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  په ھندوستان او مصر کې د اعليحضرت

 غازی امان هللا خان څرګندونې

  
 

  !درنو افغانانو

 کليزې په ٩۶يوه ته د افغانستان د خپلواکي د تاسو ھر 

سږ کال ما خپل د حاضرو کتابونو له . راتګ مبارکي وايم

کتار نه د يوه افغان اماني شخصيت مرحوم عزيز الدين 

کتاب ؛؛سفرھای غازی امان 5 شاه در ) پوپلزي(وکيلي 

واخيست   ش؛؛ را١٣٠٧-١٣٠۶دوازده کشور آسيا و اروپا، 

 مخونه څخه ٢٩٢-٢٩١ شوي عنوان مې د او @ندې ذکر

راواخيست او تاسو ګرانو ھيواد والو ته يې د اماني استقCل 

د دې مطلب په لوستلو سره ھر  .د جشن په وياړ ډالی کوم

ھيواد وال د ھغه عظيم الشان پاچا موافق او مخالف، په دې 

اعتراف کوي، چې غازي امان 5 خان په تحقيق سره يو کم 

لواکي پال په خپل اتل ملت مين او د ھيواد د رښتني مثاله خپ

پر مختګ يو زعيم وه، چې ھر افغان او نړيوال حقيقت خوښوونکو رجالو د ھغه مرحوم په ځانګړي 

  .شخصيت اعتراف کړی وه

 

  په ھندوستان او مصر کې د غازي اعليحضرت امان � خان څرګندونې             
  

او په ټولو محافلو کې ) ز کال١٩٢٧ دسمبر ، ١٧ – نومبر ٢٩(ھره په بمبايی، پورت سعيد او قا

؛؛ ما په : امان 5 شاه ويل. خبريا@نو او د جرايدو استاذو د بريتانيا د دولت په باب پوښتنې کولې

ز کال کې د برتانوي استاذو سره مفصلې خبرې کړي دي او خپلې ھم ھغه بنسټيزې خط مشې ١٩٢١

لی او تل يې تاييد کوم، لھذا زما ھندي مسلمان وروڼه او عرب مصري او د راوستئ کې بدلون نه د

  .عالم ټول خلق دې دا حقيقت ومني؛؛

  نيټه وه، چې د برتانوي دولت ١٣٠٠د پنجشنبی ورځ د لمريز کال : ئ تفصيل د موضوع څه داسی د
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ه حضور کې مشرف استاذو، چې مشري يې آنريبل ھنري دابس کوله په کابل کې د پاچا امان 5 پ

؛؛ زه نن وينم، چې تړون د افغانستان او د برتانيې د دولتونو تر منځ :پاچا ھغوی ته وويل. شول

  .او خواوې د خپلو احساساتو، تقدير او ھيلو پر بنا ورنه راضي دي؛؛ئ @سليک شوی د

 له ځانه سره لرله ؛؛له خپل کوچنيتوب نه مې د نړی د ټولو قامونو د حريت ھيله: بيا افغان پاچا وويل

او نه مې غوښتل، چې د چا د آزادی او حقيقي استقCل  حق دې ورڅخه ضايع شي، بالخصوص زما د 

خپل افغانستان په حق کې ماته دا حالت د زغم نه وه، چې زما ھيواد د دې صريح حق نه محروم 

زما ټول افکار د په دې توګه . اووسي او سبب د دې محروميت مې يواځې د برتانيه دولت پٻږنده

نوموړي دولت سره په مبارزه کې بوختٻدل او اوس ھم د افغانستان د استقCل او عزت او شرافت د 

ھغه : لکه څنګه، چې ما ملت ته وويل. دفاع لپاره، تر وروستي څاڅکي د خپل بدن د وينې تيار يم

ه به د خپلواکي لپاره ، ھغئژوند، چې ما ملت ته د خدمت په @ر کې د قرباني لپاره حاضر کړی د

ليکن زما د قام ھمت، ماته ھم ژوند او ھم يې استقCل دواړه راکړل، زه دا راته خپل دوھم . قربان کړم

  .وار ژوند راته بولم، چې ضرورت شو بيا به يې قربان کړم؛؛

ه ټوله ؛؛ زه اوس ډٻر خوښ يم، چې با@خره د برتانيې دولت د افغانستان خپلواکي ته پ: بيا يې وويل

معاني درنښت کوي او نتيجه يې دا وه، چې مونږ فوري وکړای شوای د ګاونډيتوب اړيکي سره ټينګ 

  .کړو؛؛

؛؛ زه په ھيڅ ډول د : بيا يې وويل

عالم اسCم د احساساتو ته 

بيلٻد@ی نه شم، لھذا که د برتانيا 

دولت ته د افغان ملت توده 

دوستي پکار وي، بيا دې زما د 

شورو ته ډٻر پام خير غوشتنې م

  .؛؛.راوګرځوي

له ھمد ې وجھې وه، چې د مصر 

ز کال ١٩٢٢د ا@ھرام جريدې د 

فخر اس&م، او د ختيځ د (خپلې د جنوري د مياشتو د لومړيو ورځو په نشرياتو کې افغان بادشاه ته د 
  .القاب ورکړي ول) وياړنو پي&مه

کله، چې برتانوي ھند ته ) ل١٣٠۶ندی مياشت لي(بادشاه امان 5 خان د خپل اروپايي سفر په پيل 

؛؛آزادي وربخښل کٻږي نه، د تورې په زور اخستل کٻږي، زه د خپل سر : ورسيد، خلکو ته يې وويل

  .او د خپلو خلکو د قرباني نه ھٻره نه لرم؛؛

 نيته د کابل د عيدګاه ١۴ل کال د حمل د مياشتې په ١٢٩٨او دا، چې غازي پاچا امان 5 خان د 

، ئژوند شرافت په استق&ل کې نغښتی د؛؛د : جومات پر منبر ودرٻد او خپل ملت يې داسې خطاب کړ
  .؛؛...خپلواکي يا مرګ! نو اې د افغانستان عزيز ملته
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ار کاوه، لکه څنګه، چې يې د ھيواد د خپلواکي د جشن په څلورم کال خپله دا عقيده او باور يې تل تکر

؛؛ دا خپلواکي مونږ ته چا راسوغات کړې نه ده، بلکې :  ورځ ويلي وه٢۶ل د زمري د مياشتې ١٣٠١

5 تبارک و تعالی د دې نعمت مھرباني پر مونږ کړې ده او استقCل داسی کوم څه نه دي، چې څوک 

ا له دې، چې څوک قرباني ورکړي، تاسو ملت وينې ورکړې او د تورې په يې چاته ورکړي، سيو

  .الحمد g؛؛... زور مو دا نعمت حاصل کړ

د افغان غازي بادشاه فرمايشونه د عام ملت په حافظه کې پاتې ول او بادشاه د خپل اروپايي سفر په 

 .بھير کې خپل د ژوند لومړني افکار بيان کول

  !وطن پالو افغانانو

 وه زمونږ د تاريخي افغانستان د پخواني پاچا اعليحضرت مرحوم غازي امان 5 خان د آزادي پال دا

او وطن پال شخصيت يوه لنډه ھنداره،چې ما قاصر د مرحوم وکيلي پوپلزي د کتاب نه يې پښتو متن 

  .په امانت والی سره ستاسو درانه حضور ته تقديم کړ
  

واد د استقCل کليزه په يوه کړکيچن سياسي وضعيت کې سره نن مونږ افغانان د خپل تاريخي ھي

لمانځو، چې @ وسله واله جګړه د طالبانو د تحريک او د پاکستان د ولت د استخباراتو له خواء په ټول 

امنيت نشته او د خلکو اقتصادي حالت خراب او د يوه بې وسه يا کم قدرته وګړي . ھيواد کې روانه ده

ه بل له خوا، چې يا مادي قوت لري او يا ھم وسله په @س کې لري، ناروا تيری پر مدني حقوقو د ھغ

د خلکو شخصي او ھم ملي شتمني لکه دولتي ځمکې د زور غږوونکو له خوا،، چې په سر کې . کٻږي

يې د رباني د جمعيت د بانډ اړوند کسان دي او ورسره په څنګ کې د نورو په اصطCح جھادي 

او بCخره نن مونږ په ھيواد کې يو په نه منطق . نه افراد، چور او غصب کيږيتنظيمونو افغان دشم

و@ړ د ؛؛ملي وحدت؛؛ تر نامه @ندې يو دولتي تشکيل لرو، چې د بھرنيو ھيواد د ناسمو مداخلو 

  .ئمحصول د

ايز نن زه ھغو ټولو ھيوادو ته په سر کې يې د امريکا د متحده ايا@تو د حکومت، چې د ناټو د جګړه 

سازمان په چوکاټ کې زمونږ افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي دي، او د خپلو ناسمو کړنو له کبله 

، رجوع کوم، چې تاسو د افغانستان د خلکو ئيې زمونږ ملي حاکميت يې تر پوښتنی @ندې راوستلی د

Cص @س په مخ کې وجداني او اخCقي مسووليت لرۍ، چې د افغانستان مظلوم ولس ته په اخ

، او ورسره بيا ئ، لومړی د يوې ھر اړخيزې او تل پاتې سولې لپاره عملي ګام پورته کړئورکړ

داسی زمينه مساعده کړۍ، چې د افغانستان خلک په يوه ملي غونډه کې سره ټول شي او داسی يو 

سو دا کار ځکه تا. دولت ځان ته جوړ کړي، چې د ھغوی خوښه په حقيقي توګه په کې موجوده وي

 .بھرنيانو ته ډٻر مربوط کيږي، چې تاسو نن ھلته مستقيم حضورلرۍ

  کلی افغانستانښتل او آباد دې وي زمونږ 

  د خپلواکي د سپيڅلې 9رې شھيد او غازي ته درود 

 پای


