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 11/۲۰/۰۲1۲          زلمی کرزی
 

 ویښ زلمیانو په سیاسي تحریک کښي د
 محمد کرزي فعاله ونډه اروا ښاد آغا د

 

مځکوال  حاجی اختر محمد خان پوپلزی )سمیلزی( زوی د آغا محمد د
م خان لمسی د تاج محمد خان کړوسی او د حاجی دارا خان کوسی کېعبدالح

چه د ښار سهیلي خواته په پنځه  کېکندهار په کرز  ش کال د 1۰۲۰په 
. پالریی متنفذ، متدین او مځکوال و، یپروت دی، زیږیدلی د کېلومتری کې

ل په کېو ښار لخوا د د پغمان په لویه جرگه کي د کندهار د ېد امانیه دور
خپلي عمه سره له کندهاره کابل  محمد شپږ کلن ؤ چی د وټاکل سو. آغا توگه

 نجات ته راوستل سو او د نأیب ساالر مهر دل خان بارکزی په سر پرستی د
خپل اکا حاجی خیر محمد خان پوپلزی  او ورسته د شامل سو، ېپه لیسه ک

 ژوند کاوه. کېد سنا معین ؤ په )بابای خودی(  کېچی په هغه وخت 
، محمد هاشم خان صدراعظم هر کال وژلو ورسته شهید محمد نادر شاه تر د

لیسی څخه الیق او زیرک شاگردان ایستل، چی یو له هغو شاگردانو  د نجات د
  کېد بکلوریا دوری زده کړی یی په یوولسم ټولګی  ،څخه آغا محمد ؤ

ټولګی نهم  ادب او لیک خاوند ٔو، د نیمګړي پاتی سوی، د ځلمیتوب څخه د
ی قاله ی( په نامه د کابل په اخبارو مقالی خپریدلی، لومړی ميڅخه یی د)کرز

 او په یو لړرسمی . نوموړی سم دالسه کندهار ته والړد افالطون په باره کي وه
یه او هم یی د ئ: تعاونی ډیپو احصاغیر رسمي چارویی پیل وکړ لکه او

 آغا محمد کرزیارواښاد       .درلودهمطبوعات سره قلمی همکاری 
دغه وخت کي د دموکراسی انګازی په ه صدارت وار راغی، پ دشاه محمود خان  وروسته د اهاشم خان تر استیعف د

ګوند د جوړښت د مخه په کندهار کي  هیواد کي خپرې سوې. ملت یو دموکراټ صدر اعظم وباله، د ویښ زلمیانو د
 ه ش( جوړ1۰۰۱تر ژره په کندهار کي د ویښ ځلمیانو تحریک )نو ژر  منور او روښان فکره ځوانان ستوالی درلود،

 خپل فعالیت او سیاسي کار یی پیل وکړ. په حقیقت کي د ویښ ځلمیانو تحریک او نهضت یو ٔولسي خوځښت ؤ ه پ او
 چی د دموکراتیکو آزادیو د الس ته راوړلو له کبله د هیواد منورینو ځلمیانو رامینځ ته کړ.

کار کړی ٔو، لومړی  فکرانو، ځوانانو ملی او ٔولسي روښان کېګوند مینځ ته راځي په کندهار  ېپه دغه وخت کي چ
شامل وه، چی یو  کېفعالیت ونډه یی زیاته وه او د کشرانو په ردیف  پوړ مشران وه او دوهم پوړ نسبتاً ځوانان او د

، ادب کندهار په روښان فکری ي ځل دلومړ ېچ لیکوال او ادیب آغا محمد ؤ  کېهم د سمسور او شین کرز اوسیدون
خپل فعالیت او تبلیغ په برخه کي کله کله د لیکوالو او شاعرانو  او لیکوالی کي یو روښانه ستوری وځلید. ده به د

او  په کورو کي کولی يبه اکثره ګوندي پریکړ يتشریح کوله، دو او د ګوند کړنالره )مرامنامه( ییجوړولی  غونډي
 دوهم پوړ ځلمیانو ته یی اوامر صادرول او دوی به د پریکړو په الر ښوونه فعالیت کاوه.

، د ویښ خپراوهخپله ځانګړی پانګه ه د ویښ ځلمیانو نشریه د)انګار( اخبار ٔو، چی اروا ښاد فیض محمد انګار پ
 کېکال  1۰۰۲په خپرونو پیل وکړ او کال کي ه. ش  1۰۰۱په  ، دغه اخباراستاذیتوب یی کاوه ځلمیانو د اندونو

 مصادره سو.
 وکړی. نو هغه ٔو چي مرستهدي د انګار سره  يکرز ېپه ناستون)مجلس( کي پریکړه وکړه چ کندهاري ویښ ځلمیانو

یی مرسته کوله، کوم وخت چی اخبار د کورنیو چارو  کېدی کابل ته راغی او د اخبار په نشر، ویش او ترتیب 
 ت له خوا مصادره سو د ده کتابونه، د خوب بستره او ګستنر یو ځای پولیسو یووړل.وزار

ښوونځی د ښوونکي دنده  چی د چمتو ؤ  يد یوه ملی ښوونځی پرانیستل هم ٔو، نوموړد ویښ ځلمیانو موخه او مرام 
یښ خپله وه یدا وه ځکه پئچه ویښ ځلمیانو پښتونستان هم  تا، پاته دي نه وي ه رضا کارانه توګه په غاړه واخليپ
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پښتنو حق باله ځکه دوی معتقد وه چی د پښتنو دغه سپیڅلی  ځلمیان سوچه افغانان وه د دوی په اند پښتونستان یی د
دی موضوع په اړوند د ښار مخورو او منورینو  تر السه سي. نو د کېپښتني ٔولس په سوله ییزه مبارزه  مرام باید د

 زیتوب جذابه وینا وکړه. نوموړید ویښ ځلمیانو په استا ېمینه ِغونډه جوړه کړی وه. کرزپرت کېد ښاروالۍ په تاالر 
 دغه وینا څخه وروسته د کندهار په ټولنه کي د )کرزی( په نوم زیات شهرت وموند. د

ومت ویښ ځلمیان بندیان کړل، لومړی ډله د کابل په دهمزنګ کي او څو کسان یی د کح کېشمسی کال  1۰۰1په 
دغه مهال کي د کندهار نایب الحکومه عبدالغنی خان قلعه بیګی ګردیزی ٔو، چی ه په فرقه کي بندیان کړل. پ ارکنده

ده مشرورور حاکم  نیولو لپاره کرز ته راغلل مګر د د کرزی د ده په امر دوه عسکر ، دد ځلمیانو څخه یی بد راتله
 ، شاقه هم ٔو، نوسم دستی یي دده عسکری نه وه کړیته ولیږی ځکه خپل ورورژر تر ژره کابل  ېخدایدادخان کرز

 دوه کاله د عسکری مکلفیت تیرکړ. نو په همدی ټوګه د حکومت له نظر څخه نیهام سؤ کې سیاه سنګ په غنډ کابل د
 .څخه یی خالصون وموند توبد بندی

ادي په استناد د کندهار منور م۰۰: د اساسی قانون دخپل کتاب )ویښ ځلمیانو( کي کاږيپه ارواښاد محمد عالم بڅرګی 
یوه غونډه کوي، البته په  کور کېښاغلی آغا محمد خان کرزی  ځوانان د لمړی ځل لپاره د ټولنیزو ګټو په خاطر د

ش جوړه سوه.لوستونکي دي د کرزی د ګوندی فعالیتونو په باره کي 1۰۱۱/ ۰۲کي دا ټولنه د ثور پر  وروستنیو کلنو
 .صاحب کتاب وګوري کې د بڅر

ی د آقا ډله کد ویښ ځلمیانو د مٔوسسینو په اروا ښاد غبار په خپل دویم ټوک کتاب کی )افغانستان در مسیر تاریخ( 
 محمد کرزې نوم یاد کړی دی. 

 

 ماموریت پیل: د
 

یاشتي یی . څو مي غړي په ټوګه رسمي دنده پیل کړهوروسته په پښتو ټولنه کي د مسلک ارواښاد د ترخیص د اخیستلو
ا اروا ښاد سید قاسم رشتی یسئتو مستقل رکار وکړ، په دغه وخت کي د مطبوعاهوری د ادبیاتواو ژبی په څانګه کي 

 کال 1۰۰۲کال یی د کندهار د مطبوعاتو د مرستیال په توګه مقررکړ، په 1۰۰۰ی ٔو، په ی رشتیا د ده دوست او آشنا .ؤ 
وټاکل سؤ. څو میاشتي د نهر سراج سر  کېجریدی چلوون دیر او د هلمند دد ګرشک د اعلی حکومت د مطبوعاتو م

اکابرو کورس ته یی لیکل او  هم ٔو، د رئیسولسوالیو دغنمو د ویش د کمیټي  پرست ولسوال ٔو، همدا رنګه د هلمند د
یو مترقی او  یادولو وړ ده چی نوموړی د ښځو په لوڅ مخی او نهضت کي د لوستل هم ورزده کول .دغه خبره هم د

د نهضت  کېکال په طلوع افغان  1۰۰۲په  ،ونډه اخیستي او تل به یی تبلیغات کولروښان فکر لیکوال په توګه فعاله 
وکړ،  هرکلیتود چه د کندهار ښاریانو یی  يوکښل يجزایرقربانی تر سر لیک الندی په زړه پوری مقاللپیالمه او د ا

 همنوایی درلوده. نهضت له پروګرام سره یی پوره د ښځو د
  ېکورځپاڼی او د کندهار مجلی مسوول چلوون کال په کندهار کي د مطبوعاتو عمومی مدیر او د طلوع افغان د1۰۰۱په 
کندهار د مطبوعاتو او صحافت په  د ه وه،ده د مطبوعاتو دوره یوه مترقی او ځالنده دور . دا ټولو ته جوته ده چی دو

ی کله کله یی په زړورتوب په حت کښله، يورځ یی پر ورځینو مسایلو سر مقال تاریخ کي ځانګړی ځای لري. هره
زی )انتقادی( مقالي کښلي او په هره مقاله او غونډه کي یی کېافغان کي پر حکومتی چارواکو او اداری فساد نیو طلوع

ف شاګردان لیکوالی ته رمعا خلک یی په تیره بیا د راستبداد په زغرده غندی، د کندها ین ،خیانت، ارتجاع اوئخا
 هڅول، ځنی وختونویی په مطبوعاتو کي مشاعره جوړوله نو په همدی المل حکومت په مطبوعاتو او تبلیغاتو کي د

  (تاسی کوالی سی چی د طلوع افغان ارشیف مطالعه کړي.)ده په سته والی خوښ نه وو 
 .خلکو ته ویناوي او تقریرونه کول پر ستیچ باندی ٔولس او کې، ملی او رسمی ورځو کرزي تل د کندهار په تاریخی

په ډیرو جذباتو شعرونه ویل ، د کندهار په حکومتی  کېپه کندهار او کابل  کېهمدا شان د پښتونستان د جشن په ورځو 
نن »: لرواښاد نادر جان ایوبی راته وویباندنیو چارو وزارت ،دیپلومات ا پښتونستان د جشن په ورځ د هوټل کي د

کرزی صاحب چی پر خبرو راسي »: ه کي استاد انور نومیالی هم وویلپه دغه ناست «کرزی صاحب شهرنو ولړزاوه
 «.1۰۱۲ښه وینا کوی. 

ش کال کي کوم وخت چي عبوری حکومت منځ ته راغی، داکتر یوسف خان صدراعظم کندهار ته تشریف  1۰۱1په 
ه پکندهار  یا ترتیب سوئ وه ،ارواښاد کرزي دسردی په باغ کي میلمستراوړ د ښاروال لخوا د ارغنداب د مرنجان د 

په پایله کي دوه تحصیلي بورسونه کندهار ته  چی«موږ متوازن معارف غواړو»: استازیتوب وینا وکړه .ده وویل
چ خ م، کرزی پر م ورکړه سوه او څه موده ورسته په کندهار کي ښوونتون )دارالمعلمین( وپرانستیل سٔو.صدراعظم
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ه د بیایی ده ت «ما فکر نه کاوه چی په کندهار کي به دغسي زبده تعلیم یافته شخصیتونه وي»: کړاو وي ویل چي
 والیت مقام وړاندیزوکړ خو ده ونه مڼل.

پوهني مدیر عبدالغفور  کال کي د احمد شاه بابا په لیسه کي د ښوونکي د ورځي په مناسبت وینا وکړه، د1۰۱۰په 
نوی اساسی قانون د  کال کي د کندهار ؤلس او مامورین د 1۰۱۰یل: ټول ویندویان دي مات کړل. په ویاند ورته وو

نګار . اروا ښاد اساسی قانون په باره کي وینا وکړها ، کرزی دجشن په سیمه کي راغونډ سوی وه تشریح په مناسبت د
ن )دقانو کېبیایی دکندهار په مجله  په غیږکي ونیو او وی ویل: بیشکه چي ویښ ځلمی یی ویاړدي پرتا وي، او

شهرنو په پارک کي ښاغلی ځلمی بارک راته  کابل د کال د 1۰۱۰احترام( تر سر لیک الندی اوږده مقاله وکښله. په 
مطبوعاتو په  وویل :د هرات د دولسم ټولګی شاګردان او ښوونکي کندهار ته په سیر علمی راغلی وه ، کرزي د

یی  وینا مطلب طابه بیله لیک او کاغذ څخه کوله، درسی وینا وکړه .مدام یي وینا او خِ کتابتون کي په فردوسی فا
خونسردی او پراخه سینه درلوده خو کله کله شور او احساسات هم  ،ول، د وینا کولو پر وخت یي متانتروښانه بیان

 په ګد وه.
د ولسي جرګي لپاره په ارغسان کي ځان  1۰۱۱بله سوکالو)موضوع( چی د یادولو وړ ده هغه دا ده چی ارواښاد په 

نوماندانو لست او نومونه کابل ته لیږل سوی وو څو مطلوب او نا مطلوب کسان سره چاڼ  نوماند)کاندید( کړی وه د
: حکومت نه غوښتل چي آغا محمد کندهار والی محمد صدیق خان وویل میاشتی وروسته د يکړی. د ټا کنوڅخه دو

 محصلینو په کمپ کي جشن وخت و،ده غوښتل چی د . دویښ ځلمیانو سیاسې سابقه لريی د ل سې ځکه دکېکرزي و
ښتل چی زه ستیچ ته درځم د محصلینو څخه وغو وینا اجازه ور نکړه نوموړی وینا وکړی مګر حکومتی چارواکو د

 د مشروطه ، اوورهوکړه.د وینا مهم ټکي امانیه د، د محصلینو په هرکلي سره یی جذابه او انقالبی وینا خبری کوم
 ، بیا محصلینو دی پر اوږو واخیست، ښایی دغه وینا او دغه شپه به د ځینو دوی سرښندنی وي غوښتونکو مبارزه او د

 کسانو په یاد وي له دغه وینا څخه وروسته اووه میاشتي په کور کي ناست وو.
قی دموکرات جمعیت او ویښ ځلمیانو کله چي شهید محمد هاشم میوند وال صدراعظم سٔو، متر کېدی لړه ورپسی پ

ه بیاهم و نه منل، مګر د کندهار د قبایلو د لوی د مقام وړاندیز وکړ خو د کېأیتالف وکړ. میوند وال ده ته په کابل 
 . دغه ناستون زموږ په کوراوړی وکال ارواښاد پوهاند رشاد کندهارته تشریف ر 1۰۱۲مدیر په توګه مقرر سٔو. په 

دغه أیتالف یعنی )مساوات(  څو کندهاری ملګرو سره یو ځای د خپلو دالیلو په ویلو سره د ، کرزي دکي جور سوی وو
و ا چی د نورو خپرونو قبایلو مستقل ریاست د تبلیغاتو عمومی مدیر سؤ  د کېکال په کابل  1۰۱۱څخه ووت.په 

 کاوه .( په نامه کتاب تألیف تړون ۍکیی هر کال د)خپلوا کېفرهنګي چاروپه اړخ 
 اروا ښاد یوسف ویران د کندهار په مجله کي کاږي: 

اغا محمد کرزی که څه هم شاعر نه دی لیکن شاعرانه او عشقی تابلوګاني ترسیم او لیکالی سې، دشاعرانو ډیر آ ثار 
ده  ي. دایمستی او جذباتوسره وحفل کي یی په یو عالم دوستانو او آشنایانو په م او نازک خیالونه یي په یاد دي چی د

، بزګرانو او باغوانانو سره محشوراو بیایی ښاری ژوند او د هلته به طبعاً د کلیوالو چېداستوګنی ځای )کرز( دی 
ولس د هر پوړ سره اړیکي اوشناخت لري. نو دا ویالي سٔو چی کرزي په دي قوم کي د هر چا په ژبه پوهیږي او 

و مناسباتو ته په ډیره زیرکي ګوري کژوند او د خل لد دی. ټولنیزهم د هر چا په طبیعت او سویي سره سم په مجلس ب
ان په لږ وخت کي د خوښۍ او خفق ېیي تل تر تأثیر الندی نیسی او په پایله ک يخواو ياو بد ياو ورته حساس دی . ښ

 وقر،م ډیر کېهیښمی پر راځی .خندایی همیشه په صحبت ګډه ده، نوګواکي یو خوش صحبته سړی دی . په عین حال 
ر ژر درک کړی چی کرزی یو سورو سپین اوسنګین ځوان دی کله چی څوک ورسره وپیژنی نو هغه به دا خبره ډی

 مند او د وطن پر هرڅه مین شخصیت دی.قدر دان، درد
 ډاکترسید خلیل هاشمیان په آیینه افغانستان مجله کي کاږي :

اصولو څخه کار اخیست او په مجلسونو کي یی تل بحثونه ملیګرایی  د کې خپلو ویناو او خبروه ارواښاد کرزی پ»
او ادیب  لو پیل کولې، بلیغ نطاقشعرونو په وی او خبری یی د وطن پالنی پر پرنسیپونو والړی وي. خپلی ویناوی یی د
و ښتپ، فرهنګ، ادب، انسابو او د ان په تاریخو، نوموړی تل علمی، تاریخی ، ادبی او فلسفی آثار لوستل، د افغانست

. او هم په هندوستان کي یی د پښتنو د بادشاهی او فرهنګی غنا په باره کي په اډبیاتو په تاریخ کي یی مطالعه درلوده
ره یی الفاظ مرتب او س کې، فارسي او پښتو لغتونو قاموس وو. په لیکنو ری معلومات درلودل. مغزیی د عربيزړه پو

یی  مورنۍ ژبي پښتو سربیره يخپل و بوب )سوچه( کلمات یی کښل. دپښت اوډل، نثریی سالست او خوږتوب درلود او
 «دری، عربی او المانی ژبي زده وي.

 د پوهنتون وړاندیزکړی دي  احمد خان پوپل ته د کندهار لپارهکرزي په شاهی رژیم کي د پوهنی وزیر ډاکتر علی 
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ومړی وکړي.نوموړی د لپوهنتون وړاندیز  ه دالنو ته یی وویل: تاسی سلطنتی مقام تکېد ٔولسي جرګي کندهاری و یحت
و. دده د افکارو او معلوماتو )پیرو(  کېاو فعال غړي بابا عبدالعزیز خان الکوزی د افکارو نغوږون ورمشروطي د زړ

 هغه ورته لوستلچپه کتابتون کي دغیرت استفاده کوله. ده به د مطبوعاتو کي  خپلو مقالو او ویناوه څخه یی پ
 نوموړی پر افغانستان مین وو، تل به یي دغه بیتونه له ځانه سره زمزمه کول. ش1۰۱1ژړل. بابا جان به

 

 که غاټول ديـغو رنګونه سره لـه د کېه عالم ـین سي پـم ېه چـغه زړونـه
 ثبت است در جریده ای عالم دوام ما هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 

او سر پرست معین په ټوګه رسمي ماموریت درلود مګر  رئیسسرحداتو د وزارت د اداری  کال کرزی د 1۰۱۲په 
رسمی دنده پریښوده او په کور کي کښیناست. خو کله چي روسانو پر افغانستان  حفیظ الله امین په واک کي یي د

کرزی  ،اری وکړیر په توګه همکمشاو سرحداتو وزیر فیض محمد له ده څخه وغوښتل چه د وزارت د دوکړ یرغل 
نستان کي وي یوه امضأ هم نه کوم، څو ورځ تر څو چی د روسانو سور لښکر په افغا»په غبرګون کي ورته وویل: 

خړپړتیاوه. تپاند د کندهار له الری پاکستان ته کډوال سوو او  او حاالت مخ پر ورانښت او په ورځ د هیواد اوضاع
 : په کویته کي کرزییوه دوست راته وویل کېوه. د کویټي په شال دره هوری یي د افغانانو په غونډو کي ګډون کا

ماته دا ننګ او عار دی چی زه پنجابیانو ته د راشن لپاره کچکول »: جر دی چی راشن نه لری، ده به ویلیوازني مها
 «په الس ودریږم.

خپلو مهاجرو هیواد  هوری یي دخه کلفورنیا ته والړ او څمیالدی کال امریکا ته کډوال سوو او د نیویارک  1۱۱۱
ګونو او کنفرانسونو ، میتنتونو پیل وکړ. په خیاباني الریونوالو او ملی ګرایانو سره په سیاسي، کلتوری، او ټولنیزو فعالی

 عالهنوښتګر په توګه ف ملی وحدت غورځنګ په تأسیس کي د افغانستان د . ديکي یي ګډون کاوه او وینا وی یی کول
 او سیاسي کمیټي ءنشادغه غورځنګ د داراال د ټولتون )مجمع( لخوا په ټاکنو کي د مؤسسانو بیا د ېچ ،ونډه درلوده

 و. په ښار کي د رادیو وطن مؤسس هم  په غړیتوب هم ومنل سو، د کانکورد
 :ملی وحدت په اخبار کي کاږي ښاغلی سراج وهاج )شاهین( د

دوستانو او مطبوعاتیانو دعلمی او سیاسی ډلو د ویر او خواشني  مړینه د يمحمد کرز د هیواد د ملی شخصیت آغا»
ده تر نظر الندی وه، په  هیواد سرلوړي او پرمختګونه تل د ید. کرزی د یوه هیواد پال عالم په ټوګه دځسبب وګر

و  راکثرو ملی اوسیاسی نهضتونوکي فعاله ونډه درلوډه. په هر ناستون کي یی ناست کسان په خوږو او جذابو خب
 «راجلبول.

یاړه ډکه مطبوعاتی سابقه درلوده، د هیواد پیاوړی عالم او د نامتو شخصیتونو څخه  و ارواښاد سربیره پر دغه چي د
پل ځان خه خلکو سره د ښه چلند له کبله توانیدلی و چی افغان روښان فکره پ مهربانۍ، قدردانۍ او د دی. دکېشمیرل 

 را ټول کړی.
وطن پرالمیو)غمیزو( ژړل، او د ژوند تر پایه د افغانستان د مسایلو په اړوند په غونډو کي  په پردیسی کي یي هم د

 .درناوی خپلو خلګو ته وړاندي کاوهدی توګه یی خپل د وطن درد، خواخوږي او ه برخمن وو او پ
 :وفا جریده د پیښور خپرونه کاږي

وان ر ی مینه درلوده او په هیواد کي یيي مسایلو سره یو، له وطني او مللی او مترقی اندود )تفکر( خاوند کرزی د م
 چا غورځنګونه په څوب او عالقه څارل. د ځوانو لیکوالو او شاعرانو یو ښه هڅونکي وو، له افغان ځوانانو به چي د

 ستوپ کتاب چاب سو او یا به یي ښه مقاله لیکلي وه، کله چی به کرزی ولید نوبه یی شاباسي ورته وایه او په نرمو او
 فرهنګ چوپړ ته هڅاوه.  خبرو به یی نورکار او د
فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالو ته په درنه سترګه کتل او درناوی به یی ، او له ځان مشرانو کرزی له خپلو همزولو

ولنه ه ټپ ورته کاوه، نوموړی په هیواد کي د پوهني د متوازني پر مختیا او پراختیا ډیر لیوال وو، د ښځو د حقوقو او
اخیستلو ټنګ مالتړی وو، ده ښوونه او روزنه ،فرهنګ او تمدن د افغانی ټولني د پر  يد فعاالنه ونډ يهغو کي د

 اړین او مهم بلل. مختیا لپاره
وی ل ،سره دوستی او راشه درشه در لوده شاعرانو او روښان فکرانو ،محمد د افغاني ټولني د پوهنوالو، لیکوالو آغا

 هره :تیا کړی وه ،عالمه ده ته وویل چیبیبی کندهار ته تشریف راوړی وو، کرزی په کور کي میلمساستاد عالمه ح
 ، ستا د مغزچینی النه دي وچي سوی.ورځ طلوع افغان ته سرمقاله لیکي

خپلو مامورینو او همکارانو سره شریفانه وه، صادق او  د ماموریت په دیرش کلنه موده کي یی چلښت او ګوزاره د
 کېنه درلوده، په تنګسه  ر کاوه، دهیچا څخه یی اسره )طمع(نفس مامور و،د لویو آمرانو سره یي په زغمنه کاپاک 
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(د مخه یی عزم کړی و چی ر نوم )ارمانجن( وو.د لیږد )هجرتکندهار په مطبوعاتو کي یي مستعا . دیی تاب درلود
خپل ادیب او شاعر ملګری  ه دغه باره کي یی د، پب وکاږيتر سرلیک الندی کتا «کېتاریخ په اوږدو  پښتانه د»

 فاضل خادم سره خبري کړی وی له بده شامته د روسانو یلغار اوناورین راغی.
و مبارز ارواښاد آصف آهنګ په تلفن کي هید میرزا مهدی خان زوی لیکوال اش کال کي له کانادا څخه د۰۲1۰په 

 راته وویل: 
 کي یو ږ په سیاسی او ادبی مجلسونوه کومک کاوه، په کابل کي زمواخبار سر هغه وخت چی کرزي د انګار د»

ړه، نوموړی زیاته ک «.یبه یی خبری پیل کړ پیاوړی لیکوال او ښکلي ځوان وو. په ښو دری ادبیاتو، روښان فکر،
 انکورد ک آغا محمد جان د ارواښاد داکتر عبدالرحمان محمودی ټینګ سیاسي ملګړی وو. نوموړی دامریکا دکلیفورنیا په

 م(1۱۱۱—ش1۰۲۲( کالو په منګ )عمر( د ګوزڼ په نا روغی ومړ او هوری ښخ سو.)۲۲ښار کي د)
 حال په ژبه د ضمیر آواز داسی اوڅار کاوه. ارمانجن به همیشه د

 

 بهاررفت وتورفتی وهر چه بود گذشت  توبودی وعشق بود و امید بهار بود و
 

 خدایه څه سول هغه ښکلی ښکلی خلک
 لکـاهر په باطن سپین سپیڅلي خـپه ظ

 دا مي د دی خلګو سره نه سيـڅ خنـهی
 کـلـلي خـلـلي تـلـه تــغــي هـژړوي م

 وا ته الړلـم چی وکومي خـه یـر نـخب
 کـلـي خـدلـیـا لـه مـغـه سي هـده نـیـل

 
 )رحمان بابا(       

 هیواد په هیله یرازه او سوکالهشد
 

 کرزیلمی ځپه درنښت 
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