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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۱1۲/۱1/2۲

محمد ایاز نوري آزادي

د خالد صدیق چرخي حاضر کتاب" ،فلسفه و عرفان"

منندوی د خپل ګران او ډېر مخلص دوست افغان ملي مبارز شخصیت ،لیکوال او شاعر محمد خالد خان صدیق
چرخي یم ،چې د خپل یو ُحسن نظر له مخې ئې په دې وروستیو کښې خپل یو نوی تدوین کړی کتاب په نوم دې
«فلسفه و عرفان» ئې ماته د برښنائي لیک له طریقه د پی دی اف په بڼه د مطالعې لپاره راولېږه .کتاب ئې په 1۱2
مخونو کښې په روانه خوږه دري ژبه لیکلی دئ .لیکوال پخپل کتاب کښې افغاني ،اروپائي ،ایراني ،هندي مشهور
فالسفه په یوه شکلي نثري بڼه کښې معرفي ته نیولي او ما خو دا کتاب په عالقه ولوست او لولم ئې .صدیق صاحب
هغه زجر څښوونکی افغاني شخصیت دئ ،چې د چرخیانو د درانه ،وطنپالو ،غیرتي ،تاثیرناکه او ملي خذمتګاران،
او سوچه امانیستانو په حیث دوی په افغاني ټولنه کښې د یوه لوړ درنښت او قدر وړ کسان ول او دي .د تاریخ په بې
پروا شهادت د دغه کور غړو سړیو ،ښځو او حتی ماشومانو ئې زموږ د تاریخي افغانستان په استقالل او د هغه د
باني اعلیحضرت مرحوم غازي امیر امان الله خان خصوصا ً پس د سقاوي مصیبت څخه د بیا پاچا کېدو د ملي مقدس
هدف په اجراء کښې د عمل په ډګر کښې ،داسې خپل خواږه ځانونه او ژوند قربان کړل لکه یو لیونی پتنګ ،چې د
شمعې په اور ځان سوزول او تباه کړي .خالد صدیق ۲کلن پاک ماشوم وي ،چې په 1۱11ل کال خاص او خاص د
چرخي د فامیل سره د منسوبیت په ګناه د انګلیسي شوم سوغات نادر شاه او نادریانو له خواء د شرعي محکمې د
حکم پرته ،د خپلې نامي او مظلومې کورني د ټولو غړو سره د کابل مخوف زندان ته اچول کېږي او د خپل خواږه
عمر تر  21کلنی پورې د ظلم او استبداد په زندان کښې بر ناحقه پاتې کیږي .د دغه درانه افغان شخصیت په الس
او دماغ دوه نور کتابونه هم زما سره شتون لري .یو کتاب ئې «از خاطراتم» نومېږي ،چې په  ۹۱۴مخونو کښې په
کال 1۱۲2ل او هغه دوهم ئې ،چې «برګی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان» نومېږي ،په دوو ټوکونو  ۶۱۲او
 ۹۴۲مخونو کښې په کال 1۱۴۱ل کال چاپ ته ورکول شوي دي .دغه دوه کتابونه د محتواء پر لحاظ د بل افغان ملي
مبارز مرحوم میر غالم محمد خان غبار خصوصا ً د « افغانستان در مسیر تاریخ ،دوهم ټوک» ،د حقیقتي محتواء ته
نوره هم مال ورتړي .په دغه دوو کتابونو ګښې لیکوال په یو ظرافت د هغه مشکل د زندان د وختونو او پس له زندان

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

څخه د هغوی د کورنئ سره د حاکم استبدادي واکمنو چلند ،سره پخپل اکثراً د سترګو لید حال تحریر ته راوړی او
لوستونکی په آسانی سره درک کوي ،چې د نادري خاندان د رهبري د غړو ماهیت کوم وه او دغه  ۹۴کاله یا په بل
عبارت نیمه پېړی کوم رنګ ظالم او بی عاطفې کسان پر افغان ملت دولتي واکمن ول او قانونمنده پایله او نتیجه ئې
دوه عسکري ،سرطاني او ثوري کودتاګانې شولې ،چې تسلسل د هغه مصیبت ال تر اوسه زموږ په ګران افغانستان
کښې روان دئ .زه هر رښتیني وطن دوست افغان محقق او افغان ځوان نسل ته د شاغلي صدیق صاحب د دغو
کتابونو د لوستلو توصیه کوم .دا ارجمند لیکوال او شاعر او مظلوم شخصیت ال زمونږ په افغاني منوره ټولنه کښې
ژوندی او په متحده ایاالتو کښې استوګن دئ ،ورته شه روغتیا او اوږد عمر غواړم.

پای
کتاب د لوستو د پاره دلته کلیک وکړی.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

