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داوخت  .هته راانتقال شو رهمیشه بها  دکال د دلوې په درېیمه جالل ابا   ل  ۱۳۶۶دجنازه   «دخان عبدلغفار خان) پاچاخان
  .ما د ننگرهار والیت کې دنده درلوده

خان پاچاخان دیو وتلي افغان په توگه هغه وخت چی د هند لویه خاوره دبرتانېا د ښکېالکگر زبر ځواک تر سلطی 
الندی وه خان د خپلی خاوری )افغانستان « د خپلواکی له پاره د عدم تشدد سیاست اود خلکو د پوهاوي له پاره 

ې ته سفرونه درلودل د افغانانو د یوالي، د هېواد هری سېم .یزندانونه وگالل مسالمت امیزه مبارزی وکړ
لیدنې کتنې درلودی .پاچاخان د خپل ژوند په ټول وخت کې دبرتانیاد   کړو پرمختگ له پاره له خلکو سره هزد خپلواکې

کې مبارزه وکړه، زیاتو نړېوالو ته دافغانانو د رواحق چیغه رسولی ولی نوښکیالکگر ځواک پر وړاندی نه ستړي کید
چی مکار ځواکمن پانگوالي امپریالیزم )انگریزي« واکمنو دافغان خاوره په زور او جبر د ډیورنډ منحوسی په تاسف  

دا یو    ولی افغان ولس هیڅکله دی توری کرښې منلو ته امده نه ووه او نه به شي لکړ کرښې په ایستلو سره جال
  .دروند حقیقت دی چی افغانان یو وه او یودي

تون خوا په بنو  ښ د ا څو ورځی وړاندی د خیبر يخوځښت ددی مانا لري چی لر بر افغانان یو دد پي ټي ایم میلوني 
د مشرتابه راهره درلوده د ویناوالو مینځ کې ددی نهځت یو باتوظمکې په سلگونو زرو د پي ټي ایم پلویانو سولیز 
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ه کرښه تاو کړی همدا به ستاسو په  اعزن تار چی تاسو د ډېورنډ په توردي وزیر وویل د پاکستان نظامگرو لع يغړ
غاړه کې اچوم اود سپي په شان به مو کشوم ،را ځم د خان د جنازی او مراسمو ته خان د عمر زیات وخت په 
افغانستان کې تیرولو کله چی دده ناروغې سخته شوه دافغان چارواکو په الر ښونه له ننگرهاره د الوتکې په واسطه  

تر هغی وروسته ترخم ته د سلگونو موټرانو په کاروان بدرگه شو هلته د خیبر پښتون تر کمکي خیبره انتقال شوه 
خوانه په زرگونو پښتانه راغلي وه د ترخم ښار گوټي کې ټول سره ټول شول چارواکو سیاسي مشرانو ویناوی وکړی 

بیا هندوستان د تداوی له   چی زه هم د فعالو گډونوالو څخه وم خان دده د کورنۍ او زرگونو پلویانو له خوا پېښاور
  .وپاره واستول ش

کله چی د خان روغتیایي حالت خراب شو خان خپلو اوالدو او پلویانو ته وصیت وکړ چی کله زه له دی فاني نړې 
رخصت شوم زما مړی به د ننگرهار همیشه بهار ښار کې زما خپل بڼ کې خاورو ته سپاری ، دده دوصیت سره سم  

  .ستل شيخ ه وکړه چی د جنازی له پاره درانه گامونه واافغان چارواکو پرېکړ
په زرگونو کسان د چارو د ښه سمون او خدمت له پاره  ددری لکو په شمیر میلمنو ته تیاری ونیسو همداسی وشول

  .امنیتي چاواکي د ترخم، شمشاد د لوړو څوکو نیولی تر ښار پوری امنیتي تدابیر ونیول شوه  په کار بو خت شول
  .سوالیو او ښار ولسونه د سرک دواړو خواته دده جنازی درناوي ته والړ وو د ول

تون خوا څخه زیات مشران را غلل دده په ښپد کابل نه دولتي او گوندي مشران، شاعران سیاسي مشران د خیبر 
ان له د ویناوالو څخه یو هم محمودخان اڅکزی وو چی تازه د پاکست یجنازه کې زیاتو مشرانو ویناوي درلود

دشمن    .یچی لربر افغان یو د دا شعار یې ور کړ او هوینا وکړ يکه انقالبډ ازاد شوی وو یوه له ولولو هخخ  زندان
زیات ټپیان کړل ولی  ۹۰تنه شهیدان او تر  ۷۰ود ښار په څنډه کې چاودنه ورکړه اهم پر یوه موټر کې بم ایښودلی 

رخم پوری سرک د واباد نه تر ت لله مخی د جال  ه حکومتي فرمانووالي سرته ورسیدل د یدنمراسم په پوره درو
نو د بدو امنیتي مول شو، دده قبره مخته پارک د خان په نوم ونمول شو په لکونو افغانا وخان پاچا خان په نوم ون

سرته ورسول، د جالل اباد مشرانو ټولو میلمنو ته ډوډی ورکړه دا مراسم دافغانانو  په گډه  شرایطو سره سره دامراسم
  .په ال بریا یوالي په دوعا سر پای ته ورسیدل
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