خپروونکې :زماني ويب پاڼه

گل محمد خان زماني د غازي ميرزمان خان دريم زوې په  ٠٨٢١هجري شمسيي  ٠٠١٠م) کيا کيد دکي نيل د يميکيې پيه کي يد کيد
زيږيد د ؤ .دک ر ک ي په ج مات کد يد مروجه زده کلې ترالسه او بيا يد دافغانستان داردو په هغه تع يمي څياني يه کيد يمي يي
سکري زده کلې ترالسه کلى ،ک مه چد دقطعۀ نم نه په نامه د ترکي جنيرا جيميا پياشيا پيه ماير

دغيازي اميان ا

خيان د

حک مت په ملي ک ن کد ج ړه ش ې وه.
گل محمد خان زمانى او دهغه بل ورور صمت ا خان زماني د خپل پالر غازي ميرزمان خان تر ماير
الندې د اماني دو ت دبنسټ دټين

په هغ ک ښښ ن کد برخه در ده چد د من

او مسيتيېيييميد ادارې

او بيا وروسته شيييني ارو داغيتيايا

پيه

دوران کد تر سره ش ي وو.
ک ه چد سپه ساالر محمد نادر خان دواکمنۍ پر گد کښيناست  ،ن غنډمار گل محمد خان ،دهغه ورور غنډمار صيميت ا
خان او تره جنرا خان محمد خان يد کابل ته وروغ ښتل ،چد په ظاهره دوظيفد په نامه هيره ور دحيربيييد وزارت تيه حيا يري
ورکلي ،خ په حېيېت کد دخپ د سيمد او و س نه رې تر نظارت او څارند الندې وي  .گل محمد خيان زميانيي دسيردار ميحيميد

هاشم خان دصدارت په دوران کد دزماني دن رې ک رنۍ په شان دسياسي بنديان په ډ ه کد ددهمزنگ زنيدان تيه واسيتي

شي .

دوې د ٠١کا ه بند او بيا وروسته په هرات کد د  ٢کا ه تبعيد نه وروسته په ٠١٣١کا کد دن ي اساسي قان ن دج ړيدو او نيفيا
نه وروسته ،ک ه چد سياسي بنديان خ شد ش  ،وک الى ش

چه بيرته ک نل ته ستانه شي .

گل محمد خان زماني د ٠١٣٢هجري مريز ٠٠٩٠م) کا د ې اختر په مل ور په کابل کد دزړه دحم د ه امي يه يدې فيانيي
نل څخه سترگد پکد او جنازه يد دک نل دواليت د مکې ک ي کد خاوروته وسپار ش ه.
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