
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 

 2۲12۱۲1۱۰۲       هلمند( خادم)ولی محمد:کونکیترتیب 
 

 تلېن په یادغونډه 2۲هېلمند کې د سترپاچاخان د
 

ولمانځل شو او د  یتلین د هلمندي ځوانانو له لور 2۲ اد ستر پاچا خان باب په هلمند والیت کی
خپل ژوند په دوران کی  د خان وکړله، کوم چی څخه یې یادونه مبارزو  او خان د هغوکړنو
مبارزو  پیژندنې او:په دې غونډه کې د خان بابا د الښه  غواړو موږ.پرځان منلی وو

 .یادونه وکړو لنډه
چې په فخر افغان هم مشهور  Khan Abdul Ghaffar Khanپه انګرېزی کې

 بادشاه، پاچا خان، فخرې افغان د ख़ान अब्दलु ग़फ़्फ़ार ख़ानهمداسې په هندي کې د .دی

 ښاغلی ولی محمد خادم           .هم یاد شوی دی سرحد گاندياو  خان
مېالدي د  –1۹۸۲کور کې کال په بهرام خان محمدزيپه هشنغر سیمه، د اتمانزو په کلي، د خان  پېښورپاچاخان د 
دی د عدم تشدد د فلسفي پر بنسټ د خدایي خدمتگار یوه ټولنه جوړه کړه او د انگرېز په . زېږېدلی دی2۲جنوري 

وړاندې یې د وخت د نوموتي هندي سیاستوال مهاتما گاندي سره یو ځای د انگرېز ښکېالک پروړاندې مبارزه پبل 
په ملگرتیا د استعمار په ضد د افغانانو د  حاجی فضل واحد تارڼ کاکړ دعبدالغفارخان د ترنکزو خان .کړه 

 .ریخي کارنامی تر سره کړېراویښولو او ملي حکومت د جوړولو له پاره تا  
کې د خالفت د تحریک په بهیر کې له ( ش 12۲۹= م 1۸2۲ )خان عبدالغفارخان په  

انجمن ته هجرت وکړ او د بیرته تلو په وخت کې یې د  کابلیو زیات شمیر خلکو سره 
کې د ( ش 1۰۲۲= م 1۸2۸کال  )دغه ټولنه په. ټولنه جوړه کړه اصالح االفاغنه

 .خدایی خدمتگارانو په ټولنه بدله شوه
 هندکال کې د کانگرس په ملگرتیا د ( ش. ه 1۰۲۸= م 1۸۰1) خان عبدالغفارخان په  
یخوا یې د استعمار را د 1۸۰1نیمی وچی د آزادولو لپاره زیاتی مبارزی وکړی او له د 

ګړې روسته د جنړیوالې  له دوېمې.سره د مخالفت به جرم په اوه کاله بند محکوم شو
انگرېزانو سره د نه همکارۍ په جرم د کانگرس د نورو مشرانو سره دوه کاله په 

 کال راد یخوا د پښتنو ملی خپلواکۍ  (م 1۸۹۲) زندان کې واچول شو او د 
پاچا  دا چې.وښتلو په جرم د پاکستاني حکومتونو له لوری څو ځلې جیل ته ولېږل شوغ  د           استر پاچا خان باب

خپلو شخصي ګټو لپاره نه،  د کاله ۰۰ا هغه د. په جیل کی کی تیر کړل، سترګی پرې پټېدلې نه شې کاله ۰۰خان 
خپلواکی په خاطر  د د انګریزي ښکېالک څخه د آزادی او ود پښتن ټول پښتون ولس د ملي ګټو په خاطر او د بلکی

  .دی تیری کړی
د خان عبدالغفارخان نوم نن نه یوازې زموږ په سیمه، بلکي په نړیواله کچه د ډیرو سوله دوستو او سوله پالو 

د یوه  ځواکونو، پرګنو، پوهنیزو او څیړنیزو مرکزونو او مبارزو شخصیتونو په مجلسونو کې یادیږي او نوموړی
همدارنګه د خان عبدالغفارخان مبارزه چې له تاوتریخوالي څخه ډه ډه . يسوله اېز مبارز شخصیت په توګه پیژن

 کونه یا د عدم تشدد پر بنسټ والړه ده، نن د ډیرو مبارزو خلکو خوښیږي او د آزادۍ پالو روانو غورځنګونو
خپلوحقوقو د السته راوړلو په موخه د خان عبدالغفارخان 
او مهاتما ګاندي په څیرد مبارزې وړاندیزکوي، څو سیمه، 
نړۍ او د نړۍ نور ولسونه د ترهګرۍ، وژنو، وینې 
. تویولو او تاوتریخوالي له خونړیو څپو څخه وژغورل شي
خان عبدالغفارخان په کابل کې د خپلې هستوګنې پرمهال د 
افغانستان ګوټ، ګوټ ته سفرونه کړي دي او ښوونځیو او 

هر والیت ته به چې . راکزو څخه یې لیدنه کړې دهعلمي م
نوموړی کله د افغان چارواکو په ملتیا والړ، نو هلته به یې 

وګړي د پوهې اوعلم حصول ته را بلل، د پښتنو په بد حالت به یې اوښکې تویولې، د پرمختللې نړۍ او هیوادونو 
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وهې د الرې د یوه عصري، پرمختللي، سوله ایز او په مثالونه به یې د دوی په مخکې ایښودل او افغانان به یې د پ
 .خپلو پښو والړ افغانستان جوړولو ته رابلل

کالو په عمرد ورپیښې ناروغۍ له امله ومړ او د خپل وصیت سره سم په خپله  ۸۹مېالدي د  1۸۹۹نوموړی په کال 
 .دې ښاده وي اروا .باد په ښار کې خاورو ته وسپارل شوآالل جپلرنۍ خاوره افغانستان د 

 
 پای


