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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                                                                                                                                                                      
 2015/ 19/7                                                                                               نـوري ایاز محمد

 

 ته افغانانو ټولو افغانستان، د هللا احسان ډاکټر زوی پاچا واالحضرت
 وایم مبارکي اختر د مې

 
پرون جمعه د کوچني اختر لومړی مبارکه ورځ 

سهار پاو کم یوولس بجې وې، زما لومړنی د وه، د 

بارکي پیغام ماته لکه یو ملي مکلفیت د ماختر د 

لوی غازي اعلیحضرت امان هللا خان رحمت هللا 

ز( ۲۰۱۵-۱۹۲۶علیه د درانه زوی نهه اتیا کلن )

ډاکټر صاحب احسان هللا خان د افغانستان حضور 

د  ته وه. د ټیلیفون غوږي جناب پخپله پورته کړله.

جناب د مینه ناک روغبړ نه پس مو د اختر مبارکي 

سره تبادله کړله. پاچا زوی پوره په حال په شکران 

او رضایت او متانت بیا زما سره خبرې پیل کړلې 

او وې فرماییل: ؛؛ زه په دې واسطه د کوچني اختر 

د رارسیدو په مناسبت د هیواد افغانستان هر وګړي 

، خوشالي او وطن کې  ته مبارکي وایم. شه روغتیا

مې د یوې تل پاتې سولې په هیله یم؛؛.ما حضور ته 

عرض وکړ، ستاسو نور حال او ژوند ځنګه 

درباندې تېرېږي؟ هغه وویل:؛؛ زه خو اوس د 

خانمې د وفات نه پس یواځې ژوند کوم، زه یوه 

خدمه، چې اصال د مغلستان د هیواد نه ده، لرم، 

ماته زما ورځڼۍ اړتیاوې مې اجرا کوي. زه کوښښ کوم، د ورځې له خوا له چې د ورځې له خوا راته راځي، 

کورنه بهر وځم او قدم ووهم، د عصا لرګی راسره اخلم، بیا دا خدمه زما سره څنګ کې وي او که ضرورت 

شي زما سره مرسته کوي. د خپلو ګرانو افغانانو په غوښتنه اوس لګیا یم د خپل پالر په باب دوهم کتاب په 

یټالوي ژبه لیکم، چې په دې مهم کې زما خور ناجیه جانه هم زما سره ګډون لري. هیله لرو، چې په ا

 راتلوونکې کې بیا دا کتاب د یوه عزیز افغان په ذریعه افغاني ژبې ته وژباړل شي او هیوادوال به یې ولولي.

 بیا مو په متقابله افغاني مینه او درنښت یو بل سره خدای په اماني وکړله.

پس له دې خبرو ما د ځان سره فکر کاوه: زه اوس د یوه داسې افغان کس سره وغږېدم، چې که د غازي امان 

وند هللا خان دولت ته د وطن دښمنانو سقوط ورکړای نه وای، اوس به د هغه لوی غازي د وفات نه پس، دا در

شخصیت زمونږ د تاریخي افغانستان ویاړمن پاچا وای او داراالمان په ماڼی کې به راته ناست او د ملت په 

 چوپړ کې وای ... بالخره مې وویل: یا خالقه ته پخپلو کارونو شه عالم یې.
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