وي  مشرفتخاريا،هم  د دې تاريخي لويې جر

ر احسان  اکل شياهللاپر اساس دې، واالحضرت ډاک يو .  خان د افغانستان د شاهي مشروطه دولت د بادشاه په حيث و
ياوموقت حکومت  يو بهرنپدې ترتيب به نوی دولت د .  صدراعظم دې د يوه مناسب وخت لپاره چارې سمبال ک
ونو د وتلو ل ي او افغان ملت به د تل لپاره د پو خه خالص له د تشې قدرتياسی سپاره محل ويش تنظيم ک  بال 

  .شي
وک وايی، که لی ارمان ته رسيدل د !! غيرعملي وړانديز دئ، زه وايم، نه ې دا يو واهي اوچ  يو قواوو بهرندې سپي

ي او د دانه په موجوديت کې ال آسان دي، دلته شرط دغه دئ، چې بهرنيان بايد صادق ې ملی اقدام ته زمينه جوړه ک
ي ې په بهير کې الس وهنه ونه ک   .جر

تينو آزادي پالوونکو افغانانو ته دا دئ، چې اوس هم ال ډېره ناوخته نه و دوهم ی د داسې يوه ده،ړانديزمې ر  را
ودوونکۍ  و، چې بنس اې ت پيل وک وند په جوړ عليحضرت امان اهللا  مشر يې د غازی ااوعمومياماني سياسي 

خه چې اوس هم ژوندي دي،  ل ملت د اوسني او راتلوونکو زه دا د افغانستان د خپلواکي پا. ويخان د اوالدونو 
تناکه اقدام بولماساسينو لپاره يو نسلو   . او ډېر ارز
 بايد د هيواد د اقلهي نشو کوالی، حد   ناکام او ملت ته مالمت ړوند اندي او روشنفکران که نورافغانستان د مون

وژغورنې لپاره، يو سو وند خو تاسيس ک   ...!!چه اماني 
  :يموا پای کې په
  

  ونـو تـه،يڅلو روحـسـپازي ـهيد او غښــت د اماني اسـتقالل د شـدرن او درود
  
  پلـوروونکـي،لي خـاينان او افغانسـتان  محکوم دې وي، پخواني او اوسني ماوړه مـ
 

  ...ورلـان په اک افغانستلوپ او خـمـستـقـل د
  
  
   ...!!يلي مــــه اووســـــــئهــــ نـــا

  


