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  امان !غازی  کاليزې په مناسبت د اعليحضرت ٩۶د افغانستان د خپلواکۍ د 

  د مبارکي پيغام) د افغانستان(ضرت ډاکټر احسان !د زوی وا"ح

  د لوی خدای په نوم

  ! زما ګرانو وطنوالو افغانانو، خويندو او وروڼو

خپل او د خپلې کورنۍ د ھرغړي بھترين س�مونه او تودې 

 کاليزی په مناسبت تاسو ھر يوه ٩۶مبارکۍ د ھيواد د خپلواکی د 

 دا مھمه او تاريخی ورځ زما لويه آرزو وه چې.حضور ته رسوم

مګرله بلی ...!. تاسو سره له نژدی ولمانځم ليکن قسمت نه وه

خوا ډير خوښ يم چی افغانی ملګرو دا امکان ماته برابر کړچی 

تاسو او ستاسو ټولو درنو کورنيو ته د امانی استق�ل په ياد 

په دې مھمه ورځ می غوښتل له ھغو کسانو . مبارکي عرض کړم

  د خپلواکۍ د استرداد په Gره کې شھيدان شويدي، ياد وکړم چی

ځکه په دې ستره ملي معرکه کی مونږ افغانان د ھغوی پوروړي 

ذکراو ياد د عزيز ھيواد د آزادۍ او د اعليحضرت مرحوم امان L خان څخه، دا پخپله يوه عظيمه . يو

 کال پورې غوښتل زما د  ز١٩۶۵سره له دې چی د افغانستان پخوانيو حکومتونو تر . موضوع ده

پ�ر نوم او کارنامی يې له منځه يوسي مګر د دې ناروا عمل سره سره بيا ھم زما د پ�ر نوم د ھر 

ذھن  افغان وګړي په زړه کی ژوندۍ وه او يقين لرم، چې د ھغه غازي پاچا نوم به د افغان ولس په 

  .کی تل پاتی او نه ھيريدونکۍ وي

زه غواړم د يوه مستقل ھيواد " :  د بادشاھۍ پر تخت کشيناست وې ويلکوم وخت چی امان L خان

  : او په دې عين کی يی خپله ورسره توره له پوښه راوويستله او وې ويل"پاچا اوو سم

او شپړه توګه له غاصب څخه آزاد نه کړم دا توره به بيرته په پوښ کی نه کړم؛؛ تر څو افغانستان په ب

 ز کال د ١٩١٩او ورپسې يی د  ...!!"فغانستان د افغانانو لپارها": کړلهختمه  خپله وينا يی داسې

په دوام ځوان .  نيټه د بشپړ استق�ل اع�ن وکړ، ليکن د انګريز دولت ھغه ونه مانه٢١فروري په 

 ١٩١٩پاچا انګريز ته د جګړې اع�ن ورکړ او پس له جګړې او اوږدو خبرو اترو انګريزي دولت د 

ټولو افغانانو او .  نيټه زمونږ د ګران ھيواد مکمل استق�ل تضديق کړ١٩ مياشتې په ز کال د اګست د
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زما پ�ر د بادشاھۍ . د مختلفو طبقو خلکو او م�يانو د امان L خان دا عمل او لوی بری تقدير کړ

  :مقام ته د رسيدو څخه پس داسی وويل

زبک او ھزاره ګان اوسيږي او ټول يو زمونږ په ھيواد کی مختلف قامونه لکه پښتانه، تاجک، ا"

   ..."ورور ملت اوټول افغانانو يو

زه دلته بيا د غازی .  د افغانستان راتلونکې د ځوانانو او ړون اندو په Gس کی ده!زما ګرانو افغانانو

  :امان L خان خبره تاسو ته يادوم، کوم وخت يی چی افغان ځوان زده کوونکي مخاطب ول

په ټوله نړۍ !.سو حساب کوم ځکه چی تاسو ځوانان د ھيواد د جوړونې تيران ياستزه شخصا پر تا«

ساني ژوند ځانونو ته کی يو کوچنۍ شميرځوانان نور وګړي ځان پسی رھبر ي کوي او شه مناسب ان

  »...جوړوي

زما آرزو ھم زما د خپل پ�ر په شان می ده، چی د افغانستان ځوان نسل زما د پ�ر او زما د مور 

  . ملکې ثريا مترقی پروګرامونو ته دوام ورکړي

که په ھيواد کی ياست که بھر، د وطن مينه تل په خپلو زړونو کی وساتۍ، لکه زه چی ! افغان ځوانانو

کوم . وم او بی برخی وم، ليکن تل او ھر وخت وطن پال ومټول ژوند د ھيواد د اوسيدو څخه محر

 ز کال کی د سولې د يوه مجلس لپاره چی والی صاحب اسماعيل خان زمونږ ١٩٩۴وخت چی زه  په 

د افغانستان د ھرات په ښار کی جوړ کړۍ وه، د لومړي ځل لپاره خپل ھيواد ته وGړم، په رشتيا ما 

پل پ�رني ھيواد ھوا می تنفس کړه، د خپلو وطنوالو سره يو د خ!! حس وکړ چی خپل وطن يعنی څه

زما په ياد . ځای کيدل، ما باندی يی لوی تاثير غورزولۍ وه، متحسس وم او احساسات می راپارٻدل

دي چی زما پ�ر اعليحضرت غازی امان L خان د ژوند په وروستيو سلګيو کی ھم د ھيواد په فکر 

  : د ژوند الفاظ يی چی ويل يیکی وه او ھغه بالکل وروستي

؛؛ او ...!!اې زما د وطن خاورو...!! اې افغانستانه...!! اې پغمانه...! اې کابله...!! اې زما خدايا" 
ورباندې پتې کړې او نور ھغه غازی وطن پال افغان خپل لوی خالق ته حاضر  ورپسی يی سترګې

  !.؟...شوی وه

 کليزه په داسی يو حالت کې يادوو او لمانځو يې، ٩۶اد د آزادي  نن مونږ او تاسو د ھيو!ګرانو افغانانو

د پرديو په لمسون او مداخله يو افغان ورور . چې په ھيواد کې مو له اوږدې مودې نه جګړه روانه ده

زما غوښتنه او ھيله دا ده، چې افغانان پخپله سره جرګه شي، يو بل ومني او . بل افغان ورور وژني

يو ځل بيا تاسو ته د زړه د . کړي او په مينه او قانون کې سوکاله ژوند سره وکړييو بل ته درنشت و

  .کومې د دې تاريخی ورځې مبارکي وايم

  .څښتن تعالی دې ستاسو يار اووسي

   ز کال٢٠١۵ سويسزرلند، اګست - جينواء ډاکټراحسان L د افغانستان

  !  ژوندۍ دې وي د افغانستان ملت

 ليحضرت امان ! خان نومژوندۍ دې وي د غازي اع


