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  ترتيب کوونک د دې مرکې محمد اياز نوري  
  

  
  

  کليزې  په مناسبت٨٩د افغانستان د خپلواکۍ د 
 

 د مرحوم اعليحضرت غازي امان اهللا د زوی
 

  ډاکټر احسان اهللا خان پاچا زوی
 

  د مبارکي پيغام
  
 

 
 
  

  د لوی خدای په نوم
و رانو وطنوالو افغانانو خويندو او ور   ! زما 

ي بهترين سالمونه او تودې مبارک د هيواد د خپلواکی د   کاليزی په مناسبت ٨٩خپل او د خپلې کورن د هر غ
م ليکن زما لويه آرزو وه چې دا مه.تاسو هر يوه حضور ته رسوم مه او تاريخی ورځ تاسو سره له نژدی ولمان
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ولو ...!. قسمت نه وه چی تاسو او ستاسو  رو دا امکان ماته برابر ک رله بلی خوا ډير خوښ يم چی افغانی مل م
م م چی  . درنو کورنيو ته د امانی اسقالل په ياد مبارکي عرض ک تل له هغو کسانو ياد وک په دې مهمه ورځ می غو

که په دې مسله کی مون د هغوی پوروړي يود خپل خبرې او ياد د . واک د استرداد په الره کې شهيدان شويدي، 
خه دا پخپله يوه عظيمه مسله ده سره له دې چی د افغانستان پخوانيو .  آزادۍ او اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان 

تل زما د پالر نوم او ١٩۶۵حکومتونو تر  ر سره د دې هم د  ميالدی کال پورې غو ه يوسي ، م کارنامی له من
ي په زړه کی ژوندۍ وه او يقين لرم د هغه غازي پاچا نوم به د افغان ولس په  ذهن  هغه غازی نوم د هر افغان و

  .کی تل پاتی او نه هيريدونک وي
واد مشر او پاچا او سم زه غواړم د يوه مستقل هي: کوم وخت چی امان اهللا خان د بادشاه پر تخت کشيناست وې ويل

ه راويسته او وې ويل   :او په دې عين کی يی خپله توره له پو
م او خپله وينا يی داسی  م دا توره به بيرته په پوښ کی نه ک خه آزاد نه ک ه له غاصب  ه تو و افغنستان په پشپ تر 

له  د بشپ استقالل ٢١ال د فروری په  ميالدی ک١٩١٩او ورپسې يی د  ...!!افغانستان د افغانانو لپاره: ختمه ک
ريز دولت هغه ونه مانه. اعالن وک ې اعالن ورک. ليکن د ان ريز ته د ج ې او . په دوام پاچا ان او پس له ج

ريز دولت د  ست په ١٩١٩اوږدو خبرو اترو ان ران هيواد مکمل استقالل تصديق ک١٨ کال د ا ه د  ولو .  ني
زما پالر د بادشاه مقام ته د رسيدو . قو خلکو او ماليانو د امان اهللا خان دا عمل تقدير کافغانانو او د مختلفو طب
  :خه پس داسی وويل

ول  ول يو ورور ملت او  ي او  ان اوسي تانه، تاجک، ازبک او هزاره  زمون په هيواد کی مختلف قامونه لکه پ
  ...افغانانو يو

ې او په خپل من کی ج ې کوی، يو ورور بل ورور  ليکن په افسوس سره چې اوس افغانانو دا خبره هيره ک
  !. ؟...وژنی

رانو افغانانو وانانو او ړون اندو په الس کی ده! زما  زه دلته بيا د غازی امان اهللا خان . د افغانستان راتلونکې د 
  :زده کوونکی مخاطب ولخبره تاسو ته يادوم کوم وخت يی چی افغان 

وانان د هيواد د جوړونې تيران ياست که چی تاسو  ۍ کی يو کوچن  ! زه شخصا پر تاسو حساب کوم  وله ن په 
انونو ته جوړوي ان پسی رهبری کوی او شه ژوند   ی  وانان نور و   ... .شمير 
وان نسل زما د پال ر او زما د مور ملکې صرايا مترقی زما آرزو هم ورته د خپل پالرمی ده چی د افغانستان 

ي رامونو ته دوام ورک   . پرو
وانانو ُ ! افغان  ول ژوند د  که په هيواد کی ياست که بهر، د وطن مينه تل په خپلو زړونو کی وسات لکه زه چی 

خه محروم او بی برخی وم، ليکن تل او هر وخت وطن پال وم  ١٩٩۴کوم وخت چی زه  په . هيواد د اوسيدو 
ۍ وه، خپل  ار کی جوړ ک ميالدی کال کی د سولې د يوه مجلس لپاره چی والی صاحب اسماعيل خان د هرات په 

ه ه، د خپلو وطنوالو سره يو !! هيواد ته والړم، په رشتيا ما حس وک چی خپل وطن يعنی  د هيواد هوا می تنفس ک
زما په ياد دي چی زما پالر . ساسات می راپاريدلای کيدل ما باندی يی لوی تاثير غورزول وه، متحسس وم او اح

يو کی د هيواد په فکر کی وه او هغه بالکل وروستی د ژوند  اعليحضرت غازی امان اهللا خان د ژوند په وروستيو سل
  :الفاظ يی چی ويل يی

 او ورپسی يی سترګی!! ...اې زما د وطن خاورو...!! اې افغانستانه...!! اې پغمانه...! اې کابله...!! اې زما خدايه« 
  ».ورباندې پتې کړې او نور هغه غازی ميړنۍ خپل لوی خالق ته حاضر شوی وه

ی مبارکی وايم! رانو افغانانو ل بيا تاسو ته د زړه د کومې د دې تاريخی ور   .يو 
  

  !تن تعالی دې ستاسو يار اووسي
  

  ژوندۍ دې وي د افغانستان ملت
  

  ي اعليحضرت امان اهللا خان نومژوندۍ دې وي د خدای بخښلی غاز
  
  

ر احسان اهللا خان د افغانستان   پاچا زوی ډاک
  

ست -جينوا    کال٢٠٠٨ سويتسزرلند، ا
  

  ترتيب کوونک د دې مرکې محمد اياز نوري  
 


