
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 ۱۸/۰۲/۲۰۱۶    نوري ایاز محمد

 
 

 د خان هللا امان اعلیحضرت غازي محصل د استقالل د هیواد د
 کوم تقدیم ته دولت افغان او ولس افغان سند دغه اړوند په وصیت

 

ویب پاڼو له طریقه جرمن د -د روان کال د فبروري د میاشتې په دولسمه نیټه مو د تاند او افغان
دا الندې خبر تر السه کړ، چې د ننګرهار د والي شاغلي سلیم خان قندوزي  په وړاندیز او د 
ولسمشر شاغلي محمد اشرف غني په منظوری زمونږ د ملت د قهرمان او د انګریزي استعمار 

ان څخه زمونږ د ګران افغانستان د استقالل د محصل غازي مرحوم اعلیحضرت امان هللا خ
 زیارت ځای د افغان دولت له خواء په اساسي توګه بیا روغول کیږي 

 
ورپسې ما لیکونکي د افغان جرمن پورتال د نظریاتو په کړکی کې دا وړاندیز د څو کرښو په 
لیکلو قدر کړ. پرون مې خپل آرشیف د خاطرو رابرسیره کړ، هلته د موضوع په باب دغه الندې 

چې اوس زه دا سند د افغانستان ټولو شریفو او وطن دوستو خلکو او سند ماته په الس راغی، 
 ئ.محترم ولسمشر ته وړاندې کوم، ځکه دا زما سره لکه یو ملي امانت موجود د

هغه وخت، چې د غازي مغفور امان هللا خان د وراره واالحضرت حقوق پوه مرحوم کبیر هللا 
یوه تیلیفوني خبرو په ترڅ کښې د هغه نه  )سراج( د ژوند وروستي کلونه ول، ما لیکونکي  د

زمونږ د غازي پاچا د وفات په باب وپوښتل، هغه جناب د نورو معلوماتو تر څنګ داسې 
 وفرماییل:

 
ز کال د یوه سفر په ترڅ کې د ایټالیا هیواد روم ته والړم، د دریو  ۱۹۵۳"کله، چې زه په 

ن په کور کې د هغه په حضور کې حاضر وم. اونیو په موده، زه د خپل کاکا غازي امان هللا خا
یوه ورځ، چې د مازیګر وخت وه، غازي اعلیحضرت، زوی یې رحمت هللا جان او زه د هغوی د 
کور په هغه لوی سالون کې ناست وو. زما کاکا د پیانو د غږولو سره بوخت وه او ما او رحمت 

رې کړلې او مخ یې مونږ ته راواړاوه هللا جان خبرې کولې. بیا کاکا مې د پیانو نه خپلې ګوتې ل
 او وې ویل:

 
، په ژوند اعتماد نشته... زه چې د افغانستان پاچا محمد ظاهر او حکومت یې ګورم، فکر ئګور

نه کوم او ډاډه نه یم، چې کله زه وفات شم، هغوی به زما مړی ته د ښخېدو لپاره زمونږ هیواد 
چې کله چې زه وفات شوم، زما جسد لومړی دلته ته اجازه درکړي، نو زه تاسو ته وصیت کوم، 

په روم کې په اسالمي هدیره کې خاورو ته امانت وسپاری او کله، چې په افغانستان کې یو ملي 
او د کابل ښار د پارک ئ زعیم او ملي دولت منځ ته راغلل، بیا زما جسد هیواد ته انتقال کړ

 زرنګار په غولي کې یې له سره خاورو ته وسپارۍ".
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دا وه، زما د هغه لیکلي یاداشت محتواء، چې د لوی غازي د وراره نه مې خپل د تاریخي اسنادو 
او کټ مت یې دلته لکه یو ملي امانت خپلو هیوادوالو ته تقدیم کوم. ئ په آرشیف کې ثبت کړی د

 خان د اوس زما او په یقین، چې د نور پتمنو افغانانو په نظر په جالل آباد کې د غازي امان هللا
ئ. زیارت ترمیم د هغه مرحوم د وصیت په نظر کې نیولو سره مطابقت نلري او غوره اقدام نه د

که افغان دولت غواړي، چې د هغه عظیم ملي شخصیت ارواح په رشتیا خوشحاله کړي، بیا دې 
 نو د هغه ملي قهرمان د وصیت پر بنسټ اقدام وکړي.

خصیت لیکوال او د کابل پوهنتون د پخواني استا، په دې توګه زه لیکونکی د محترم افغان ش
پروفیسور سید خلیل هللا هاشمیان دغه تازه وړاندیز )میت اعلیحضرت مرحوم امان هللا خان باید 

جرمن پورتال د مقاالتو  -تر عنوان الندې، چې دافغان ( ۲۰۱۶فبروري  ۱۷به کابل انتقال یابد، 
 ید کوم.ئتویاتو او توضیحاتو سره تاد ټولو محئ په څانګه کې یې نشر ته ورکړ

 
 پای
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