
  ان  پاچاهيد  امان  اهللا  خ
  

  م) ١٩٢٩ــ ١٩١٩(هـ ل ) ١٣٠٧ــ ١٢٩٧(
وروسته  پالر  تر  مرګ   دی  د.  امان  اهللا  خان  د  امير  حبيب اهللا  خان  زوی  وو 

کله  چي  .  و ـاچا  ســــه  پـــن５＂ لوم７ۍپه    م  کال  د  مارچ  د  مياشتي ١٩١٩د  
 خان  د   نصراهللاردار  ـــ３  ســــــو  ورور  يــــووژل  سو  ن  انــــخ  امير  حبيب اهللا

زانو  ته  ـــر４ــــ７ه  او  ان／ـــــپاچاهي  اعالن  ک  يـــــــ کادـــــجالل ابه  ـــــاره  پــ＄ان  د  پ
دې  کار ــــپد  ده    .７ ــــــه  شان  د  ＊و  روابطو  اطمنان  ور  کـــــد  خپل  ورور  پ ي３ 

ډ４ر  خواشيني  سوه  غو＊تونکي  وه   چي  يوه  ډله  ترقيمشروطيت  غو＊تونکي  
  .ي３  امان  اهللا   خان  پاچا  ک７   ＄ای  د  ده  پرهغه  وو  چي  

  
 مامورين  او  خلک  امان اهللا  خان  د  کابل  په  عيد－اه  کي  ！ول  عسکر  ، 

  لوم７ی  ي３  خلک  د  پالر  د  م７يني  د  پي＋ي  ＇خه  خبر  ک７ه  او  .راغون６  ک７ل 
 .ک７ه   بيا  ي３  د  کابل  په  عيد－ا  کي  خپله  پاچاهي  اعالن  

  
                                                                                                                                                                                                                                                          

  
                                     
  
                                                                                           عيد－ا د کابل                                                                                                                         
  

  

  په  ل８  تغيير  سره  خوښ    د  وخت  بيرغامان  اهللا  خان  لوم７ی  د  خپل  پالر
 .ک７  خو  وروسته  ي３  تـــور  سور  او  زرغون  بيرغ  من％ته  را  ووړ 

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 



  :  داسي  بيانيه  ورک７ه شي  ي３  اغوست３  وه  خلکو  ته   درعسکريامان اهللا  خان  پداسي  حال  کي  چي  
  

و  نه  د  ＄ان  ＇خه    درشي  ير  عسکزه  به  دغه!  －ران  ملته ما ز اې ” �
ۍ  کالي  نه  وي  ور  په  تن  باسم  ＇و  د  هيواد  مور  ته  مي  د  ازاد

  .يک７

زه  به  دغه  توره  تيکي  ته  دننه  نه  ک７م  ＇و  د  خپل  －ران  ملت  د   �
 .حقوقو  ت５ري  کوونکي  مي  پر  ＄ای  نه  دي  ک＋５نولي 

راوړئ  چي  خپله  !  ندونکو  عسکرو اې  زما  －ران  ملته  او  سر  ＊ �
اخري  هستي  د  خپل  هيواد  د  ساتني  د  پاره ،  راسئ  چي  خپل  د  
 ”نن／ه  ډک  سرونه  مو  د  خپل  هيواد  د  خال請ون   د  پاره  قربان  ک７و

.  
د  ده  د  .  دا  ي３  و  ويل  او  د  افغانستان  بشپ７ه  ازادي  ي３  اعالن ک７ه 

ه９  د  پيل  سره  د  ده  د  پالر  او  نيکه  د  ان／ر４زانو  د  پلوي  سياست  پای  ته  و  رس５د  او  نوموړي  د  پاچا
 .افغانستان  پوره  خپلواکي  اعالن  ک７ه  

   
  عيسوي  کال  د  می  پر  پن％مه  ن５＂ه  ي３  د  ان／ريزانو  پر  پوستو  باندي  په  درو  جبهو  کي  حمل３  م١٩١٩د 
  . ７ې  چي  دغه  نو  د  افغان  او  ان／ريزانو  دريم  جن，  دئ وک
  

  .د جن，  د  ډ４ر  شدت  په  نتيجه  کي  دواړو  خواوو  سوله  سره  وک７ه 
  

روسي３ ( امان اهللا  خان  د  خپل  نيکه  امير  عبدا لرحمن  خان  د  سياست  په  خالف  د  خپل  شمالي  －اون６ي 
په  هيواد  کي  ي３ ډ４ر  اجتماعي  او سياسي  ا請الحات  پيل  ک７ه  چي  د  يوې   . دوست９  ته  الس  واچاوه)  

خوا  د  شوروي  سره  دوستي  او دبلي  خوا  ＇خه  د  امان اهللا  خان   دغه  ژر  ا請الحات ،  اجتماعي  پر  مخ  
.  دل  او  ＊ور＊ونه  ي３  وک７ه ت／ونه   او د  ان／ر４زانو  پروپا－نده سبب  سوه  چي  خلک  دده  په  مخ  کي  و  در４

هغه  وو  چي  د  کابل  چاري  حبيب اهللا  کلکاني  ته  چي  د  سقاو  د  زوی  په  نامه  مشهور  او  په  هند  کي  
  .  بندي  وو  و  رس５دې 

  
د  امان دا  چي  په  هيواد  کي  .  حبيب اهللا  پدغه  وخت  کي  تر  خپل  وخت  د  مخه  له  بنده  را  خالص  سو 

نه  غو＊ته  چي  خان  اهللا  خان  په  مخ  کي  د  ان／ريزانو  د  الس  وهنو  په  سبب  نا  ارامي  راغله  او  امان اهللا  
     :انسانان  دي  ووژل  سي  نو  ي３  دغه  ＇و  جمل３  پر  يوه  سپينه  پا１ه  ليکلي  وې

  

 ＄که  ！ولي  . ＇خه  الس  واخلم  بايد  د  کار دئ  چي دې کي ه  خير  پ د هيواد ”
ويني  تويوني  او  انقالبونه  چي  په  هيواد  کي  دي  زما  سره  د  برخالف９  په  

  ”سبب  دي 
 



 

  عيسوي  کال  ١٩٢٩پسله  لسو  کالو  پاچاه９  ＇خه   د  امان اهللا  خان  
  الري   د  افغانستان  ار  دـــــــدهـــــي  د  کنـــــ  کياشتــــد  جنوري  په  م

  اي＂ال３  ته  ي３  ＄ان  و  رساوه  او  د  ژوند  تر  اخره  پوري  .＇خه  ووت 
  جنازه  ي３  د  الوتکي  په  واسطه  کله  چي  وفات  سو . پاته  سو هلته  

  . افغانستان  ته  راوړه  سوه  او  هلته  ＊خ  سو 
  
  
  
  
  
  
  
  

 عبدالعلي  رسول زاده

alirasulzada@hotmail.com  
 

 

 

  د امان اهللا  خان  قبر  په  جالل اباد کي


