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 1۸/1۰/۲۰1۸        ـاری رکیـځ یرحمت رب اکترډ
 

 پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســالم پــرمـخــتیـا
 د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې

 بـرخـه لورمهڅ
 

 :)الف( باچا خان د ناپوهۍ تورتم ته د پوهـې ډيـوه ولګــولــه
روښان پیـر په دې پسې  لمریز(.۹۶۰تر ۹۰۳=1۵۸1ـ 1۵۲۵خپل وخت بایزید روښان پیر و)باچاخان فخر افغان د 

و ګڼل شو. باچاخان « روښاني»هم  مال تړلې وه چې د ولس په ذهـن کې دیـن روښان کړي. له دې امله یې خوځښت
 ېسمان( کآسک )د سیاسي، کلتوري، اصالحاتي او علمي غورځنګ په ه افغان د ملت سازۍ په ډګر کې –د پښتون 

هغه لمر و چې بې تاوه پاڅون)عدم تشدد( یې د خپل هیواد د لرغوني چوکاټ لپاره روغ ګڼلو. هغه غوښتل چې 
افغان د روزلي ملت مقام ته جګ کړي، د خپل مشرتابه په غوره کولو کې یې سترګه ورکړي، روڼ آنـدی یې -پښتون

باچا نه فخر افغان به خپل ولس په دې پوهولو چې  ودروي!کړي او د پوهې او عـدالت د سیاالنو په لـړکې یـې 
 د ملت خدمتګارغـواړ. عـدالت او، غواړو

له همدې امله  اخیست او هغه له زور نه کار نه« که پوره وي، که سپوره وي په شریکه به وي.»فخر افغان وایي: 
 یې جوړه« افغان جرګه»جوړ کړ، « غنهانجمن اصالح االفا»نه هم ځان لرې ساته. باچاخان « طبقاتي ټکـر»یې له 

خوځښت یې په پښو ودراوه، او د جومات، « خدایۍ خدمتګار»کې(، 1۹۲۸رساله خپره کړي)« پښتون»کړه چې 
لوړبابا )باچا خان( د میروېس نیکه الر خپله کړې وه.  )هوجرې( ټلواله یې جوړه کړه. ښوونځي)مدرسې( او دېـرې)

باچاخان چې به کوم « کې اختالف نه راځي، اختالف د خودغرضۍ نه پیدا کـیـږي.په خدمت » هغه په دې آند و چې 
ز ۲۰۰1سازمان جوړ کړ، د هغه مشري به یې ملګرو ته ور سـپارله. خو پلوریتاریات، مالتاریات، طالب تاریات،او د 

مدرسو  د دیني ن فخرافغانله اکتوبر راهیسې ډالرتاریات هر یو په غیرله خپل قدرت نه د ملت پروا نه ساتله. باچاخا
ښې اړیکې پالـلې، په دې دلیل چې هغه د اسالم سره مینه لـرله او د دیـني عـالمانو د  او رښتینو دیني عالمانو سره

 پـوهې په قــدر پوهـیدلـو.
چاته چې خپله ژبه سپکه شي هغه سپک شي، څوک چې »فخر افغان د خـپلې ژبې )پښتو( په درناوي کې والړ و: 

]وګورئ د افغانستان صفوي مزاجه دربار او د دغه دربار ادارې ته، او پرتله  «ژبه هيـره کړي هغه ورک شي. خپله
 ځیرکیار. -یې کړئ د پښتون باچاخان د ملنګۍ سره![

 

اصالحې جرګې او آزادې مدرسې )ښوونځي( په  ۸۷په انتظام سره « انجمن اصالح االفاغنه»د  د باچاخان په ابتکار
ستان/پښتونخوا کې رامنځته شوې. د فخرافغان دوره د پـښتـنو په تـاریخ کې د روڼ آنـدتـیا)تنویر( دوره وه: لـر افغان

مشاعرې، ډرامې، مدرسې، بحثونه، انـتـقادونه... او په سړه سینه جوابونه د سرلـوړي باچا خان د لـوړ شعـور 
ار د خدایي خدمتګ» په اړه داسې بـډېـره کړې وه: مجلې « پـښتون»پیـرزوینې وې! لوی ښووانـد عبدالحۍ حبیبي د 

رسمي ترجمان یوه پښتو مجله وه چې د اتمانزو ] د فخرافغان له کلي[ څخه په پښتوخپرېده. دې مجلې پښتو ادب ته 
لیکـنو او اصالحي او سیاسي شعــر لیکلو َور]دړه،دروازه[ یې  ډېـرښه خدمتونه وکړل. په پښتو کې د ساده نثـر

 په لیکلو کې په خپله ]باچاخان[ او ځینې اصالحي ډرامې یې هم په پښتو ادب کې زیاتې کړې. د دې مجلېپرانیست 
یو بهترین ساده لیکونکی او سیاسي او اصالحي لیکوال ګڼل کیـږي چې عالوه پر سیاسي تاریخ د پـښتو په ادبي تاریخ 

استازی و او د دغه واقـیعیت په مټ د خپل ولس په باچاخان د پښتنو د کلتور او عـقیدې کوټلی «] کې مهم ځای لري.
 ځیرکیار -زړه کې دېره شوی وو[

 پښتون مجله د پښتون» مجله داسې ارزولې ده:« پښتـون»صف صمـیم چې د کـره پـښتو غمخور پولیس دی، آاستاد 
ر وشې یې د یـوه ستـسمان کې د هغه ځالنـد ستـوري نـوم دی چې پـلآصحافـت، پښتون ثـقافـت او قامي سیاست په 

باچاخان فخر افغان به دغه مجله چا ته وړیا نه ورکوله. « پښتون او ریـښتیني انسان د افکارو له لمـره خپـرې دي.
رسالې عالقمندان لـرل او « پښتون»چاپ( کې کاږي چې  ۲۰1۲ښووانـد مّحمد صادق ژړک په خپل کتاب )جنوري 

اوس که موږ و ننني پرمختللي دور ته وګورو او خپل » ا ګرځوي چې: به یې رانیوله. ژړک زموږ پام ر په پیسو
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چاپیلایر په نظر کې وساتو، نو په لـر او بـر افغان وطن کې د پښتو ژبې یوه داسې رساله یا اخبار نشته چې د هغه 
دا مجله یو داچې » مجلې درې غټو ځانګړتیاو ته زموږ پـام راګرځوي: « پښتون»ژړک د « تيراژ دې شل زره وي.

له یوې بـاڼـډې ]د باچاخان له کلـي اتمانزو[ څخه را وتله. بله دا چې د شل زرو په تیزاژ کې چاپـیدله، او دریمه 
ژبې  د» لوړ بابا فخر افغان ته  ښوواند ژړک زیاتوي چې« چاپیدله.دغه مجله په پښتو ژبه  ځانګړتیا یې داوه چې

لومړی افغان دی چې په  باچاخان« ۍ ژبه کې پـرمختګ نه شي کوالی.ارزښت َجَوت ]څرګند[و چې یو قام په پرد
پښتـو  د» خپره کړه او په ټول افغانستان )لـر او بـر افغانستان( کې  مجله په پښتو ژبه «پښتون»کې یې  1۹۲۸

ـوال او یکمجلې مسئول و. بـاچـاخان چې د ل« پـښتون»فخرافغان په پـیل کې د « ژورنـالـیزم د پالر ویاړیې وګاټه.
 مجلې مسئولیت ورپـه غـاړه کــړ.« پـښتـون»شاعـر عـبدالخالق خلیـق ډرامه ولـیدله، نـو هغه ته یـې د 

اخبارکې هم پښتو ته برخه ورکړل شوې وه. تاریخپوه او لیکوال « طلوع افغان»په  د بر افغانستان په کندهار کې
په هره ګڼه کې به د پـښتو نظم یا نثر خپـریده، خو په » سې کاږي: په اړه دا « طلوع افغان»ښواند حبیب هللا رفیع د 

 1۳= 1۹۳۲مارچ  ۲1کال د وري له لومړۍ نیټې] 1۳11کې یې پښتو نیمایي ته ورسیده او د [ 1۹۳1]1۳1۰
د پښتو د لومړنۍ بشپـړې خپرونې ویاړ »او په بر افغانستان کې یې « څخه په پښتو خپور شو[  1۳۵۰ذولقاعده 

یرکیارد ځ . زهنه، څلور کالونه مشره ده« افغان طلوع»مجله له پښتو شوي « پښتون»دلته وینو چې د لوړ بابا « وګاټه.
ښواند مّحمد صادق ژړک دریځ روغ ګڼم چې د ټول افغانستان)لر او بر افغانستان( ادبیات له یو بله بیل نکړو. یو 

یوه مذهبي فرقه ده چې که هغوی ته څوک ووایي »وو: نعیم آزاد داسې ویلي « نزدې ملګري» ورځ ژړک ته د هغه
د « چې خدای یـو دی، نو هغوی په دې خوا بـد وي چې تاسې ته دغه پوښته ولې درپیدا شوه چې خدای یو دی.

په پښتنوکې ناپـوهي )جهالت( ډېره  باچاخان دیته پام وه چې یو ملت بې له تعلیم او زده کړې پرمختـګ نشي کولی.
باچا خان  به چې لومړنی )پرایمري( ښوونځې و، هغه ته به مالیانو مورچل نیولی و. ه کوم کلي کېبرالسې وه پ

پیـرنګیانو د هندوستان د خلکو لپاره ښه ښوونځي جوړ کړي وو او لومړنۍ زده کــړې به د زده کونکو  کاږي چې:
وړکړي ښوونځي ج او په ټـیټه درجه« هتش په نام»لې. خو د پښتنو په سیمه کې یې لږ شمیر، په مورنۍ ژبه کې کید

ورپسې لمسولي وو چې که »کې ورښودله. سربیره په دې، مالیان یې « پـَردۍ ژبه»وو، او هلته به یې زده کړه په 
ې پښتو چ»مالیانو به تبلیغ کاوه .« دا ]پښتون[ قوم تعلیم وکړي، ستاسو قـدر به کم شي او بازار به مو سوړ شي 

له دا پو ښتنه نه کو د مال صاحب نه هیچا»لوړ بابا زیاتوي چې  «.دوزخ کې به پښتو ویلی شي دوزخي ژبه ده او په
چې هلکه ته د دوزخ نه کله راغلی یې او کوم دوزخي دا خبرې تاته رسولې دي. مالیانو به دا هم ویل چې څوک د 

 «:هکیـږي او دا سندره به یې ویل په دوزخ کې مدرسې سبق وایي نو اووه پیـړۍ یې
 ...جنت کې به یې ځای نه وي په دوزخ کې به ګسې وهيسبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي

 

« چترالي مال»کې د یوه مال کیسه خوندي کړې ده چې په ( 1۳۸۷لمریز/۲۰۰۸فخر افغان په خپل کتاب) باچا خان
د ښوونځیـو سره ټکر الره:  ترالی مالیې شهرت الره)چترال د باچاخان د کلي اتمانزو په میره کې یوه باڼډه وه(. چ

اخان باچ «نو زه راغلی یم د ده ]باچاخان[ سره فیصله کول غواړم چې په کتاب راسره فیصله کوي که په ټوپک؟»
ته ښه پوهـیـږې چې زه د ټوپک کار نه کوم او دغلته چې ته اتمانزو ته ځې، زما یو تر بور دی »ورغبرګه کړه چې 

 باچا خان «ی هغه ته د ټـوپک نوم واخله نو په خپل ځان به پوه شې چې ته څومره سړی یې.چې محمد خان یې نوم د
او چې تاسو، خلک  مال صاحب علم خدای او رسول په موږ مسلمانانو فرض کړی دی»چترالي مال ته ور زیاته کړه:

وکړئ. نو چې تاسو هم ورله  د دې انګریزي مدرسو نه منع کوئ نو په کاردي چې هغو له په خپله خو د تعلیم انتظام
فخرا فغان وړاندې « څه انتظام نه کوئ او موږ هم د دوی د خدمت نه منع کوئ نو د دې قام دې خدای مل شي.

موږ بې همتو او خودغرضه خانانو،مالیانو او بابا ګانو تیارې ته کینولي یو، ځکه خو زموږ د قام دا حال شو. »ځي:
ُچف، وظیفو او دعا ګانو کیدلی شوی نو زموږ خپل رسول)ص( به دومره کړاوونه  که چیرې دا کارونه په تش ُکف او

یې ورکولې، تکلیفونه او مصیبتونه به یې تیرول، خو د جماعت په ګوټ کې به ناست و دعا  ولې کول، دومره قربانۍ
ښوونځیو، مدرسو[ زموږ د سکولونو ]»فخر افغان زیاتوي چې: « به یې کوله، د هغه په شان دعا د چا کیدی شوه؟

مخالفت مالیانو شروع کړو او ویل به یې چې په دې کې اردو ویل کیـږي. اردو یوه بهانه وه، ګڼې د جوماتونو نه 
زموږ په سکولونو کې دیني تعلیم هم زیات و او هم په ښه طریقه و او هم ورسره دیني تربیه وه. دوی]مخالفومالیانو[ 

او مونږ په زرګونو بچو ته د لمونځ معنی ورزده کړې ده .... د اسالم خو د علم د لمونځ معنی چا ته ښودلې نه ده، 
د باچاخان د کتاب « د حاصلولو غرض و، که دا مالیان رښتیا په علم مین وي نو دوی به زمونږ مالتړ کړی وی.

د عدم تشـدد »چې  غوره کړی و . ویل به یې«( عدم تشـدد)»بې تاوه پاڅون  مخـونه. فخر افغان باچاخان ۶۵تـر ۶۳
 «سړی يم،خپل حق چا ته نه پرېـږدم، خو د نورو انسانانو وينې هم نه بـيوم.

باچا خان به خپل کار  نومې سړي څاروي څرول. باچاخان او یـو څو ملګري یې چیرې تلل. په الر کې طالب کاکا
 تـیره کړي. طالب کا کا پوښتنه وکړه هغه له کوهي نه اوبه راووېـستلې چې خپله وچه ډوډۍ پرې له مرۍ پخپله کولو.

باچا خان دی، د پښتنو مشر دی. خو فخر افغان ورتـه وویل چې  چې دا سړی څوک دی؟ یـو تن ورغبرګه کړه چې
باچا به چې د خلکو د اصالح لپاره دورې کولې، د بې «نه بچـیه! زه د پـښتـنو مـشـر نه یـم زه سـتاسې خـادم یـم.»
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 11تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

« ولې.ک او له دې پرته به یې په جوماتونو کې له طالبانو سره شپې»و کې به یې شپه تـیروله، وزله ملګرو په کورون
 .بې تکلیفه ژوند غوره ګنلی وساده باچاخان « که پوره وي که سپوره وي په شریکه به وي.»فخرافغان به ویل چې: 

پر وخت به یې له ځانه سره  د ډوډۍ هر ځای تـلی نو» داسې کاږي: فخر افغان چې به ژوند کښې محمد صادق ژړک
درې[ کسانو زیات نه پـرېـښوول، ده دا کار ځکه کاوه چې دی پر خلکو بوج نه شي او دغه ډوډۍ به یې هم د ]۳تر 

یلمستیا م»د باچا خان په « خوار غریب او بزګر کره خوړله او یا به یې په یوه جومات کښې له طالبانو سره شپه کوله.
زیات خوشحاله وو. هغه په دې چې لومړی خو ده د خانانو او سرمایه دارانو پر ځای غـریبانو ته  به غریبان ملګري

ملګرو خدمت د هرچا د وس خبره وه. یو ځل له کـوټـې]کویټې ښار[ څخه  ۳ارزښت ورکاوه، دوهم داچې د ده او 
/استراحت ځای[ کې د شپې بندوبست زیارت( ته له ملګرو سره په دوره تللی و. هلته په ریسټ هاوس ]هوټلغـوڅکۍ )

په دې جومات کښې له طالبانو  زه»خو باچاخان نه غوښتل چې هـلته ورشي. ملګرو ته یې ویلي وو چې « شوی و.
په جومات کښې له طالبانو سره شپه تـیره کړې » فخر افغان چې « سره شپه کوم. تاسې ریسټ هاوس ته الړ شئ.

ا خو باچ« ځایه لـږ بیسکټ ورته برابر کړي وو او چای سره یې ورته ایښي وو.وه، سهار یـو طالب ګوره له کومه 
 دا مې تاله راوړل»بابا  هغه ورغبـرګه کړه چې«. ورته وویل چې طالبه! ته په بیسکټ باندې چا اموخته کړی»خان 

 .«ـونه ساتئ.هلته ښه نصیحت ورته کړی و چې له دې څیزونو څخه ځان» بیا باچاخان « موږ بیسکټ چیرې خورو.
لیکي چې: د ملت مشر به هغه سړی  توپیـر ځای نلري. باچاخان په نظام کې د خان، غریب،... میا او مال د باچاخان
نیک او ایماندار او د قوم او ملک خیر خواه وي. تکلیفونه او قـربانۍ او ډېر خدمت یې د قام او ملک کړی »وي چې 

 پکې وي. زموږ حکومت به د جماعت تابع وي. جماعت به د حکومت وي، او چې د دې مشرۍ اهلیت او پوهه هم
 که چیرې نن یو باچا ښه هم وي، نو سبا به یې زوی پاچا وي. نو څوک ویلی تابع وي، بادشاهي خراب شی دی...

دا ملک زموږ د ټولو پښتنو دی، نو موږ یو سړی نه خان کوو. زمونږ به  شي چې ګوندې هغه به هم ښه وي...
دا وي چې ټـول خانان کړو او داسې حکومت به جوړوو چې هغه کې مساوات وي او د ټولو خلکو پکې  کوشش

یوشان خیر او فایده وي. که پوره وي او که سپوره وي په شریکه به وي، امن وي، انصاف وي. زمونږ به د ټول 
 ولولئ د ژړک کتاب« شر[ وي.او د هغوي ]قوم/ملت[ په خوښه به یو صـدر] پریـزیډنټ= ولسم قوم یوه جرګه وي

 ً ونو له خوا وتلو او غښتلو شخصیت کلتوري موسسو –د علمي، دولتي او بشري  باچا خان آته لقبونه لرل. لقبونه عموما
رکړل و عـبدالغــفارخان تـه آته لقبونه د ولس له خوا ته ورکول کیـږي. په لـر افغانستان کې وتلي او غښتلي شخصیت

عبدالغفار خان په خپل کتاب )زما ژوند او جد « د ولس په زړونو باچاهي کوي.» هغه  شوي دي ځکه چې
شپه د ډوډۍ د خوړلو په مهال یې د ُډول کړنګا یـوه  کې خپل لقب )باچاخان( داسې توضیحوي:( ۲۰۰۸وجهد،

په ضد « ټرولَټ اَک»واورېدله. ډڼډورچي به په جګ غـږ ویل چې سبا به د حاجي صاحب په جومات )عیدګاه(کې د 
کې انګریزانو په هند کې د خپل قدرت د زیاتولو لپاره راوېستلی و او د هند  1۹1۹جلسه وي]رولَټ اَکټ یا قانون په 

عبدالغفار خان په دې نه پوهیده چې جلسه چا رابللې وه. سبا یې ځان همغه جومات  ویلو[.« تورقانون»خلکو به ورته 
مّحمد اکرم خان کړی و. د دغه خان او د پولیس په مینځ کې تاوتریخوالی  د کلي د هغه نته ورساوه. د جلسې اعال

راوالړ شوی و او له دې امله یې د جلسې اعالن کړی و. خو د جلسې په مهال محمد اکرم خان د مردان د مرستیال 
ته یـو دلی. دا ورد جلسې نوم د کلي خلکو نه و اورې»الغـــفار خان لیکي چې:  ولسوال انګریز ګریفیټ سره و. عــبد

ورغلل. د کلي اکثرو غټانو او مالیانو پکې ګډون کړی و. عبد الغفار خان « عجیب څیـز ښکارېدو، ډېـر خلک ورته 
یعنې یو مشر سړی «. په دغه شان جرګـو کې د صدارت ضرورت وي.»جګ شو او خلکو ته یې وړاندیـز وکړ چې 

پخپله عبدالغفار خان د صدر په څیر غوره کړ. عبدالغفار خان خلکو  دې د جلسې صـدر )مشر یا تنظیموونکی( وي.
« خوره کړه چې زه د پښتنو باچا شوم.»هغوی دا اوازه « عام خلک د صدر په معنی نه پوهیدل.» لیکي چې

 مّحمد صادق ژړک کاږي چې« په باچاخان مشهور شو.»عبدالغفارخان کاږي چې تر دغې غوڼډې را وروسته دی 
په لـر افغانستان کې له استاد رحـمت شاه سـایل نه « په پښتو شاعرۍ کې بیخي زیات راغلی دی.»د باچا خان لقب 

 واورئ:
 

 رېښيـظمت ته یې د غـیرو سترګې بـچې ع
 خان غـوندې بد نام شي هـر پښتون دې باچا

 

په درسته افغاني نړۍ »کاږي چې باچا خان  و. ژړک« فخر افغان» عبدالغفار خان باچا خان( دوهم لقبد لوړ بابا )
کې ( ۳۰۳، مخ ۲۰۰۸خپل کتاب ) باچا خان په« لومړنی انسان دی چې د فخر افغان لقب ورکړل شوی دی. کې

لقب په اړه د رحمت شاه سایل له کتاب )د باچاخان  «فخرافغان»ژړک د  زنداني شوی و.« درې کاله»دی  کاږي چې
چې باچاخان د جیل نه راتلو نو د »نه دا اقـتباس راخیستی دی: ( ۲۰1۰سمبر د افکارو معنوي تصویرونه، د

هـډوکي وجود له یې په زرګونو  انجمن]اصالح االفاغنه[ خلکو یې دومره تود هرکلی وکړو چې د هغه بیمار هـډوکي
 ممکن نه وو...ساګانې ورکړې. هغه ته د انجمن خلکو جلسه جوړه کړه او دومره خلک ورته راغله چې شمار یې هم 

د خپل قام غیرتي او ننګیالو پښتنو ورته د فخـر افغان د لقب پګړۍ په سر کړه دا وړه پیرزوینه  په دغه جلسه کښې
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 11تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

نه وه. دا د پښتون د شپـږو زرو کالو په تاریخ کښې وړمبی د یو قوم له خوا داسې پیرزوینه وه چې د بل چا په نصیب 
ږه موده کې د خپل قـد او قامت نه هم دومره لوړشوی وو، چې دغه لوی او عظیم شوې نه وه. خو باچا خان په دغه ل

یو دغسې اعزاز ته په  وړوکی ښکارېـدو او دا هم عجیب تصور دی چې تر دغه وخته پورې اعزاز هم پورې
و ا هم داسې سر نه ښکارېدو چې دغه اعـزاز پرې ښکلی کروړونو پښتو]پښتنو[کښې او ډېرو لویولویو پښتنو کښې

انجمن اصالح االفاغنه ]له زندان نه[ زما د راتلو په »پخپله له باچاخان نه هم واورئ: « مناسب ښکاره شوی وای.
وکړو او د ټـولې ]شمال غـربي سرحدي[ صوبې خلکو ته یې د شرکت د پاره  جلسې انتظام د یوې لویې خوشحالۍ کې

ډېر شوق او مینه محبت شریک شو. په اتمانزو کې د  دعوت نامې ولـیـږلې. د جلسې په ورځ په زرګونو خلک په
ټول قوم یوه عظیم الشانه لویه جلسه وشوه چې په هغې کې ماله د قوم د طرف نه یو سپاسنامه )وېلکم ادریس( راکړی 

ماله د فخرافغان  شوه. یو تغمه او جوبه هم د قوم د طرف نه راکړی شوه او بله داچې د ټول قوم له طرف نه یې
 « راکړو.خطاب 

په مکه کې زیـږیدلې و. موریې عـربه مسلمانه او پالری یې هندي مسلمان ( 1۹۵۸تر 1۸۸۸موالنا ابولکالم آزاد )
چې دیني عالم او خپلواکي دوست شخصیت و، د هند په خپلواکۍ کې یې روغ رول لوبولی و او د باچاخان  و. ازاد

عبدالغفار خان  وه. هغه« ن او هند په آزادۍ کښې مبارزه کړېګډه یې د افغا»و او په « ډېـر نږدې پاتی شوی»سره 
لمریز= 1۳۳۰نومې کتاب )کابل « پښتونستان»نازولی و. په دې اړه استاد عبد الروف بینوا په خپل « فخر اشیا»په 

 لـقب ورکړی و او موالنا ابولکالم« فخـر هند»جواهـر الل نهرو د  عبدالغفار خان ته زییز( کې کاږي چې1۹۵1
باچا خان لومړی افغان و چې هندیانو یې نه یواځې د خپل مشر په څـیر درناوی کاوه، بلکې «. فخر اشیا»آزاد ورته 

جواهـر الل نهرو په  کې د 1۹۴۷ د افغانانو سره ټولې پخوانۍ تربګنۍ پرېښودلې.] په زییز د هغه له بـرکته یې
ین نه راووت. د ټـول افغانستان طبعي پوله هم اباسین دی. زما په یعنې اباس« اِینډوس» ابتکار، د هند نوم )اِینډیا( له

ځیرکیار. د هـند ډېـر -فکر، که باچاخان مسلمان نه وای، ډېـر پخـوا به ورته د سولې جایزه ورکړل شوې وای![ 
شوی و، هم مشهور « سرتور بابا»یې ګڼي. باچا خان په « د سـرحـد ګانـدي» خلک با چـا خان تـه درنـاوی کوي او

ځکه هغه به هرچیرې سـرتور سر تللو. هغه مبارزه هم په سرتور سرکـوله، ځکـه هغـه پـښتون و او د خـپل کلـتوري 
نظام )پښتونولۍ ( په اصولو پـوهـیدلو. په سرتور سر خلک بخښل کیـږي، ځکه چې سرتور سر د ننواتې ممثل دی. 

به کې په اردو ژ«(باچا خان)»لب ته فارغ بخاري په خپل کتاب هم ویلو. دغه مط« سرتور بابا»خلکو به باچاخان ته 
تاسو به هـر وخت په سرتور سر ګرځـیدالست ځـکه »مّحمد صادق ژړک کړې ده: ګوته نیولې ده، او پښتو ژباړه ېی
 له مّحمد امین ملنګ جان نه هم واورۍ« مو په سرتور بابا شهرت وموند.

 

 ډېـر دي نـژدې د امتــحان وخـتــونــه  ه شــوـاکام نـزلمــو تــیارشئ چــې ن
 تـیـر شوو سرتـور د باچاخان وختونـه  ستاسو په غم کې خان پټکی نه تړي

 

 شاعر ملګري او وتلي خدایي خدمتګار شاد مّحمد میـږي هم د باچا خان سـرتور سر ته پام کړی دی د باچاخان نږدې
 

 وڅ او پښتون وروردی لـږ پام وکړه پښتونهـبل  اچا خان غازي سرتور دیـلی بـتا له راغ
 بلوڅ او پښتون ورور دی لږ پام وکړه پښتونه  یوه ښادي او یو یې غم او یو یې کور دی

 

 »پښتونخوا  -باله. د خیبر« لوړبابا»هم وایي، ځکه خو به هغوی باچا خان « لوړ»ځینې پښتانه جګ او دنګ ته 
« القـدوا لمبے» باچا خان  ابا وایي. فارغ بخاری هـم په اردو ژبه په خپل کتاب کېباچا خان ته لوړ ب« زیات خلک

)د ازادي غوښتونکو مشر( « رئیس االحرار» )لوړبابا( ګڼلی دی. په هند کې د دیوبند مدرسې له خوا باچا خان ته د 
د ژړک کتاب « ه یادوي.رئیس االحرار په نام په ځانګړې توګه دیني علما یې هـر ځای د»لقب ورکړل شوی و. 

 ولولئ
لومړۍ ورځې وې. د  د پسرلي کال 1۹۹۴ملنګ جان یو بې وزلی خو تیـز فکری او په شعـور غښتلی شاعر و. د 

ارواښاد سیداګل غـریب یار ټلفون وکړ. موږ دواړه  سرښوونکي امریکې له یو بل ایالت نه راته زما د ښونځي د مهال
د مّحمد امین ملنګ  تماس رامنځته شو. استاد غریب یار را ته زیاته کړه چېډېـر خوښ شو چې د یو بل سره مو 

د ملنګ جان د شعرونو یوه ټولګه یې راولــیـږله او د چاپ لګښت یې  «د مشـر ورور مّحمد ایوب زوم یم.»جان 
یو او ډاکتر عبدالق ومانه. د استاد په هیله مې د ملنګ جان د شاعرۍ په اړه یو کتابګوټې ولیکه. ډاکتر ضامن مومند

مخونو کې  ۹۶بیالبیل چاپونه راو لیـږل. ما دغـه کتابـونه ولوستـل او په  مومند هر یو را ته د ملنګ جان د اشعارو
تنظیم کړل. د ټایپ او چاپ چارې یې ډاکتر عبد القیوم مومند په غاړه واخیستلې. په کتابګوټي استاد غریب یار  مې

ی باچا خان فخر افغان ته ډالۍ کړ او ننتوځ مې پرې ولیکه. د پوهاند مّحمد حسن کاکړ او کتابګـوټ سریزه و لیکله. ما
 استاددقدرت هللا حداد درنې تبصرې هم پکې خوندي شوې.
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 11تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

مّحمد امین ملنګ جان غښتلی ولسي شاعـر و. ملنګ جان په ځوانۍ کې نالوستی پا تی شو. وروسته یې ساده لیک او 
پل شعرونه پکې خوندي کړي. ښوواند عبد هللا بختاني ]خدمتګار[ لیکلي وو چې ملنګ لوست دومره زده کړل چې خ

دومره د پښتوخط یاد کړ چې خپل اشعار په خپل خط لیکي او د پښتو رسم خط یې په طبیعي »ورځو کې  جان په شپـږ
ربي او فارسي صورت هغه رسم خط دی چې نن سبا د بلوچستان خان عبدالصمدخان یې پیشنهاد کوي یعنې هغه ع

لغات چې پښتو سره ګډ شوي دي په هغو حروفو لیکي چې پښتانه تلفظ ورباندې کوي. مثالَ د )اعتراض( په ځای 
ملنګ جان   «)اتراز(، د )میراث( په ځای )میراس(، د )خطر( په ځای )ختر( او د )صیاد( په ځای )سیاد( لیکي.

جان ته ټول افغانستان او عبد الغفار خان) باچا خان فخر  ډکـون الره! ملنګ هغه ولسي شاعـرو چې شعـر یې ملي
ستان دپښتون به په موسیقي کې ملي اتڼ کاوه. په کابل ریډیو کې« خوږو نغمو»افغان( ډېـر ګران وو. د ملنګ جان 

 پروګرام او د خپلواکۍ جشنونه د ملنګ جان په خوږو نغمو سمسور وو.
هجري لمریز= دسمبر  1۳۷۰)لیندۍ  په دریم چاپ کې« خوږو نغمو»د ملنګ جان  د لعـل پاچا ازمون په زیار، د

زییز( د نورو دوه چاپونو په کچه ډېر شعرونه خوندي شوي دي او د غټو ملي څیرو نومونه پکې ذکر شوي  1۹۹1
درې دېـرش( ځلې، خوشحال خان بابا )۳۳ټول  دي: عبدالغفارخان او دواړه لقبونه)باچاخان او فخرافغان( یې

اووه( ځلې....! ملنګ ) ۷احمد شاه بابا  آته( ځلې،)۸نیکه  نهه( ځلې، میروېس) ۹ولس( ځلې ، عبد الصمد خان ن)1۹
یات ز جان ولې په خپلو خوږو نغمو کې عبدالغفار خان او د هغه دواړه لقبونو)باچاخان او فخرافغان( ته له بل هرچانه

خپل ارمانونه د  شوي، او د تعلیم ارمانجن ملنګ جان بـندي شوي،نوکر درناوی ښودلی دی!؟ بې وزله، ځورېدلي،
 تصور کولی شول. عبد الغفار خان باچا خان په سیاست کې

 د باچاخان د خپلې مبارزې په اوږدو کې تعـلیمي، ادبي، اصالحاتي، استداللي، عدالتي او سیاسي کلتور رامنځته کړ.
ې)کنفرانسونه( او ښوونځي جوړول؛ ډرامې او مشاعرې به باچاخان ځامن عالمان او مبارزان وو. باچاخان به غـوڼډ

جوړولې چې نالوستي )بې سواده( پښتانه پکې زده کړه او بحث وکړي، دلیلونه وړاندې کړي، او د تربورولۍ او  یې
یده چې د پښتنو غټ غلیم تاوتریخوالي )تـشـدد( په ځای د سولې او جوړې الر غوره کړي. باچاخان په دې پوه تربګنۍ

د دوی په ذهـن کې جاله جوړه کړې ده. له دې امله باچاخان خپل ملت عدم تشدد او بحث ته راباله. باچاخان په دې 
پوهیده چې د ټولنې پرمختګ عصري علومو او د هغـوی استعمال )ټکنالوجۍ( ته اړتیا لري او د دغې عملیې 

 عـدم تشـدد،احترام، مساواتو، الس ناشونی کار دی! د باچا خان سیاست په خپلواکۍ ، ساده ژوند، بریالیتوب په تش
عقالنیت او سوله یـیزه هـمژونـدتیا والړ و. باچا خان به پښتنو ته ویل: ان هللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 

 وی په خپلو ځانونو کې د بـدلون اراده ونـکړي.بانفسهـم)االیه(: هـسک څښتن په یو قوم کې بدلون نه راولي تر څو د
 ي وو: باچاخانکړ کارمل او دهيند مشرې انديرا ګاندي ته وړاندې ببرک کي، نورمحمد تره خپل پيغامونه فخرافغان

د خلکو دموکراتیک ګوند غوڼډې ته ورغلی و. هلته یې د  لمریز( د افغانستان1۳۴۵ثور  1) ۲1د اپریل په  1۹۶۶د 
او د لَـر افغانستان )پښتونخوا( د افغانانو په مبارزه او د ټول افغانستان د « خدایي خدمتګـار»ضد د  ښکیالک په

د خلکو د ګوند د پرچمي برخې مهم مفکر ( 1۳۵۷ثور  ۸)1۷د اپرېل په 1۹۷۸قومونو په ورورولۍ رڼا واچوله. د 
د میر اکبر خیبر په فاتحه کې د ګډون « جودد ممانعت باو»جمهوري نظام  عسکر ووژل شو. باچاخان د افغانستان د

 لپاره له جالل آباد نه کابل ته راورسید.
د هند د هغه مهال صدراعظمې اندیرا ( 1۴۰۲جمادی االول  1۰=1۳۶۰کب  1۵زییز د مارچ په شپـږمه )1۹۸۲د 

د  باچاخان تهد کابل په عسکري روغتون کې د درملنې الندې نیول شوي  ګاندي د خپل سفیر دیکیشت له الرې،
ا تـا ته م» سفیـر له الرې ور لیـږه:  وه. د مننې سره باچاخان خپل پیغام اندیرا ګاندي ته د دغه روغتیا هیله ورلیـږلی

یڅ ه په څرګنده ژبه تشریح کړل چې ټول افغانان د کمیونستانو په ضد دي. ما تا ته هم ویلي دي چې په افغانستان کې
او د هغه د ملګرو سره ژوند  . ته د ]جواهر الل[ نهرو لور یې او هم دې د ګاندي جيوخت کمونیزم حاکم کیدای نشي

کړی دی، ته ماته د لور په شان یې. په افغانستان کې ماشومان، ښځې او سړي مري، تـه په خپل زړه کې هـیڅ رحم 
 بریـژنف[ 1۹۶۲-1۹۸۲رل: نلـرې؟ ... ته ډېـر څه کوالی شې، ما له تا وغوښتل چې د ]شوروي اتحاد د سکـرتري جن

سره زما په کتنه کې مرسته وکړه. ما ]ببرک[ کارمل ته هم دغه غوښتنه وړاندې کړه خو هغه بخښنه وغوښـتله. ته 
[. که ده زما خبره وانه ٬٬په افغانستان باندې رحم وکړه.] ٫٫باید په دې اړه یو څه وکړې. زه باید بریژنف ته ووایم 

الرو چارو باندې فکر وکړم تر څـو د خپلو خلکو هم افغانانو او هم پښتنو، مشکالت حـل  ورېدله نو بیا به په نورو
 ولولئ: د سید عـثمان سنجش کتاب. ښایي ډاکتر یحی وردګ دغه معلومات له دې کتاب نه السته راوړي وي« کړم.

 

Rajmohan Gandhi, Ghafar Khan: Nonvolent Badshah of the Pakhtuns. Viking 
(India), 2004 

 

 ببرک کارمل ته هم لیکونه استولي وو، په الندې ډول باچاخان د خلکیانو مشر نورمّحمد تره کي او د پرچمیانو مشـر
 :د نور مّحمد تره کي په نوم لیک

 وروسته له القابو، دعا،سالم، نیکو هیلو او تعارفاتو!
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 11تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

د خپلو]خپلې[ پارټۍ لیډران، د حکومت وزیران  لینن چه په روسیه کې انقالب وکړ، نو په لومړیو ورځو کې یې»... 
او ذمه وار کسان ځانته وروبلل، له هغوی نه یې جرګه جوړه کړه او ورته یې وویل: تر اوسه پورې دلته پادشاه ناست 

بد سلوک کاوه، خلکو د هغه تخته واړوله او اوس پرې  و او په دې ملک کښې شاهي نظام چلیده، هغوی له خلکو سره
او زموږ او ستاسو په راتګ خوشحاله دي، نو موږ او تاسو باید د دې واقعې نه د عبرت درس واخلو. خلکو  بد وایي

سره ښه وچلـیـږو، ورته خدمت وکړو او خوشحاله یې وساتو چه د تل لپاره زموږ تر شا ودرېـږي. خیال ساتئ چې 
ي په ارمان ش سبب بـیـرته د هماغو بادشاهانومونږ باید داسې و نه کړو چې خلک زمونږ د بد چلندۍ، ظلم اوستم په 

لیډران  او هم به د دې وطن لویه بـدبختي وي.نو تره کي صاحب! ته هم یوځل دا د خپلې پارټۍ چه دا به هم زمونـږ
او د حکومت لوی ذمه وار کسان ځانله وغواړه. هغوی ځان سره یو ځای کښیـنوه او دا د لینن خبره ورته وکړه چې 

ړه او ورته وایه چه پام چه داسې بد کارونه، ظلمونه او نارواوې و نه کړئ چې سبا به بیا هم تاسې پښیمانه ما درته وک
 د ولولئ: سرمحقق عبدهللا بختانی خدمتګار،« یئ او هم به خلک بیرته د پادشاهانو او شاهي نظام په ارمان شي... 

 کال.۲۰۰۸باچا خان لیکونه، زییز
 کې لیکلي دي چې: د باچا خان لیکونه، لومړئ « یادونه او مننه»چاپ په  ۲۰۰۸خدمتګار د 

 

 
 

د کابل په دولتي مطبعه کښې د دریوزرو په تیراژ او دوهمه » زییز کې  1۹۸۴هجري لمریز/ 1۳۶۳برخه یې په 
ټوکو په م کال، زما )خدمتګار( له خوا په پیښور کې د دانش په مطبعه کښې د یوزر  ۲۰۰۵هش/1۳۸۴برخه یې په 

 کې دواړه ټوکونه خوندي شوي دي. ( ۲۰۰۸/1۳۸۷په اوسني کتاب )« شمیره چاپ شوه.
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 11تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

 
 

په لویدیزه اروپا کې میشت مّحمد اقبال وزیري په خپل کتاب)د باچاخان اندونواو مبارزې ته لڼډه کتنه، 
ونه خوندي کړي دي. په دې کتاب کې لمریز( کې نور محمد تره کې او ببرک کارمل ته د باچا خان لیک۲۰1۰/1۳۸۸

سرمحقق خدمتګار پاس د تره کي په نوم خوندي کړی دی(، د ببرک کارمل په نوم د  سر بیره په هغه لیک چې)
 باچاخان لیک هم چاپ شوی دی 

 « خواږه ببرک کارمل ُعمر دې ډېـر، پام دې په ښه، روغ جوړ او خوشاله اوسې.»
لیدلی وې].[ ستا خو د دې ملک سره ډېـره مینه وه، ډېـر محبت او همدردي دې وه،  ته اوس هغه کارمل نه یې چې ما

، په دنیا کې چې په هر ملک کې انقالب شوی دی یا باد شو او که بربادشوآ خو دې خپل ملک او قوم ته وګوره ته
[ دا انقالب نه دی او نه باد شوی دی، خو موږ پرې برباد شو، انقالب بدلون ته وایي].آکمونیزم راغلی دی هغه ملک 

کمونیزم دی].[ دا د دوو ډلـو په منځ کې جنګ دی یوې ډلې سره امریکا او بلې ډلې سره روس امداد کوي او د دواړو 
خواو نه تباه کـیـږو مـوږ، تا له په کار دي چې ته په دې مسله غور او فکر وکړې او عالج یې وسنجوې او د خپلې 

او دا مسله حل کړې. چې په دې وطن کې امن راشي، هم به ستا د نیک نامۍ سبب  ډلې او قوم سره مشوره وکړې
او ترقۍ لپاره میدان هوار شي، که زما خبره دې و نه منله او وخت تیـر شي بیا به ارمان  بادۍآشي او هم به د قوم د 

ورکړې ده: ډیورنډ ( ۲۰۰۷ب )د ډاکترمحمد حسن کاکړ د مقالو د ټولګې په کتا وزیري د دغه اقتباس حواله« کوې....
 د واحد ملت د بیلتون کرښه 

په ابتکار او سـرتیرتیا په لـر افغانستان ( 1۹۸۸تر1۸۹۰باچا خان او فخر افغان) :د عبدالغفار خان مشـهور پـهپــايـلــه
زادو آد په نوم اصالحي او تعلیمي ډله رامنځته کول، په پښتو ژبه  «انجمن اصالح االفاغنه»کې د  1۹۲1کې په 

خپرول ، او د خپل ملت د سیاسي شعـور د پیاوړتیا ( 1۹۲۸مجله)« پـښتون»ښونځیـو جوړول او چلول، په پښتو ژبه 
محمود  کې سازمان جوړول، او په بـر افغانستان« ي خـدمتګارئخدا»او د ټولنیزو سمونونو د ال زیاتې غښتلتیا لپاره د 

د دغه  هغه واقعیتونه دي چې( 1۹۲۰ـن کې د پښتو ژبې چلـن ته هڅـول)طرزي او باچا امان هللا خان په دولتي میچ
 لپاره د هغه د زړه تـنده غریب پالونکي او عقل غوښتونکي فخر افغان ژور فکرونه، او د سولې او پـرمختـګ

غۍ لمنعکسوي. ملنګ باچا خان پښتون قوم له شعوري نابالغۍ نه راووېست. ملنګ باچاخان خپل قوم ته چې په نابا
معتاد شوې و، د علم او عـقل ډیوه ور په الس کړه او پښتون یې د مسئول او فکرمند انسان پـړاو ته جګ کړ. مفکر 
باچاخان پښتون له فکري تیار خورۍ نه راوویست او فکري خپلواکۍ ته یې سیخ کړ. د ملنګ باچاخان ژوند او کړاندو 

ان فخـر افغان د پښتنو د روڼ آندتیا موسس پالر و او په رښتیا د پښتون د روڼ آنـدتیا ستنې جوړې کړې دي. باچا خ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د خـپل ملت  غـوره کړی و چې لـپاره داسې سـیاسي نظام خدایي خدمتګار و. باچاخان د کوزې خوا د افغان ملت
 :وه شــوې خونـدي روحیه پکې

ه صوبه ولیکله چی پ برخان اکبرد بنوپه لویه جرګه کی پخپله باچاخان حاضرو. د دغی لویی جرګی پریکړه عبداالک
لیکلی پـریکړه خان امیرمحمد خان وړاندی » لوی منشی )سکرتر جنرال( و. « دعامل مجلس » سرحد کی د کانګرس

دپوهاند جهانزیب نیازسره زماټیلیفـونی مرکه، امریکا، «) کړه، اومزید تائید )سیکنډ(یې میا جعفرشاه کاکا خیل وکړ.
 ځیرکیار.-(۲۰۰۷سپټمبر  ۴

)مساوات طلبې(ټولنی څرګندوی ده. دغه پریکړه په  : دغه پریکړه د پښتنود سمسمکۍپريکړه کی پام وړټکی په بنو
« وپښتنودټول»له خوامنل شوی ده. په دغه پریکړه کیستری سیاسی موسسې یانې لویې جرګې  ټول افغانستان کی د

ولسی  اصولو، جمهوریت، مساوات او ین بنیاد به په اسالمیئآ د» یوداسی حکومت غوښتل شوی دی چی دهغه
ـوند په شخ د شاهي نظام به پـه بـر افغانستان کې ټکي« مساواتو»او « جمهوریت»والړوي. ښایي د « انصاف باندی
 برابر نه وو؟!

 کلک کې روزنه سیاسي او اتفاق، تنظیم، تعلیم، په ولس خپل د فخرافغان( باچاخان، پـه هــورعبدالغفارخان)مش

 کـړلې! جـوړې موسـسې لپاره ملــت وزلي بې خپل د یې لپاره ځل لـومړي د خیستل،اووا ګامونه
که څوک وغواړي په انګریزي ژبه د باچاخان فخر افغان په اړه معلومات تر السه کړي، زه ورته د پوهاند  يـادونـه:

 اِکنات اِسواران د النـدې کتاب سپارښتنه کوم: 
 

Eaknath Easwaran, Non-Violent Soldier of Islam: Badshah Khan, A Man to Match 
His Mountains. Tomales, California, USA : Nilgiri Press, 2002 
Phone: +800-475-2369; Fax: +707-878-2365 

 

 دا کتاب په روانه انګریزې لیکل شوی دی او په زړه پورې تاریخي مونې لري. 
 :کارول شـوې چـيـنې

شنل ملت ایجـو کی پیـښور. چاپوونکی: -پښتون قامي وحدت. خورونکی: پښتونخوا پبلیکــشنـزمـد افضل خـان، مح  
 ۲۸تر ۲۷ ، او۴۵تر ۴۴مخونه  .1۹۹۶الهـور، نومبر  –پرنـټرز 

. 1۰۲جرمني. لړ  -، زما ژوند او جد و جهد. خپرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې ټولنهعبد الغفار خان )باچا خان(
 ۵۴۹تر۵۴۸،  ۶۵تر ۶۳مخونه: . 1۳۸۷زییز/ لمریز ۲۰۰۸چاپکال 

)راوېستونکی(، ملنګ جان: د بې درباره ملي ژبې ملي شاعـر. خپرنـدوی: ټول افغان. ډاکتر رحمت ربی ځـيرکيار 
زییز د  1۹۹۵سپوږمیز د روژې میاشت؛  1۴1۵لمریز د کب میاشت؛  1۳۷۳ لومړی چاپ: سانتا باربرا، کلیفورنیا.

هجري لمریز( کې راوویستلی و، او د  1۳۷۲زییز )1۹۹۴ځیرکیارپه  نوم ما« ټـول افغان»بروری میاشت. د ف
 سره را جستر شوی دی.« کانګرس ال یبرري »په امریکه کې د  پورتني کتاب له الرې

 

Rahmat R. Zirakyar, Stammesgesellschaft, Nationalstaat und Irredentism am 
Beispiel der Pashtunistanfrage. Frankfurt/Main, Germany: Haag+Herchen 
Verlag,1978, Seite 332  

 

په زیار، د باچاخان لیکونه. دوهم چاپ. خپـرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې  د سرمحقق عبدهللا بختاني خدمتګار
اسد دانش مطبعه. کلوله پشته، -چاپځی: د دانش خپرندوی ټولنې تخـنیکي څانګه. 1۰1جرمنی. د خپرونو لړ: -ټولنه

 .1۵۴تر1۵۳ز. مخونه: ۲۰۰۸لمریز/1۳۸۷کابل. 
افغانستان کې په ګړندي ډول د باچاخان فخرافغان د ژوند سره د اشناکیدلو لپاره ولولئ د عبدهللا بختاني خدمتګار  په

ی، کولن. چاپځای: دانش خپرندوی: د افغانستان د کلتورې ودې ټولنه ـ جرمن فخر افغان او افغانستان. دا کتاب:
 ۲۰۰۸خپرندوی ټولنه، پبښور 

، د فخر افغان ځانـګـړنـې. خپروونکی: پښتو ادبي غورځنګ، کَوټه. چاپ ځای: الهور، جنوري محمد صادق ژړک
 -مخونه[ ۵۴۹تر ۵۴۸، ۲۰۰۸د باچا خان کتاب، ]۹۶تر ۹۴، ۹۲تر۸۵، ۷۲-۵۴،۸1-۶۹، ۴۷-۴۸مخونه:  .۲۰1۲

 ځیرکیار
. 1۰۵جرمني. لړ  -، باچا خان په افغانستان کې. خپرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې ټولنهسيد عثمان سنجش

 ۶1-۶۲مخونه: . ۲۰۰۸/1۳۸۷چاپکال: لمریـز 
« لـپه»، «خپل ملک او وطن ته په ویزه راغلی یم»مره که:  په جرمنی کی دافضل خان الالسره صف وردکآ محمد

. ۶1،او ۵۲تر ۳۹، مخونه: ۲۰۰۷لمریز پسرلی او اوړی،  1۳۸۶واتمه، درې میاشتنۍ مجله. پرله پسی ګڼه اومه ا
 د څرک مدني او کلتوري ټولنې خپرونه وه.« لـپه»
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، د باچاخان انـدونو او مبا رزې ته لڼـډه کتنه. چاپځای: د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکي محمد اقـبال وزيـری
 ۵1، او  1۳۶لمریز، مخونه: 1۳۸۸زییز/ ۲۰1۰ پیښور، –کابل[. خپـرنـدوی: د پښتونخوا د پوهنې دېـره څانګه]

مد همايون هما پورې(. ناشر:  1۹۷۵نه 1۸۵۴، په سرحدي صوبه کښې د صحافتي او ادبي مجلو روایت. )د ډاکتر مح 
 ۲۷تر 1۸مخونه . ۲۰۰۰شفـقت هما. د چاپ ځای: نیو سهیل پرنټینګ پریس مردان. 

 

 ـشـن تيالوجي( په التــيــن امـريکا کې )ب( د آزادۍ الـهـــيــات )ليــبرې
 

د دین پـیغام ټکنی کېــږي، خودا  جګېـږي، هـغومره بشریت پــړاو ته هـر څومره چې انسانان د بالغ او روڼ فکره
چې دین په دې فاني دنـیــا کې د مظلومو او بې وزلو انسانانو په مــالتــړکې ودرېــږي، لکه په التیـن امریکا کې 

 د کاتولیک عیسـویانو«آزادۍ الهیاتد » چې
 له خوا راووتل. د پیـرو یو رومن کاتولیک عیسوي مولـوي ګوستافـو ګوتېـرېـز په 

ظلم او اقــتـصادي بې عدالتۍ نه د خلکو د خالصون او  نوم استعمال کړ او له« آزادۍ الهــیاتو» زییزکې د1۹۷1
دیني وظیفه وګــڼـله چې د بې وزلو مالتـړ وکړي. ګوتېـرېـز ویلي یې وکاراوه، او له دې الرې یې خپله  مرستې لپاره

ټولنه باید بې طبقې  وو...چې یوه نوې ټولنه جوړه کړو. دا نوې موږ عیـسویان باید شخصاَ او جمعاَ ژمن»دي چې: 
یاتو وونکو الهلکه چې وینو، په التین امریکا کې د آزاد« وي چې د تـولید د وسایلو په جمعي مالکـیـت به چلـېـږي.

 میکسیکویي عیسوي مولوي په مترقـي خوځښت د مارکسیستي اقـتصادي او ټولنیـزو شرایطو په چورلیز والړ و:
نقالب ا عیسویان او مارکـسیـســتان:»بونینو -لیکلی و او ارجنټایني خوزې میګویز« مارکس اوانجیل»ز کې 1۹۷1

 لیکلې وه.« 1۹۷۶بلنه، ته متقابله
Jose Miguez-Bonino, Christians and Marxists: The Mutual Challenge to Revolution, 
1976 

التړکې م د هغه الرښودنې د بې وزلو انسانانو اوزیارویستونکو په د ازادۍ د الهیاتو په رڼا کې، باید د عیسی)ع( پلویان
ل شوې ته هـم ګوته نیو اظو او تحلیلمارکسـیزم الف پلې کړي او په عدالت ټـینګار وکړي. په آزادوونکوالهـیاتو کې د

 ـهټـــولنې اخــالقـي عکـس العـمل و. پ مقابل کې د کاتولیک دیني ده. دغه دریځ د بېــوزلۍ او ټولنیزې بې عدالتۍ په
د  آزادۍ د او التیــن امـریـکـې عـیـسوي کاتـولـیک مــولویانو مارکــســیـزم ته د غـربت د درمـلــنې  ویـنـا، د لـڼـډه

آزادوونکــو الهــیاتو په تـیـتـولو  دوه برازیلي وروڼــو چې د الهــیاتو پـوهـاندان دي، د ســړک پـه سـتــرګـه کــتـل.
 مخـــیز کتاب له الرې : ۹۹ډول د خپل النــدې  لـرلــه، په ځـانګـړي کې بـرخه

 

LEONARDO BOFF AND CLODOVIS BOFF, INTRODUCING LIBERATION THEOLOGY. ORBIS 

BOOKS, 1987 
 

کــې د پخواني شـوروي اتحاد « د ازادۍ په الـهـیاتو»مې داسې لـیکنې ولوستلې چې  په دې وروستـیو کې
د نړیوالې سولې »کې  1۹۴۹داسـتخـباراتو)د دولتي امنیت کمـېټې/ک.ګ.ب.(الس و. شوروي استخباراتو لومړی په 

د »کې 1۹۵۸رومانـیې پــالزمېنه )بخاریست و(. بیایی په  جرګه/َورلډ پیس کونسل( جوړه کړه چې مرکز یې د
 عیسوي سولې جرګه/کریسشن پیس کانفرانس( جوړه کړه. 

د کی. جی. بی. د بهرنیو استخباراتو مشر(  1۹۷۰تر1۹۵۵الیکساندر ساخاروفسکي) د اکتوبر په پای کې 1۹۵۹ د
 کرتر جنرال او د د دولت صدراعظم:شوروی اتحاد د کمونیست ګوند س او د هغه امر نیکیتا خرسچیف) د

 چې نوم یې په تاریخ کې د هغـسې هیله ګرځېدله دا رومانیې ته الړل. د خروسچیف په کوپـړۍ کې( 1۹۶۳تر1۹۵۳
شوروي مشر په څېـر خوندي شي چې په سهیلي او مرکزي التین امریکې کې یې د کمونیزم زړی کرلی و. په 

 التین»ن هېـواد واو ژبه یې رومن کېدله، او خروسچیف دا ارمان الره چې شوروي بالک کې رومانیا یواځینی التی
 ثبت کړي. په جګړه کې« آزادۍ»د « مشران

سازمان له الرې په دې بریالي  وه. شوروي استخبارات د دغه مقـره «د نړیوالې سولې جرګه»په جنیوا/ سویس کې 
 وي. شوروي استخباراتو یو مینځګړی سازمان)سي.واړ د سهیــلي امریکې په لوښي« د ازادۍ الهیات»شول چې 

پي. سي./د سولې عیسوي کنفرانس( رامینځته کړ او مرکز یې پـه پراګ/چکوسلواکیه کې و. د سولې عیسوي 
کنفرانس)سي. پي. سي. (د کلیساګانو د نړیوالې جرګې )سي. پي. سي.( الندې کار کاوه. د رومانیې جنرال او د 

ســولې د جرګې)ډبلیو.  کې امریکې ته تــښتېــدلی و، د نړیــوالې 1۹۷۸های پاسیـپا( چې په استخباراتو مشر)آیون می
 پي. سي.( عملیات یې اداره کول.

انو کلیساګ ورلډ کریسـشن کانفرنس( جوړ کړ چې د«)د سولې عیسوي کنفرانس»کې  1۹۶۸شوروي استخباراتو په 
ه پ نړیوالې جلسې بودجه هـم د مسکو په غاړه وه او کلیساګانو د نړیوالـه جلسه )ورلډ پیس کاونسل ( یی پلوي وه. د

کېـدله د دې لپاره چې شوروي چینه یې پټـه شي. د کلیساګانو نړیوالې جلسې د سهیلي  نــغدو ډالرو کې به حواله
ولې س ته راوبلل چې نوی خوځښت)دعیسوي امریکې چپي )مترقي( مولویان د کولمبیـا په میدیلین ښارکې کنفرانس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 11تر 1۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

 انـدې کړي.وړ )ورلډ پیس کاونسل( ته د منلو لـــپاره« د نړیوالې سولې جرګې»کانفرانس/کریشن پیس کانفرینس( 
 لیبرېــشن تیالوجي( نوم هم د شوروي اتحاد د استخباراتو)کې. جي. بي.( له خوا خلق شوی و.«)د آزادۍ د الهیاتو»

 پـوښــتنې په جواب کې وایی چې آیون میهای پاسـیـپا*( د یوېجنرال او د استخباراتو مشر) د سوشلــیستی رومانیې
د استخــباراتو** او د آزادۍ د الـهـیاتو د ځیـنو  سره ګـمــان کــوي چـې د شوروي اتـحاد« پـه ښـــه دلــیـل»نوموړی 

« رځغـلند نظـ» کتاب تهمـوجود و. جـنـرال پاسـیـپـا د ګـوتــېـرېـځ «*** طبیـعي تمـاس»غـټـو غـړو تــرمــیـنځ به 
 ېک ]په پخـوانـي شوروي اتحاد« لــوبـیـانـکـا»اچـولی و او داســې احسـاس یـې الره چې ذکر شوی کـتـاب به پـــه 

ستي د سوشلی« د کی. جي. بي. پـه مـرکـز[ کې لیـکل شوی و. خـو له احـسـاسـه تر واقعـیـتـه یـوه اوږده الر پـرتـه ده.
مشر )آیون میهای پاسیا( له وروستنۍ جـمـلې نه داسې معلومـېـږي چې ادعا یې ټـینګه نه ده،  راتو دد استخبا رومانیې

 بلکې ګړبـېدلې ده! 
 

*) Ion Mihai Pacepa  **) K.G.B.: Committee for Sate Security ***) organic connection    
Former Soviet Spy: We Created Liberation Theology”, in:  
 

www.catholicnewsagency.com. 1 May 2015 [13 July 2017].  
 

Watthwood, Tod “Cameron”JR., Jesus with a Kalashnikov Examining Marxist 
Elements in Liberation Theology and Soviet Influence on its Origin” 2016. Senior 
Honors Thesis.564 
 

http://digitalcommons.liberty.edu/honors/564/ 
 

کې د کولمبیا د میدلین په ښار کې چې د التین امریکې د کاتولیک مولویانو کنفرانس جوړشوی و، د پـیـرو  م1۹۶۸په 
ګوتېـرېـز پکې مشاور و)کشیش ډاکتر ګري ی. ګیلی: سوترن ویو چاپل، سپرینګ فیلډ(.  ګوستافو رومن کاتولیک

ګوتېـرېـز دکتاب د دوهم چاپ په اړه درنه کره کتنه لیکلې لیکلې ده: د ګوستافو  امریکایي ډاکتر مولوي ګیلی د ګوستاف
 پ شو:کې په نوي نظر سره چا 1۹۹۸، بیا په مارچ (1۹۷1ګوتېرېـز اصل کتاب)

 

Gustavo Gutierrez(author), Grielad Inda (translator), and John Eagelson(transla- 
lator), A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation (15th Anniversary 
Edition with new Introduction by Author). Orbis Books, Revised edition (1 march 
1998), 334 pages. Originally written in 1971. 

 

ډاکتر مولوي ګري ګیلی* د دغه کتاب په اړه په خپله کره کتنه کې کاږي چې مولـوي ګوستافـو ګوتېرېـز د خوځـښت 
د اجندې جرړې خپرې شوي دي او د نـنـنـیـو  ګوتیرېـز پــالر په څېر منل شوی دی. په دغه نوي چاپ کې د مولوي د

الهیات له ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اخوا،  ي مشرانو او سازمانونو له خوا یی مالتړ شوی دی. د آزادۍمهمو عیسو
مخونه(، کپیټلیزم ردوي، سوشلیزم تبلیغوي، له پانګه والوهېوادونو ۲1، 1۷-1۶کلتوري انــقـالب را څرخي) په دایمي
، 1۷مني: ملکیت شخصي مالکیت نه غواړي، او د متحدو ایالتونو نه آزادي له امریکې د په تېـره

 مخونه(. 1۵۹،1۵۸،1۵۰،۶۶،۶۵،۵۵،۵۴،۲۰
 نوکرۍ او مرییتوب نه، او له ګناه شوې ده: نجات له ټولنیز نظام نه، له شخصي معنا ارته کتاب کې د نجات په

ې او نـوي مخ(، او د الهـیاتو نوې الر1۴1ټولنې جوړولوته ګوته نیولې ده) لیکوال د نوې(. ۳۹تر ۳۸نه)سریزه: 
په مارکسیـزم  څه هم کامالَ  که د ازادۍ الهـیات (.1۴،،مــقدمه1۴1،۸1،۶۵،۵۹بشریت ته یی هــم ګـوته نیولې ده )
طبقې ټولـنې مفکوره او د شخصي ملکیت له مینځه  خاصتا د بې - ده پکې درنه راچاپـېـر نه دي، د مارکسیزم وڼـډه

 مخونه(.1۸۳،1۲۵،1۲۶،۵۶،1۹،1۶،۸وړل)
کلیسا (. 1۷۳تر 1۶۲مقدمه؛ ۳۴تر ۳۳وزلـۍ په معنـا پوهـېـدلو د آزادۍ د الـهـیاتو په زړه کې ځای نیولی دی)  د بـې

 اوس آزادي بخښونکې هـمدا په عملیه کې ګډون مخ(. د آزادۍ۳۷دنـیــوي قـلمـرو تشویق) وظیفې لري: تبلیغ او د دوه
 عیسویت، کلیسا، د الهــیاتو یوه نوې الهیات د د آزادۍ مخ(.1۴1دی) نوې ټولـنې یو تعمیر مخ(. دا د۴۶عمل دی)

مقــدمه(. د بــېـوزلـۍ )غـربت( پـه معنا پـوهـېدل د 1۴،او مخ1۴1،۸1،۶۵،۵۹،1۲لـټــوي) نوی بـشـریت او طریقه
 مخونه(. ۳۴تر۳۳آزادۍ د الـهـیاتو لپاره مرکزي مقام لري)مقدمه:

 

*) REVIEWED BY DR. GARY E. GILLY, PASTOR/TEACHER SOUTHERN VIEW CHAPEL, 
USA  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.catholicnewsagency.com/
http://digitalcommons.liberty.edu/honors/564/


  

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښنپه 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

 

. 1۹۶۳اکتوبر  1۴تر 1۹۵۳سپتمبر 1۴پخواني شوروي اتحاد دریم ګوندي او حکومتي مشرو: د نیکوالی خروسچـیـف
 دیارلسم پاپ جان نړۍ ته په خپله نـېـټه اا د اپرېــل په 1۹۶۳میاشتې وړاندې، د  ۵د خروسچیف له واکمن کېـدنـې نه 

م د پروژې لپاره له دیارلس« د الهیاتو آزادۍ»او مساواتو ټـینګــار کړی و. ښــایي خوسچیف به د  التکې په عـد وینا
 وي؟ کـړې جان نه زده کـړه پاپ

 

POP JOHN XXXIII’S 1963 ENCYCLICAL, PACEM IN TERRIS, THE FIRST ADDRESS TO THE 

WHOLE WORLD, APRIL 11, 1963 (W2.VATICAN.VA) [18 JULY 2017]. 
 

 نور بـيـا
 

Dr. rer. pol. Rahmat Rabi Zirakyar, Califorina, USA 
zirakyar1234@yahoo.com 
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