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  ٢٠١٦/ ٦/ ١٧                                                                                                  رڼـاګل اريـوبـزی

  

 شوی دی،څرنګه سړی دی ډاکترځيرکيار څوک دی،چرته پيدا

  کوم ځای کی لوی شوی دی؟او
  

  

  ».ند دی بې له نظـريې نهخـو ژونـدلـيک، ځکه چې دغه ژو: تاريخ  ھـيڅ مه لـوله« 
  )١٨٨١تر١٨٠۴(برتانوي سياستمدار بنجمين ډيسرائيلي 

  

    
  را،کليفور نيااسانته بارب: ١٩٩۵                       م   ١٩٨٠پيښور، صدربازار  :ځيرکيار

 

ناست   ھسی يو سړی دی چی په ونه ډير نری دی او لږ لنډ،عينکی تل په سترګو،شپه ورځځيرکيار
نوکی، ډوب څيړنو ،ليکنو او کتابو کی،ورک فکرونو او فلسفو کی، په مانا کی شو ډير پنډ،دو مره پـنـــډ چی کتابخا

دا .چی ځليږی خو سوزيږی او خوږيږی.ھيچری نه ځاييږی،نه پټيږی،له ھر ځايه ليدل کيږی او دا ھسی چی ځليږی
ړ شی او د نورو بنده ګان شی،د ايمان  سرور تری 5 زور زرو غ4مان شی،چی غرور چی ملک په پيسو پلوری،د

افغان چی افغان وژنی،دی وحشت ته حيرانيږی،دا افغان چی په بل  چی سودا ګرشی په فسادکی ات4ن شی او دا
به چی سوزيږی نو لم.يږیز سو  ده په تاو ملک يی دی اور کی ستی شو، دی د.وژنی،دی پستی سره نه جوړيږی

چا دسترګو نورشی،دزړه تل ته ھم رسيږی،چی په زړه  کور په رڼا کيږی،چی دکړی،څه شغلی تری پورته کيږی،کلی 
مبارک دی زما ياره ځيرکياره  .کی ځای پيدا کړی،نو به تل ھلته اوسيږی،بيا نو ھيڅ نه پنا کيږی،دا ھسی چی ځليږی

زه به څه درته لګيا  .ږیـچی په دی 5ره روان يی او خوځيږی،په منزل د خپل ارمان کی له خزان او له بھاره نه ايري
 .ږیـيم،ته په دی راز ښه پوھيږی او دا ھسی چی ځلي

سا5رزيو زياته برخه په باجوړ  د. ځيرکيار افغان،په خټه پښتون او په قام سا5رزی دی   ربيډاکتر رحمت
ګل آباد ځيرکيار دباجوړ دچار منګ دری په . ولسوالی کی اوسيږیپهاسمار  دکونړ و5يت د اويوه کوچنی برخه يی

نيکه نوم يی رانه ھير دی،پ4ر يی محمد شعيب نوميده چی په لر اوبرکی دجان صاحب  د. کلی کی دنيا ته راغلی دی
 دوه ساعته   ع کال دآګسټ په مياشت کی دجان صاحب سره په کا بل کی١٩٧٣د)رڼاکل اريوبزی(ما.په نامه مشھور و

وم لپاره ځنی څيړنی کولی او جان صاحب دوخت دولسمشر شھيد  د ديپل په دی وخت کی ما په کابل کی.کتنه درلوده
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ھسی خويی کورنی .جان صا حب دھيواد په حال خبر او زړه سوانده شخصيت و. کابل ته راغلی و  محمد داود په بلنه
. له سره دانګريزی ښکي4ک سره 5س او ګريوان وه او دفخر افغان خان غفار خان سره يی نږدی اړيکی در لودی 

جان صاحب نه غوښتل چی زوی يی په  .اړيکی دبا چا خان دکورنی دځينو غړو سره تر اوسه پالی ټر ځيرکيار داډاک
 م ١٩۵۴ډير کوچنيتوب کی له ځانه بيل کړی نو ځکه يی لومړنی زده کړه په کور کی ورته تر تيب کړه تر څو چی په 

 کوچنيتوبه يی د کار او زيار سره عادت اخيستی ونو له. په دريم ټولګی کی شامل شو  ليسی کال کی دخوشال خان بابا
دخوشال بابا په ليسه کی دنصابی زده کړی تر .وتلو زده کونکوپه ډله کی راته  به ھر کال کی دخپل ټولګی د ځکه

 ډرامی او کنفرانسونه دايريدل او ځيرکيار يی   دتدريسی ھيئت په 5ر ښونه دزده کونکو له خوا څنګ وخت په وخت
ده دليکنی لومړنی تجربی په ھمدی بھير کی راغونډی کړی او ورو ورو يی شھرت دخوشال بابا .ګډون کونکی وفعال 
م کال کی له دی ليسی نه فارغ او ١٩۶۴په . دڅلورو ديوالو نه رابھر او درحمان باب تر ليسی پوری را ورسيده دليسی
دھمدی کال په دوھمه نيمايی کی دلوړو زده . و م کال کی دکابل پوھنتون په ام،پی ،سی،بی کی شامل ش١٩۶۵په 

  . اخستلو بريالی شو کړوله پاره دھغه وخت غربی المان ته دبورس په

اوشتودين کوليګ يی دھا يدلبرګ په ښار کی په بری پای ته برايسګو،/  يې په شتـوفيندالمانی ژبی کورس 
او د ھغو بھرنيو لپاره جوړه شوی ده چی د المان شتودين کو ليګ په المان کی يوه کلنی تعليمی مو سسه ده (ورسول

  پو ھنتونماين په ګويتې/رانکفورتـف م کال کی يی د١٩۶٧/١٩۶٨ پـه). په پوھنتونوکی دلوړو زده کړو نيت لری کی
په ھمدی کال کی دپو ھنتون افغانی محصلينو پريکړه . علومو په څانګه کی لوړی زده کړی پيل کړی روزنيزو   دکې

 داساسنامی او بر   بنسټ ايښودونکی غړی ودھغی  ځيرکيار چی دټولنی.دافغانی محصلينو تولنه جوړه کړیوکړه چی 
ږده ودټولنی په غونډو کی ا.نامی په ليکلو کی اغيزناکه برخه واخيسته او د ټولنی دلومړی مشر په توګه وټاکل شو

ل بی له دی چی دټولو په مانا پوه شو،نوځکه بحثونه کيدل،دسياسی او ټولنيزو علومو ځنی اصط4حات ھم کارول کيد
 ه وکړو چیڅپه دی سمينار کی به ھ. مو پريکړه وکړه چی دخپلی ټو لنی په چو کاټ کی يو ازاد سمينار جوړ کړو

 ديوه بل په مرسته له يوی خوا دځنی سياسی مکتبونو او دھغوی دفکری بنسټونو سره اشنا کړو او له بلی خوا ځانونه
 په اتو بجو او  د ماښامدسمينار غونډه په اونی کی يو ځل ديکشنبی.ه ھکله مالومات سره شريک کړوـپدخپل ھيواد 
 بجو ١١ پيل کيده او دشپی تر د محصلينو په اوسيد ځای کې» سړک لـيسينـګ« د  فرانکفورت ښار د ديرش دقيقو

ه زور لګولی و دی سمينار ته ډيره ځيرکيار چی دتحصيل په څانګه کی يی په سياسی روزن .پوری يی ھم دوام کاوه
په فرانکفورت کی دافغانی محصلينو په ھڅه دالمان په بي4 بيلو پو ھنتونونو کی دافغانی محصلينو ټو لنی .ګټه ورسوله

 په نامه په »سپرغی «يون دسفدرا.ون تری جوړ کړـيس مو په المان کی دافغانی محصلينو فدراه ډـجوړی شوی او په ګ
ده  .وه اخيستې  برخه پرونه کی ھم د پام وړ ختنی خپرونه ھم 5 س پوری کړاو ځيرکيار په دی اشيږ مـيوه شپ

 کچه تر ښهعلمی درجه په »دولتی از موينی« م کال دجون په مياشت کی د روزنيزو علومو په څانګه کی د ١٩٧١د
 .Palamentarismus in der Bundesrepublik Deutschlandعلمي تيـزس يې په دې ډول و. 5سه کړه

  ھـلته يې د   بـرلين په آزاد پوھنتون کې  د سياسي علومو په .ه وبرلين ته وکوچيدهماين ن/ت له فرانکفور
 په سمينارونو کې د بحثونو او استد5ل په اساس ، پوھاندانو فيدريښ ايبرت . لوړو زده کړو ته دوام ورکړپوھنځي کې 

دا بورس ھغه چاته ور کول کيږی چی په . و بورس يې ډيـر زر حواله شوشتيفـتونګ ته د بورس لپاره معرفي کړ ا
 چې تيزس م کال کی يی په لوړو نمرودسياسی علومو ماستری واخيسته١٩٧۴په  .لوړه کچه دعلمی څيړنو وړتيا ولری

  يې په دې سرليک و
  

Der Deutsche  Bundestag als Forum der politischen Auseinandersetzung über die 

Deutschland- und Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition von ١٩٧٢-١٩٦٩ 

 په.   د ډاکـترې بورس  ورته ھم د پوھاندانو په سپارښتنه د فريدريښ ايبرت شتيفتونګ له خوا ورکړل  شو
 ١٩٧٧له ی  علمی کرس  پوھنځی کی يی داستاد په توګهغهم کال کی دسياسی علومو ډاکټر شو او په ھمد١٩٧٨

ِقبيلوي ټولنه، ملي دولت او ايريـډيـنتيزم د پښتونستان د مسئلې په «: د ډاکترې تيـزس يې و.هې و5سه کړراھيسې تر
  ، يعنې»مثال سره

Stammesgesellschaft, Nationalstaat und Irredentismus am Beispiel der 

Pashtunistanfrage.ISBN ٥-١٤١-٨٨١٢٩-٣ .Haag+Herchen Verlag GmbH, ٦٠٠٠ Frankfurt/Main١, 

Fichardstrasse ٣٠.  
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لکه پاس چې وينئ، د دغه تيـزس ټول متن د برلين د ازاد پوھنتون د سياسي علومو د پوھنځي د استادانو په 
  . کې خپور شو١٩٧٨ماين ښار کې  فورا په /سپارښتنه، په فرانکفورت

    
   پسرلی                               ٢٠١٠َتاوزند اوکس،کليفورنيا                      نومبر ٢٠٠٨کولن،جرمني :باچاخان سمينار

 دحقوقو او   او دکابل پوھنتون پوره تجربی راغونډی کړی او بيا خپل ھيواد ته راستونپه برلين کې ځيرکيار  
 که څه ھم دراستنيدو سره سم د. ېواي» واګپوھنه« ځيرکيار سياسي علـومو ته . په پوھنځی کی استاد شو   علوموسياسی

په افغا نستان باندی دسره لښکر له يرغله . ځنی سياسی 5نجو سره مخا مخ شو خو خپلی دندی ته يی دوام ورکړ
، پوھاند فضل ربی  پژواک، ډاکتر عطا نورزايي، ډاکتر عثمان تره کی کی ځيرکيار دم په فبرورۍ ١٩٨٠ د ،وروسته

مت يو سياسی سازمان ومقا په نامه د»  جبھیودخپلواکی غوښتونک «، په پټ ډول ګډهسره په او ډاکترطاھر ھاشمي
ه پاو روسی کا جی بی يی په لټه کی دی نو ش»ريتارياتلوپ« پوه شو چی افغانی  لږه موده وروستهځيرکيار. جوړ کړ

پيښور 5رې د  تيا د ځاځيو له پک دپه مھال) ١٩٨٠ اپريل ٢٧( جشن د  ترتيباتو لمريز د ثور د١٣۵٩ د په شپه له کابله
ممـثـله «په  مجروح سره  د شھيد پوھاند ډاکتر سيد بھاوالدين او ورسيد  پيښورته٢م د می په ١٩٨٠، د په لور وخوځيده

د شورويانو په يرغل سره، ځيرکيار په کابل کې د پوھاند مجروح سره (يو ځای او دھغه مشاور شو کې   »لويه جرګه
 آی تند بوی تر  پاکستانی آی اس او د»م4ټاريات«افغانی   دلته يی ھم ډير زر د .)ه غـږيدلی وپه ممثـله لويه جرګ

کله چی . المان ته پنا يووړهد مۍ په پاې کې١٩٨٠ د و ځکه په ډيره بيړه يین.ږمو تير شو او سريی ور ګنګس کړـسپ
نو ھغه تری وپوښتل چی په کابل کی  ، ستوری سره مخامخ شوکبيرتحصل وخت ملګری ډاکتر دخپل پخوانی يار او د

له » پلوريټاريات  «ده ور غبرګه کړه چی په کابل کی می د  دا ولی؟ ،ېپيښورنه ډير زر را ووت  او دېډير تم شو
 سر   او دا چی پرما میـخطر سره مخامخ شو له خوا سر د» م4ټاريات« پيښورکی می د   تن په خطرکی واوپه لوری

المان څخه   کی د په دسمبـر کالم١٩٨٠  ھمدی د.تښتيدمواسته له پيښوره را ـځکه په ځغتر تنه ډير ګران دی نو
  .امريکا ته 5ړ او تر اوسه ھلته اوسيږی

 ھم سره ]رايـټـرز يـونيـن آف فـري افغانستان[»وفا «  دافغانی ليکوالو دټولنیور کېپه پيښله امريکا يې   
« او»اتـــټاريــريلــوپ«  پال و چی ډاکتر ځيرکيار خپل سر او تن دواړه د دا يو نيک .ولهــدمشاور په توګه مرسته ک

دی په لومړی سر  .په خدمت کی يی ستړی اوستومانه کړل له شره وژغورل او د خپل ملک او ولس  »ياتُمــ4 تار
ارل شواو  په چوکی وګم استاد کی د)سيټي يونيورسيټي ( په شخصی پوھنتون کی داوريګون ايالت د بيورټن ښار

ړنو تر څنګ يی ـپه پوھنتون کی د ښوونو او څي.کی استاد شو  ورپسی دھمدی ايالت ډ پورټلنډ ښار په دولتی پو ھنتون 
دافغانانو کلتوری «  کال کی يی په اوريګون ايالت کی م١٩٨٣په  .عملی سياسی اوکلتوری ھلی ځلی ھم پيل کړی

 »ې جبھۍدملی خپلواک« کليفورنيا ايالت کیپهورپسی يی  .ل شو مشر وټاک موسس يی جوړکړ او دی» اوخدماتی مرکز
په افغانستان کی قانونی « ھلته بيا يی . چی د ځنی ستونځو له مخی بيرته منحل شوهولو  کې فعاله برخه لرلهجوړپه 

 دنوميدله چې » جـرګه« خپرونه د  دغه انجمن. برخه لرله په جوړولو او پالنه کې فعاله يو انجمن  د په نامه» واکمنی
  .لې اوځينو افغانانو به ورته د پخواني پاچا محمد ظاھر شاه جرګه ويله خپريد به پکېقانونی واکمنی په ھکله ليکنی

زيرکيار سربيره په پخواني پاچا، د پخواني صدراعظم ډاکترمحمد يوسف او د صدارت د  پخواني معاون ډاکتر 
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دسمبر په   د١٩٩۶ځيرکيار د . د حـل په اړه اړيکې ساتلـې وې) فاجعـې (عبدالصمد حامد سره ھم د افغانستان د بخولې
امام الدين ساپي،محمد حسن ولسمل، ډاکتر فضل ربی ساپي، سيد مسعود ( وروستنئ اونۍ کې د نورو افغانانو

مولوي احساان ّپه کندھار کې م4 محمد عمر اخوند او په کابل کې . سره يوځای د طالبانو د مشرانو سره وليدل)پوھنيار
 . r احسان د جګړه وھلي افغانستان په لومړي پــړاو کې په امنيت او د خاورې په بشپـړتيا ډير ټـينګار کاوه

    ليکلی او د معتبرو خپرونکو، جرمني او انګريزی ژبوه پښتورسالې پ کتابونه او ګڼ شمير ځيرکيار تر اوسه 
  .ږیـو ته رسيـونـدمقالو شمير يی نه دی مالوم خو په پوره باور سلګ .چاپ ځايو له خواخپاره شوی دی

يا مرستيال پوھاند /ګريـويمايـر او(ِد برلين په آزاد پوھنتون  کې د ايران د مطالعاتو انسټيـټـوټ يو جرمن محقـق
مردم  ( خپرونه  کې ھيله کړې وه چې که د دغه انسټـيټوټ په جرمني١٩٧٧د ځيرکيار نه په )  ډاکتر کيـپـينـبيرګ

نوم غوره » مردم نامه«په ځای » شھنامې«ځيرکيار  ورته وويل چې تاسې د .   کې کومه ليکنه خپره کړي*)نامه
» د ايراني ملتونو د تاريخ او ټولنې کتابګوټی« کړی دی او د مردم نامې په ورپسې معرفي کوونکي عنوان کې مو 

  .»لتونو د  تاريخ او ټولنې کتابګوټی د ايراني م–مردم نامه «يعنې : خوندي کړی دی

*) Mardom Nameh-Hefte zur Geschichte und Gesellschaft iranischer Völker 

سره » ايـراني ملتـونو«سره اړخ لګـوي،خو  د » تاريخ او ټولنې«د » مردم نامه«ځيرکيار ورزياته کړه چې 
 د منځني ختيـز د تاريخ او ټولنې –مردم نامه «:  واوښتد دغه استد5ل له امله د خپرونې عنوان داسې. يې نه لګوي
  ، يانې»کتابګوټی

Mardom Nameh-Hefte zur Geschichte und Gesellschaft des Mittleren Orients   

د دغه کيفي بدلون په اساس، ځيـرکيار په جرمني ژبه کې خپله لومړئ ليکنه په ذکر  شوې خپرونه کې په 
  خپره کړه م کې په دې سرليک ١٩٧٧

“Sozialstruktur und Surplusverteilung in Pashtunistan”**, Mardom Nameh – Hefter 

zur Geschichte und Gesellschaft des Mittleren Orients, Nr. ١٩٧٧ ,٣  

  په پـښتونستان کې ټـولنيـز جـوړښت او د زياتې شتمنۍ  ويـش: ژباړه**)

   

ده په ليکنو کی دټولنيز ژوند سياسی  د . ھغه ډيری ليکنی لوستلی دیر ټولی نه خو دياځيرک ما د      
بھيرونه،موسسی،پديدی،کړنی،مفکوری او دھيواد دسياسی تاريخ يوه برخه او په ھمدی ډول په ھيواد کی دروان نا 

نيزی سياسی حل 5ری چاری تر څيړنی او غور 5ندی نيول شوی دی او له دی 5ری يی د پښتو ژبی د پوھ ورين د
 وړاندی مو دی ټکی ته ګوته ونيوله چی په کابل او پيښور کی د  . دپام وړ ونډه اخيستی ده زيرمی په پراختيا کی

داسی ښکاری چی په امريکا کی له دی ګواښ  . شوکډوالځيرکيار سر او تن دګواښ سره مخامخ وو نوځکه امريکا ته 
    آی   سی  دناټو له يرغل سره جوړنه دی اوۍدی دامريکا په مشرنه په امن کی دی خو سره له دی ھم په افغانستان بان

 . او دانسان ژوند تر ھر څه وچت ګڼی  ژمن دی خيريه موسسی په سترګه نه ګوری، د ی ولسواکی ته  ته ھم د ای
اد5نه حل ـوله عــ5نجی په س .ژوند ته تر ټولو لوی ګواښ جنګ بولی او سوله دھغه دسا تنی ضروری بنسټ ګڼی

وسلوال يرغلونه سوله نه ده،جنګونه دی او جنګونه خو وژنی او  .وله نوره ھم ځواکمنه کيږیــږی او ورسره ســکي
امريکا په مشری په افغانستان دناټو يرغل زموږ په ھيواد کی څه ناڅه پای ته رسيدلی جنګونه له سره   د. تلونه دیـق

جنګی جنايتکاران،غله او لوټماران يی   جنګسا5ران،يمڅو ننوتل او يا په سي بھرته تښتيد لي شوېبی وسل .تازه کړل
په ښه بيه په ډالرو را ونيول،له بھره يی را وبلل،له سمڅو يی را وباسل او له ځان سره يی ملګری کړل، په وسلو يی 

نومونه  ۍ او ولسواکۍخپلواک  ته يی دۍلواکـ او بۍ،غلواکۍ زورواک .سمبال او په افغانستان يی واکمنان کړل
 او د ۍ ده چی پکی د پستي خپلواکې ده، ھسی ښکليدا ھسی ښه ولسواک .صبونه او فسادونه يی پريمان کړلـورکړل،تع

 د مخالفانوسره جوړيدلی  د نظام چلوونکی.  دهيونـرعـ في ده په کمزوري ده، د زور خو غ4ميفساد تر منځ سيال
 د ، ھر يو بل ته په سنګر دی،يږـيوله بله ھم ډاري ،يږـ ته ګواښيھريو بل.يد نظام په د ننه کی يوبل زغملی نش ،ينش

 او ي،ږـيـجنګونه روان دی او وينی توي، ږیـ تر پښو 5ندی کيې ھيلېپه دی غوبل کی د سول .وحشيانو جوړ غوبل دی
 له دی چی دخپل ځيرکيار سره .ږیـد امريکايی يرغل پايله ګڼل کي  ر ځيرکيار په نظر دا ناورين زموږ په ملک ـډاکت  د

دھيواد په خپلواکی ميين دی او په ھيواد کی .  کاله يی دھيواد نه بھر تير کړی دی افغان پاتی شويدی۵١عمر څه ناڅه 
 له  دعلمی،سيا سی او ادبی څيړنو او ليکنو .ي پاليپښتو اوپښتونول .په افغانيت وياړی .سولی او سوکالی ته ژمن دی

 .يا دیګو ل5ری وطن ته په خدمت لګيا و ا
  

  :د ځيرکيار  ليکنې په Iنـدې خپرونو کې چاپ شوې وي
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انګريـزي مجله، (، وفــا )اوسلو، ناروې(، مجاھد ولس)پيښور او اروپا(، افغان ملت)کابل، افغانستان(کابل مجله 
ٔ،آيينه )ريکاکليفورنيا،ام(، سباوون)ليلی ستروم،ناروې(، دعوت)پيښور( ، ازاد افغانستان)پيښور(،  ھـيله )پيښور

، )کليــفورنـيا،امريکا(،   خــراسان )کليفـورنيا ، امــريکـا ( ، قلم درخدمت    جھـاد  )کليفورنيا،امريکا(افـغانستان
انتاريـو، (، لمـر) کليفورنيا، امريکا(، جـرګه )کليفورنيا،امـريکا(، در راه  صلـح )کليفـورنيا، امريکا(کـيوان افغان

، )ُبن، جرمني(، صلح و افغانستان امروز)پيښور(، الفت )پيښور( ، ګوربت )انتااريو، کاناډا( له، افغـان رسا)کاناډا
).  پيښور(، ملي ھـنداره)کـولـن يا پيښور کې/جـرمني(،پښتونخوا)کابل اوپيښور(، لـپه )پيښور(،  ګودر)پيښور(ورځ

خو مړ «شوې وې، » ميلمه«کې )  ١٩٧٩تر ١٩٧٨(د خلکيانو په واکمنۍ «ځيرکيار ليکلي دي چې 5ندې ليکنې يې 
جوړښتيز » سوشليستي جـرمن ملت«د ) ب(په دريمه نړۍ کې د نيشنليزم ډولونه؛ ) الف: (»او ژوندی يې ورک شو

ځيرکيار، کره کتنه نه شھنامه : ولولئ. د ميز ب4: بيوروکراسي) ت(دين  او سياست په افغانستان کې؛ ) پ(مشک4ت؛ 
ښايي په کابل پوھنتون کې د حقوقـو او سياسي علومو د پوھنځي يا دعدليې د  وزارت  د . ٢٠٠٣.ده او نه جنګنامه

  په دفتر کې پـرتې وي؟ په 5ندې خپرونه کې د ځيرکيار يوه انګريزي ليکنه ھم خپره شوې وه )  ؟»عدالت«(خپرونې 
“The New Frontier” (Salt Lake City, Utah, USA), Muslim Students Association at 

University of Utah  

  

بريښناپـاڼو کې ھم ډيرې ليکنې خپرې /ځيرکيار په اينټرنيټ
دک، ټول .دعوت، ټول افغانستان، روھي، ژمن، نعيمي : کړې دي

 جرمن ان4ين، ارياناافغانستان –افغان، پکتيکا، پښتونخوا، افغان 
شوی ھيـر «که د کومې خپرونې نوم ورنه . ان4ين، بينوا،ازادافغان

  !ځيرکيار بخښنه غواړي» وي

 

فضل ربی ساپی د رحمت ربی ځيـرکيار : له ښي اړخ نه
سره د مخه ښې لپاره  په جرمني کې د ميونستر د ګاړي سټيشن په 

  )١٩۶٨(مخ کې

  

  

  په پښـتو کې د ځيرکيار خـپاره شوي کتابونه او رسالې

 

  ـــه کــــتابــونـ) الف(

  

د .  ھجري لمريز١٣٧٣=زييز١٩٩۵:  کليفورنيا،امريکا. ژبې ملي شاعر د بې درباره ملي :ملنګ جان) ١(
چاپ لګښت د منلي سيداګل غريـبـيار، او تخنيکې چارې يې د منلي عبدالقيوم مھمند په غاړه وې چې ھغه مھال د 

  خپرونې  موسس او چلوونکی و » سباوون«

د افغانستان د : د چاپ چارې. جرمني- ټولنهد  پښتني کلتور د ودې :  خپرونکې.ملي ستم، مليت او خراسان) ٢(
  زلمري٢٠٠١/١٣٨٠ ملت پريس، 5ھور: چاپځی. کلتوري خدمتونو اداره

ملک پرينټينګ پريس، 5ھور، : چاپځی.  نيويارک، امريکا–پښتون  يـون :  خپرندوی. زيـرکې ويناوې) ٣(
د مشر لـطيف جان بابـي پـه  ځانګړي لګښت » پـښتون  يـون«دا کتاب  په نيويارک کې د  . ٢٠٠٢زييـز/١٣٨١لمريـز 

  خپور شوی دی

  

.  نيويارک، امريکا–پښتون يـون :  خپرنـدوی.د اساسي قانـون او جـرګـيي کړنـOرو لڼـډکی Iرښـود) ۴(
دا کتاب د پښتون يون د مشر لطيف جان بابي په ځانګړي لګښت خپور . زييز٢٠٠٢/لمريز١٣٨١پيښور، : چاپځی

  .شـوی دی

: پيښور: چاپځی.  نيويارک،امريکا- پښتون يون:خپرندوی].اِيـکسرې[افغان ملي شعـور دغـډوڅهد ) ۵(
  زييز١٣٨٢/٢٠٠٣لمريز
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. د پښتني فرھنګ د ودې اوپراختيا ټولنه، کابل:   خپرندوی!کره  کتنه نه  شھنامه ده او نه جنګنامه) ۶(
  ١٣٨٢ لينده ٣/م٢٠٠٣ نومبر ٢۶پيښور، قصه خانې بازار،:  چاپځی. ّمحمد آصف وردګ: تمويلونکی

: احمدی پرينټينګ پريس، پيښور.  سياسي فکرونه او سياسي نظامونه په لويديزه او اسOمي نړۍ کې)٧(
  . ٢٠٠۵دسمبر 

ځيرکيار زياتوي .  په  دغه کتاب کې ځيرکيار د خپلو ليکنو ليکونکی دی او د نورو د ليکنو راويستونکی دی
يويا څو ) موسسې( معلوماتو له مخې، د جرمني فـريـدريـښ ايبرت شتيفـتونګ د دې کتاب د چاپ لګښت د« :چې

ھيچا يې ټايـپي تيروتنې نه دي  . دا کتاب په ډير ځـنـډ او غټه  بې پروايۍ سره ټايپ شوې دې.  افغانانو ته ورکړی و
 په دوھم مخ کې راغـلي دي د کتاب د لومړئ پاڼې. سمې کـړې او د چا په وينا، په پـټـو سترګـو يې خپـور کـړی دی

 ً  که مطـلب يې پـه .د کلتـوری ټـولنې سره خــــونــدی دی) طــرزي( ًد چاپ ټـول حـقــوق د عــ4مه محمـد :چې
محمد !افغانستان کې د ژورنالـيـزم پ4ر  محمود طرزي وي، نو بيا خويې د  خپلې ټــولنې نوم ھم سم نه دی ليکلی

   ځيرکيار-». پ4ستيکي جراحۍ يـو وتـلی  ډاکـتر دیمھدی طرزی په ايران کې د

 د امريکې د امپراتورۍ لپاره فکرونه، ستراتيجۍ ، پـ4نونه، عـمليات، ډنـډورې او : د نوي سياست الجبره)٨(
 ١٣٨۵لمريز/٢٠٠۶ّدغه کتاب د منلي محمد اصف وردګ په اخ4ص، ميـړانه او ھڅو په ). ٢٠٠۵تر ١٩٨٩(غولونې 

  .يا کابل کې په  دانش کتابتون کې چاپ  شوی دی/وکې په پيښورا

  اينټـرنيټ کتاب/بريـښـنايـز.  زييز٢٠١٠ .ژبه له بـابـا ادمه تـر دې دمه) ٩(

  

  په اينـټرنيټ کې) رســـالــې(کــتاب ګـــوټـي)  ب (

  . ٢٠١٠می  . ډيورنډ تړون د سياست او حقوقو په  تله کې) ١(

  ). زييز٢٠١١/ ۶ /٢٢( د غريب سړي وسله : رښودد  بې تاوه پاڅون لڼـډکی 5) ٢(

  زييز٢٠١٣جو5ی . ٢٠١٢تر ١٩٨١د حقايقو د کتاب څيـړنه . أې. آې. د  سي) ٣(

  زييز٢٠١۴ اپـريل ٢٢:  فرھنګي حقوق د  افغانستان په سفارتونو کې) ۴(

 لمريز١٣٩۴ تله٢٠١۵/٢٧ اکتوبر ١٩. ملي ګټې د يو ژور بحث لپاره) ۵(

 کبرا په  بی بی. من يی افغانه او په کام نورستانی ده،نوم يی کبرا دیر کړی دی،مي برلين کې په وادهځيرکيار
دواړو تر منځ  او5 د نه لری خو د.درنه او مھر بانه ميرمن ده دا پو ھه،. برلين کی د ډيزاين زده کړه کړی ده

زه دواړو ته د اوږده . يوه رڼا ساتلی ده ډ غۍد دنيکمر ـژون ناوی يی درزړه له کومی د ګرانښت،مينی او يو بل ته د
يو ماشوم،يوښوونکی،يـوقلم او يوکتاب نړۍ «:ټکی ږدم  دپای په يـو اقـتباسنی دی باب تهـلی ليکخپعمر په تمه د 

  . م4له  يـوسفـزۍ- ».بـدلولی شي

            

ه جرمني په کور کې يې د يو: م ميلزونګين،جرمني١٩٧٠(له ښي اړخ نه ببريګل وزير او رحمت ربی ځيرکيار
زييزپه ١٩۶٨(حکيم تـڼيوال، ځيـرکيار او انوارالحق ظفري). د کټ له  څادرونو نه پټکي جوړکړي دي

  ). ماين،جرمني کې ټنـګ  ټکور اوري/فـرانکفورت
 Rona Gul Aryobsei, Biography of  Dr. Rahmat  R.  Zirakyar. ١١ June ٢٠١٦  

  


