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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
  
  

 ۰۵/۰۳/۲۰۱۶        ډاکتر رحمت ربی ځیرکیار
 

 د پښتون روڼ آندتیا او پښتو ژورنَالیزم پالر «لـَوړبـابـا»
 دویمه برخه

 
 :د باچاخان پیغامونه تره کي، کارمل او اندیرا ګاندی ته

 

لمریز( د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند غوڼډې ته ورغلی و. ۱۳۴۵ثور  ۱) ۲۱د اپریل په  ۱۹۶۶باچاخان د 
او د لَـر افغانستان )پښتونخوا( د افغانانو په مبارزه او د ټول افغانستان « خدایي خدمتګـار»هلته یې د ښکیالک په ضد د 

ي برخې مهم مفکر د خلکو د ګوند د پرچم( ۱۳۵۷ثور  ۸)۱۷د اپرېل په ۱۹۷۸د قومونو په ورورولۍ رڼا واچوله. د 
د میر اکبر خیبر په فاتحه کې د ګډون « د ممانعت باوجود» عسکر ووژل شو. باچاخان د افغانستان د جمهوري نظام 

 .لپاره له جالل آباد نه کابل ته راورسید
د هند د هغه مهال صدراعظمې اندیرا ( ۱۴۰۲جمادی االول  ۱۰=۱۳۶۰کب  ۱۵زییز د مارچ په شپـږمه )۱۹۸۲د 

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

په ضد دي. ما تا ته هم ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ په څرګنده ژبه تشریح کړل چې ټول افغانان د کمیونستانو 
وخت کمونیزم حاکم کیدای نشي. ته د ]جواهر الل[ نهرو لور یې او هم دې د ګاندي جي او د هغه د ملګرو سره ژوند 
 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 [ ۱۹۶۲-۱۹۸۲نـلرې؟ ... ته ډېـر څه کوالی شې، ما له تا وغوښتل چې د ]شوروي اتحاد د سکـرتري جنرل: 
خو هغه بخښنه وغوښـتله. ته  ،سره زما په کتنه کې مرسته وکړه. ما ]ببرک[ کارمل ته هم دغه غوښتنه وړاندې کړه

[. که ده زما خبره وانه ٬٬په افغانستان باندې رحم وکړه.] ٫٫باید په دې اړه یو څه وکړې. زه باید بریژنف ته ووایم 
تر څـو د خپلو خلکو هم افغانانو او هم پښتنو، مشکالت حـل  ،نو بیا به په نورو الرو چارو باندې فکر وکړم ،ورېدله

 يي وولولئ: د سید عـثمان سنجش کتاب. ښایي ډاکتر یحی وردګ دغه معلومات له دې کتاب نه السته راوړ« کړم.
Rajmohan Gandhi, Ghafar Khan: Nonvolent Badshah of the Pakhtuns. Viking (India), 

2004 
 باچاخان د خلکیانو مشر نورمّحمد تره کي او د پرچمیانو مشـر ببرک کارمل ته هم لیکونه استولي وو، په الندې ډول

 :د نور مّحمد تره کي په نوم
 !هیلو او تعارفاتو سالم، نیکو وروسته له القابو، دعا،

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

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

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

 .چه دا به هم زمونـږ او هم به د دې وطن لویه بـدبخي وي
نله وغواړه. هغوی ځان ځل دا د خپلې پارټۍ لیډران او د حکومت لوی ذمه وار کسان ځا نو تره کي صاحب! ته هم یو

سره یو ځای کښیـنوه او دا د لینن خبره ورته وکړه چې ما درته وکړه او ورته وایه چه پام چه داسې بد کارونه، ظلمونه 
او نارواوې و نه کړئ چې سبا به بیا هم تاسې پښیمانه یئ او هم به خلک بیرته د پادشاهانو او شاهي نظام په ارمان 

چاپ په  ۲۰۰۸کال. خدمتګار د ۲۰۰۸ق عبدهللا بختانی خدمتګار، د باچا خان لیکونه، زییزولولئ: سرمحق« شي... 
زییز کې  ۱۹۸۴هجري لمریز/ ۱۳۶۳کې لیکلي دي چې: د باچا خان لیکونه، لومړئ برخه یې په « یادونه او مننه»
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

م کال، زما )خدمتګار(  ۲۰۰۵هش/۱۳۸۴د کابل په دولتي مطبعه کښې د دریوزرو په تیراژ او دوهمه برخه یې په » 
کې ( ۲۰۰۸/۱۳۸۷په اوسني کتاب )« له خوا په پیښور کې د دانش په مطبعه کښې د یوزر ټوکو په شمیره چاپ شوه.

 .دواړه ټوکونه خوندي شوي دي
په لویدیزه اروپا کې میشت مّحمد اقبال وزیري په خپل کتاب )د باچاخان اندونو او مبارزې ته لڼډه کتنه، 

لمریز( کې نور محمد تره کې او ببرک کارمل ته د باچا خان لیکونه خوندي کړي دي. په دې کتاب کې ۲۰۱۰/۱۳۸۸
) سر بیره په هغه لیک چې سرمحقق خدمتګار پاس د تره کي په نوم خوندي کړی دی(، د ببرک کارمل په نوم د 

 :باچاخان لیک هم چاپ شوی دی
 .، روغ جوړ او خوشاله اوسېخواږه ببرک کارمل ُعمر دې ډېـر، پام دې په ښه»

ته اوس هغه کارمل نه یې چې ما لیدلی وې].[ ستا خو د دې ملک سره ډېـره مینه وه، ډېـر محبت او همدردي دې وه، 
باد شو او که بربادشو، په دنیا کې چې په هر ملک کې انقالب شوی دی یا آخو دې خپل ملک او قوم ته وګوره  ته

اد شوی دی، خو موږ پرې برباد شو، انقالب بدلون ته وایي].[ دا انقالب نه دی او نه کمونیزم راغلی دی هغه ملک اب
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 

او عالج یې وسنجوې او د خپلې  خواو نه تباه کـیـږو مـوږ، تا له په کار دي چې ته په دې مسله غور او فکر وکړې
ډلې او قوم سره مشوره وکړې او دا مسله حل کړې. چې په دې وطن کې امن راشي، هم به ستا د نیک نامۍ سبب 

وخت تیـر شي بیا به ارمان شي او هم به د قوم د ابادۍ او ترقۍ لپاره میدان هوار شي، که زما خبره دې و نه منله او 
ورکړې ده: ډیورنډ ( ۲۰۰۷باس حواله د ډاکترمحمد حسن کاکړ د مقالو د ټولګې په کتاب )وزیري د دغه اقت« کوې...

 .د واحد ملت د بیلتون کرښه
 :د ټول افغانستان لپاره د افضل خان الال دریـځ

په ټول افغانستان کې زړه ور او منطقي واګـیالی) ( ( ۲۰۱۵نومبر  ۱ -۱۹۳۱سیاستپوه او حقوقپوه افضل خان الال)
تمدار(و. افضل خان ال ال د میـړانې او سولې په غیـږ کې لوی شوی و او له دې امله ورته د ټول افغانستان پښتنو سیاس

)مشر ورور( په سترګه کتل. د افضل خان الال سـر د ځینو نـورو په شان د خیټې الندې نه و، بلکې د اوږو « الال»د 
سره موافق یم ( ۱۹۹۶رسالې )نومبر « پښتون قامي وحدت» د پاسه و. زه ځیرکیار د منلي مشر افضل خان الال د

د یویشتمې صدۍ اغاز باید دا فرق راولي چې د پښتنو د وحدت مسله د جبر په ځای د امن، برداشت، افهام و » چې: 
 نو په دنیا او خصوصاَ دې سیمه کې به د امن او خوشحالۍ یو نوی دور ،تفهیم په قامي روادارۍ او زغـم تر سره شي

سیاسی مفکوره می ده چی  دا زه د سکـول ]ښوونځی[ له وخته په دی ذهن یم او»افضل خان ال ال لیکي: « پیل شي.
 بر او لر هغه خاوره یی تقسیم کړی ده... ویشلی دی، د کال کی انګریزانو۱۸۹۳پښتانه شته اوقام]ملت[ نشته. قام په 

دغاصب هغه  دی نه دا معلومیـږی چی موږ په الشعـوری توګه  د رسیـږی او درد را ماته تری ډیر ،چی زه اوَرم
قومی وحدت و، یو قومی  ته وایم چی پښتون یو نشته. اوس هم زه تاسو بر او عمل منو. په افغانانو)پښتنو( کی لـر

 یی قانونی یی فطری حق دی، دا یقین دی ځکه چی دا زما قومی وحدت به په خپله ترالسه کوی. دا یو وحدت دی او
واحد قوم دی. زه پښتون یم زه  یو کیـږی، ځکه دا قوم به سره یو داسی نشی پاتی کیدای، دا تقسیم نور حق دی، دا

افضل خان الال د پاکستان د ولسمشر ایوب خان ځوی ته په پارلمینټ کې ویلي وو چې د «. خپل تشخص غواړم
 پاکستان مفکر مّحمد اقـبال د افـغانون لـیډرشیپ منلی و: 

 یا یک پیکر آب و ګل استاس»
 ملت افغان در آن پیکر دل است

 او فساد اسیا از فساد
 «در ګشاد او ګشاد آسیا

خو هــغـه ورغـبرګه کـړه چې لـومـړی بایـد عـالمـه مّحـمـد اقـبـال  ،الال چغـه وشوه چې اعـدام دې شـيپه افضل خان 
 هلې وځکه چې د انګـریـزانو د واکمنۍ په مهال یې په خپل مشهـورشعـرکې د افغانستان مشري من ،اعــدام شـوی وای

 .ځیرکیار -
قامی وحدت یوازی د الندی پښتنومسله  عمل انګریزد ټول پښتون)افغان( سره کړی دی او»د ډیورنډ د تړون ۱۸۹۳د 

 خو د دی دا ،غورځنګ غواړی له ده، دا یقیناً یوقامی مس یو بلکی د ډیورنډ کرښی پوره قام ویشلی دی، دا ،نه ده
به ورته وده  فقط موږ مطلب هیڅکله نه دی چی ګنی دغه غورځنګ به دلته] په لَـر افغانستان کې[ جوړیـږی او

ان ته افغانست»که په ویزه بـاندې پښتانه « هم وظیفه ده چی خپل سیاسی رول ولوبوی. ورکوو. دا د پورته افغانانو
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 غیری  خو ابی نو ،ځی
شعوری توګه موږ دغه 
استعماری کرښه خپل سـرحـد 

د حامد کرزي د « وټاکه.
( ۲۰۱۵تر ۲۰۰۲ګوډاګیتوب)

په مهال، افضل خان الله په 
ی ک جالل اباد کی په خپله وینا

 داسې وویل: 
لوی افسوس دی چی  ماته ډیر»

دی چی خپل  زما دا دویم وار
وطن افغانستان ته زه په  ملک او

راغلی یم. د دی نه مخکی  ویزه
په وخت کی هم  زه د انګریزانو

په هغه وخت کی زه په  ،راغلی 
ویزه نه یم راغلی. زه افغان یم 
 او افغانستان چی زه یی خپل کو

ګڼم چی هغی ته زه په ویزه ر 
نو د هغی خو دا ښکاره  ،راځم

او صفا مطلب دی چی زه دا حق 
نه لـرم چی افغانستان ته خپل 

ویښ «. ایم.و کـور و
ژورنالیسټ منلي محمداصف 
وردک دغه مرکه په جرمنی کی 

سره د  افضل خان الال د
د جون په  ۲۰۰۷زییزکال 

دوهمه اونی کی کړی 
ولولۍ  غبرګولی(.۱۳۸۶وه)
 .درې میاشتنۍ« لپه»
 

انګریزانو مسلم لیګ قدرت ته 
 :ورساوه

افغانستان تکـړه او مـفکر  د لَـر
او زړه ور سـیاست  شخصیت

ه مّحمد افضل خان الال په پو
 «پښتـون قـامـی وحـدت» خـپله 

( ۱۹۹۶نومې رسالـه )نومبر 
 کې زموږ پام یو مهم ټکي ته را

د ډیورنډ د » ځولی دی: ګـر
کرښې د الندې ګڼو پښتنـو 
مشرانو د فـرنګي خـالف یـو 

جـد و جهـد  اوږد او مسلسل
خـیال بنیادي غـلطی دا اوشـوه چـې پښتـنـو د فـرنګی نه خپله خـو زما پـه  ،زادی حاصله کړيآوکړو چې د فرنګي نه 

. دې یازادی د پښتـون د قامی]ملي[ وحـدت په بـنیاد اونه غـوښـتــله چې د احمـد شـاه بـابـا افغانستان بیا قائـم شوی و
ډ النـدې د پـښتون مخـه زادۍ پورې وتــړله. او دغه رنګ د ډیـورنآزادی د هـندوستان په آټـولــو مشرانـو د پښتـنو 
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دغې نیمګړتیا ته محمد «! ته وګرځـوله.... د پښتون خاوره د هندوستان حصه نه ده ٬٬جنوب٫٫په ځای  ٬٬شمال٫٫ئې د 
کې ګوته نیولې ده: د خدایي خدمتګار او کانګرس له ټلوالې نه ( ۱۳۸۸\۲۰۱۰اقبال وزیري هم په خپل کتاب )

 .اتلونکې لپاره کوم ټاکلی پروګرام نه الرهمعلومیـږي چې خدایي خدمتګارانو د ر
کې باچاخان زنداني شو. مسلم لیګ د خدایي خدمتګار سره ټلواله نه غوښتله، خو کانګرس ورسره ټلواله  ۱۹۳۰په 

تنه کانګرسیان،  ۳۰کې په برتانوي هند کې انتخابات وشول. په صوبه سرحد کې کانګرس انتخابات ) ۱۹۴۶ومنله. په 
ې په اسالمي والیت کې اکثریت ی( ٪۶۰تنه استازي( و ګټل او بشپـړ ) ۵۰ټول  نورې ډلې= ۳او  تنه مسلم لیګیان ۱۷

 او د باچا خان مشر ورور ډاکتر خانصاحب د صوبه سرحد وزیر اعلی وټاکل شو. دغه دیموکراتیک او په برخه شو
لمانانو استازولي نشوه کوالی. د صوبه سرحد ګورنر قانونی عمل وښودله چی په برتانوی هند کی مسلم لیګ د ټولو مس

ماونټ بیټن ته په ګوته کړه چی ده)کیرو( ( ۱۹۴۷په خپل یوه لیک کی د برتانیی وروستنی وایسرا) جنرل اوالف کیرو
د کانګرس سره دې خپلې  چی له خپل وزارت نه دی هـندوان وشـړی او په ډاکتر خانصاحب باندی ټینګارکړی و

د دیموکراسی په ضدو. اوالف کیرو وایسرا ماونټ  اوالف کیرو دغه ټینګارغیری قانونی و او کړی. داړیکی غوڅی 
اره پاکستان تحقق ته الره هو له دی الری دی د انتخابات وشی او چی په صوبه سرحد کی دی بیا بیټن په دی قانع کړ

ل کې په نور برتانوي هند کې د ایالتي په اوړي کې انګرېزان له برتانوي هند نه وتل. په دغه کا ۱۹۴۷شی. د 
پارلمانونو د غړو په رای پریکړه وشوه چې د کانګـرس سره پاتي کیـږي که د مسلم لیګ سره. خو انګریزانو د صوبه 
سرحد پارلمان له دغه تعامل نه محروم کړ او یو ډول کودتا یې وکړه: له سره یې هلته په مسلم لیګ او کانګرس نوي 

او په دې ډول یې مسلم لیګ ته الر خالصه کړه چې  ټرول یې د انګریزانو په الس کې وچې کن انتخابات وکړل
 .پاکستان جوړکـړي

 :پـــایـــــله
انجمن »کې د  ۱۹۲۱په ابتکار او سـرتیرتیا په لـر افغانستان کې په ( ۱۹۸۸تر۱۸۹۰د عبدالغفار خان باچا خان)

زادو ښونځیـو جوړول او چلول، په آه رامنځته کول، په پښتو ژبه د ډلپه نوم اصالحي او تعلیمي « اصالح االفاغنه
او د خپل ملت د سیاسي شعـور د پیاوړتیا او د ټولنیزو سمونونو د ال زیاتې  خپرول( ۱۹۲۸مجله)« پـښتون»پښتو ژبه 

ه امان هللا خان پسازمان جوړول، او په بـر افغانستان کې محمود طرزي او باچا « خدایي خـدمتګار»د  ،غښتلتیا لپاره
هغه واقعیتونه دي چې د دغه غریب پالونکي او عقل غوښتونکي ( ۱۹۲۰دولتي میچـن کې د پښتو ژبې چلـن ته هڅـول)

او د سولې او پـرمختـګ لپاره د هغه د زړه تـنده منعکسوي. ملنګ باچا خان پښتون قوم له  ان ژور فکرونهفخر افغ
بالغۍ معتاد شوې و، د علم او عـقل ډیوه ور په  خان خپل قوم ته چې په نا ابالغۍ نه راووېست. ملنګ باچ شعوري نا

الس کړه او پښتون یې د مسئول او فکرمند انسان پـړاو ته جګ کړ. مفکر باچاخان پښتون له فکري تیار خورۍ نه 
ړې تیا ستنې جوراوویست او فکري خپلواکۍ ته یې سیخ کړ. د ملنګ باچاخان ژوند او کړاندو د پښتون د روڼ آنـد

کړې دي. باچا خان فخـر افغان د پښتنو د روڼ آندتیا موسس پالر و او په رښتیا خدایي خدمتګار و. باچاخان د کوزې 
 :خوا د افغان ملت لـپاره داسې سـیاسي نظام غـوره کړی و چې د خـپل ملت روحیه پکې خونـدي شوې وه

Zirakyar,1978 
ه صوبه ولیکله چی پ باچاخان حاضرو. د دغی لویی جرګی پریکړه عبداالکبرخان اکبرپه لویه جرګه کی پخپله  د بنو

لیکلی پـریکړه خان امیرمحمد خان وړاندی » لوی منشی )سکرتر جنرال( و. « دعامل مجلس » سرحد کی د کانګرس
ه، امریکه، ټیلیفـونی مرک دپوهاند جهانزیب نیازسره زما«) یې میا جعفرشاه کاکا خیل وکړ. مزید تائید )سیکنډ( کړه، او

 ځیرکیار. -(۲۰۰۷سپټمبر  ۴
په بنو پریکړه کی پام وړټکی: دغه پریکړه د پښتنود سمسمکۍ )مساوات طلبې(ټولنی څرګندوی ده. دغه پریکړه په 

« پښتنو لوټو د»منل شوی ده. په دغه پریکړه کی یانې لویې جرګې له خوا ،ټول افغانستان کی دستری سیاسی موسسې
ولسی  یین بنیاد به په اسالمی اصولو، جمهوریت، مساوات اوآ د»هغه سی حکومت غوښتل شوی دی چی ددا یو

ټکي به پـه بـر افغانستان کې د شاهي نظام په شخـوند « مساواتو»او « جمهوریت»والړوي. ښایي د « انصاف باندی
 !برابر نه وو؟
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 افغانیـادونـه: که څوک وغواړي په انګریزي ژبه د باچاخان فخر 
په اړه معلومات تر السه کړي، زه ورته د پوهاند اِکنات اِسواران د 

زییز کې په دې ۱۹۸۴کتاب سپارښتنه کوم. دا کتاب لومړی ځل په 
 سرلیک خپور شوی و:ٍ

Eknath Easwaran, A Man to Match His 
Mountains: Badshah Khan, Nonviolent Soldier 

of Islam. 1984 
 په شاوخوا کې، د شمالي کلیفورنیا ۱۹۹۶/ ۱۹۹۵زماه سره د زییز 

( مخامخ شوه چې زموږ په ګاوڼډ یوه امریکایي میرمن )ګیل زیمرمن
خان په اړه یې  او د باچا خپلې مور د لیدنې لپاره راغلې وهکې د 

خان په اړه معلومات  راسره خبرې پیل کړې. ما چې ورته د باچا
تاب پورتنئ لومړی چاپ ورکړل، ډېره خوښه شوه او ما ته یې د ک

راکړ. زما خوله ورته ګوړې ګوړې شوه. دوی غوښتل چې کتاب 
د یویشتمې پیـړې په پیل کې بیا چاپ کړي. زه ډېر خوښ شوم او 
وړاندیز مې ورته وکړ چې په راتلونکې چاپ کې دې د کتاب 

 :وروسته شي، په دې ډول –سرلیک د اغیـزمنتوب لپاره مخکې 
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 چـیـنې

پیـښور. چاپوونکی: ملت ایجـو کیشنل  -خورونکی: پښتونخوا پبلیکــشنـز ،امي وحدتمـد افضل خـان، پښتون قمحّ 
 ۲۸تر ۲۷، او ۴۵تر ۴۴مخونه . ۱۹۹۶الهـور، نومبر  –پرنـټرز 

. ۱۰۲جرمني. لړ  -عبد الغفار خان )باچا خان(، زما ژوند او جد و جهد. خپرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه
 ۵۴۹تر۵۴۸،  ۶۵تر ۶۳مخونه: . ۱۳۸۷ریززییز/ لم ۲۰۰۸چاپکال 

ډاکتر رحمت ربی ځـیرکیار )راوېستونکی(، ملنګ جان: د بې درباره ملي ژبې ملي شاعـر. خپرنـدوی: ټول افغان. 
زییز د  ۱۹۹۵سپوږمیز د روژې میاشت؛  ۱۴۱۵لمریز د کب میاشت؛  ۱۳۷۳لومړی چاپ: سانتا باربرا، کلیفورنیا. 

او د پورتني  هجري لمریز( کې راوویستلی و ۱۳۷۲زییز )۱۹۹۴نوم ما ځیرکیارپه « فغانټـول ا»فبروری میاشت. د 
 .سره را جستر شوی دی« کانګرس ال یبرري »کتاب له الرې په امریکه کې د 

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

Verlag,1978, Seite 332 
د سرمحقق عبدهللا بختاني خدمتګار په زیار، د باچاخان لیکونه. دوهم چاپ. خپـرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې 

 له پشته،اسد دانش مطبعه. کلو-چاپځی: د دانش خپرندوی ټولنې تخـنیکي څانګه. ۱۰۱جرمنی. د خپرونو لړ: -ټولنه
 .۱۵۴تر۱۵۳ز. مخونه: ۲۰۰۸لمریز/۱۳۸۷کابل. 

ر کیدلو لپاره ولولئ د عبدهللا بختاني خدمتګا شناآباچاخان فخرافغان د ژوند سره د  په افغانستان کې په ګړندي ډول د
دا کتاب: فخر افغان او افغانستان. خپرندوی: د افغانستان د کلتورې ودې ټولنه ـ جرمنی، کولن. چاپځای: دانش 

 ۲۰۰۸خپرندوی ټولنه، پبښور 
ور، جنوري محمد صادق ژړک، د فخر افغان ځانـګـړنـې. خپروونکی: پښتو ادبي غورځنګ، کَوټه. چاپ ځای: اله

 -مخونه[ ۵۴۹تر ۵۴۸، ۲۰۰۸د باچا خان کتاب، ]۹۶تر ۹۴، ۹۲تر۸۵، ۷۲-۵۴،۸۱-۶۹، ۴۷-۴۸مخونه: . ۲۰۱۲
 ځیرکیار

چاپکال: . ۱۰۵جرمني. لړ  -سید عثمان سنجش، باچا خان په افغانستان کې. خپرندوی: د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه
 ۶۱-۶۲مخونه: . ۲۰۰۸/۱۳۸۷لمریـز 
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« لـپه»، «خپل ملک او وطن ته په ویزه راغلی یم»ک په جرمنی کی دافضل خان الالسره مره که: محمداصف ورد
. ۶۱او  ۵۲تر ۳۹، مخونه: ۲۰۰۷لمریز پسرلی او اوړی،  ۱۳۸۶اتمه،  درې میاشتنۍ مجله. پرله پسی ګڼه اومه او

 .د څرک مدني او کلتوري ټولنې خپرونه وه« لـپه»
محمد اقـبال وزیـری، د باچاخان انـدونو او مبا رزې ته لڼـډه کتنه. چاپځای: د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکي څانګه] 

 ۵۱، او  ۱۳۶لمریز، مخونه: ۱۳۸۸زییز/ ۲۰۱۰پیښور،  –کابل[. خپـرنـدوی: د پښتونخوا د پوهنې دېـره 
پورې(. ناشر:  ۱۹۷۵نه ۱۸۵۴ي مجلو روایت. )د ډاکتر مّحمد همایون هما، په سرحدي صوبه کښې د صحافتي او ادب

 ۲۷تر  ۱۸مخونه . ۲۰۰۰شفـقت هما. د چاپ ځای: نیو سهیل پرنټینګ پریس مردان. 
 

 پای
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