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  3تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکو: يادونه

    

  2015/ 3/11  ّډاکتر رحمت ربي ځيرکيار او ډاکتر محمد داود ميره کي

 

  ؟زه دا حق نلرم چې افغانستان ته خپل کور ووايم
  

  !د ملي تاريخ ځ+نـده څٻره افضل خان $$ له نړۍ $ړ

  

په ټول افغانستان  کې زړه ور او ) ) ٢٠١۵ نومبر ١ - ١٩٣١(سياستپوه او حقوقپوه افضل خان ��

افضل خان � � د . د سوات په درشخيله کې خاورو ته وسپارل شو) سياستمدار( طقي واګـيالیمن

مشر (» ��«ميـړانې او سولې په غيـږ کې لوی شوی و او له دې امله ورته  د ټول افغانستان پښتنو د 

ډ يرغل  د دسمبر په وروستيو کې شوروي اتحاد په افغانستان بربـڼـ١٩٧٩د . په سترګه کتل) ورور

 د می ١٩٨٠ترې منګل له �رې د /د خپلې کورنۍ سره پياده  د پکتيا) ځيرکيار(له دې املـه زه . وکړ

ھلته . پـيښـور تـه ورسيدلم) پايتخت(په لومړۍ يا دوھمه نيټه له کابل نه د افغانستان د ژمي پ=زمينې

ُنيې « ن سره د سويس په ګوما(يو اروپايي اخبار . مې د صدر بازار په ګرين ھوټل کې واړول

له جرمني نه ډاکټر ماما کبير ستوري افضل خان ماما . زما په اړه څه ليکلي و) »څيوريښر څايټونګ

 .خبر کړی و چې زه پيښور ته رسيدلی يم او بايد چې زما د حفاظت  تابيا وکړي

 

) ځيرکيار( َشخصا د فخر افغان باچا خان سره زما

سک څښتن د ھغه د ھ. کورنۍ راشه درشه لرله

خو باچا خان  فخر افغان په پيښور .  و»بندګانو خادم«

که نه و چې ورشم او زما سره د خدای د بنده په څير 

ھغه مھال چې پخواني شوروي اتحاد په . مرسته وکړي

افغانستان يرغل وکړ، باچا خان د ټول افغانستان روانه 

په . جنګ وګاڼه» روس او امريکې«د ) فاجعه(بخوله

  افضل خان $$ او ډاکتر کبير ستوری           ې د پير صاحب سيد احمد ګي=ني مشر وراره پيښورک

دغه منلي  کوماندان ورور د ګرين ھوټل منيجر ته خپل دوه پيژاند کارډونه ورکړل او .کوماندان و

يد د سره څوک له زور نه کار اخلي،  با) ځيرکيار(ورته ويې ويل چې زه د ھغه ميلمه يم او که زما

زه د پير صاحب او کوماندان صاحب له . َھوټل  موظف منيجر فورا کوماندان صاحب خبر کړي

يو څو ورځې وروسته چې مازيګر ھوټل ته ورستون شوم،  منيجر راته وويل . اخ=ص  نه مننه کوم

به په ھوټل کې زما د حفاظت مسول وي او ) منيجر(چې افضل خان ��  ټلفون کړی دی چې دی 

زه پوه شوم . ھغه مھال ما د افضل خان �� سره پيـژندګلوي نلرله. ته به سم د�سه  ټلفون کويھغه 

افضل خان � � زړه ور او زړه سواندې پښتون . چې دا کار به ډاکتر ماما کبير ستوري کړی وي



  
 

 

  3تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د لي: يادونه

 

توري او خو کله به چې جرمني ته راغی، نو ماته به ډاکتر ما ما کبير س. ما ھغه ليدلی نه و. مشر و

ستا سـر د ځينو نـورو !  پـياوړيـه مشره افضل خان ��. نوميالي افغان افضل خان �� ټلفون را کاوه

 ھغـسې ميـړنی چې په ويـر او په –ته ميـړنی وې . په شان د خيټې �ندې نه و، بلکې د اوږو د پاسه و

) ١٩٩۶نومبر (رسالې ) ١٩٩۶(» پښتون قامي وحدت«ستا ! زما عالمه مشره. سنـدرو کې ياديـږي

د يويشتمې صدۍ اغاز بايد دا فرق راولي چې د پښتنو د وحدت مسله د جبر « : سره  زه موافق يم چې

َپه ځای د امن، برداشت، افھام و تفھيم په قامي روادارۍ او زغـم تر سره شي نو په دنيا او خصوصا 

 س به موږ لوستونکي د افضل خان او» .دې سيمه کې به د امن او خوشحالۍ يو نوی دور پيل شي

ّ�� د يـوې مھمې مرکې سره اشنا کړو چې د منلي سياسي او کلتوري ژورناليست محمد اصف وردګ 

   افغاني ظرفـيت په ډاګه کوي–سره يې کړې وه او د نيول شوي افغانستان د مشرتابه ملي 

  ! د $$ چغه»؟مزه دا حق نه لرم چې افغانستان ته خپل کور واويـ«

] ملت[له وخته په دی ذھن يم اوداسياسی مفکوره می ده چی پښتانه شته اوقام] ښوونځی[زه دسکول«

لـراوبرچی زه .... کال کی انګريزانوويشلی دی، دھغه خاوره يی تقسيم کړی ده١٨٩٣قام په  . نشته

اصب ھغه َاورم ماته تری ډيردرد رارسيږی اوددی نه  دا معلوميـږی چی موږ په �شعـوری توګه دغ

  .عمل منو

اوس ھم زه تاسوته وايم چی پښتون يوقومی وحدت و، يو قومی . کی لراوبرنشته) پښتنو(په افغانانو

دازمايقين دی ځکه چی دايی فطری حق دی، . وحدت دی اويوقومی وحدت به په خپله تر�سه کوی

ږی، ځکه دايوواحد قوم دايی قانونی حق دی، داتقسيم نورداسی نشی پاتی کيدای، داقوم به سره يوکيـ

  .دی

 کال کی انګريزانو موږله خپله اصلی کورافغانستان نه بھرکړو، په يوه حصه باندی يی ١٨٩٣په 

پريښود اونوری دری توکړی يی ځنی وشلولی اوپه ھغی باندی يی داسی نوی » افغانستان«دانوم

وی غوښتل چی داجـذبه نومونه کښيښودل چی له ھغه زاړه نوم سره يی ھيڅ رابطه نه وه، ځکه ھغ

نـوماد پـارلمان په اولنی تـقريرکی صوبی ته پښتونخـوا وويله نودقومی ...... ه شیپاتی نشی اوخـتم

چی ھغه په خپله پښتون و، ترين و، دايوب خان زوی ګوھرايوب و، زه يی منع ) وياند(اسمبلی سپيکر

کړم، ھغه وويل چی په پاکستان کی دپښتونخوا په نوم ھيڅ ځای نشته، نودغه وخت ماپه اسمبلی کی په 

  .....ستحصال باندی خبره کولها

ماويل چی زه په استحصال خبره کوم نوددی نه زيات استحصال شته چی زه پښتون يم زه خپل 

نوبيـاسپيکرماته وويل ....ستاسی خپله پيژندګلوی اوتشخص نشته! تشخص غواړم اوتاسی وايی چی نه

  .چی ته يی ويلی شی خودخپل پارټی اوګوندله طرفه نه

ّيوب خان ځوی ته ويلي وو چې د پاکستان مفکر محمد اقـبال د افـغانون  د ولسمشر اافضل خان ��[

 از فساد او فساد - ملت افغان در آن پيکر دل است-اسيا يک پيکر آب و ګل است: لـيډرشيپ منلی و

   ځيرکيار- ] در ګشاد او ګشاد آسيا-اسيا



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د لي: يادونه

 

و يوملګری ته ويلی وچی که دلته کی زموږد افغانستان د پارلمان يوغړی زموږ د اپريد! وردګ صيب

تاسی پوره غورځنګ جوړکړی اود وحد ت خبره کوی نوصحی ده اوکه پوره غورځنګ نه وی نودا 

نو زه دغو ورونو ته داسی وايم چی تاسی چی د ډيورنډ دکرښی خبره کوی نوپه .بياموږته تاوان دی

 د دی نه د سره خبرنه وی داپه داسی اندازکی يی کوی لکه په موږچی ډيراحسان کوی لکه دوی چی

سره کړی دی اوقامی وحدت يوازی د  �ندی ) افغان(موږ احسان نه دی داعمل انګريزد ټول پښتون

ًپښتنومسله نه ده بلکی د ډيورنډ کرښی پوره قام ويشلی دی، دايوقامی مسله ده، دا يقينا يوغورځنګ 

 به دلته جوړيـږی اوفقط موږبه غواړی خو د دی دامطلب ھيڅکله نه دی چی ګنی دغه غورځنګ

دا د پورته افغانانوھم وظيفه ده چی خپل سياسی رول ولوبوی اوحامد کرزی صيب . ورته وده ورکوو

او نورو ټـولوته داخبره کوم چی که په ويزه باندی پښتانه افغانستان ته ځی نوبياخوپه غيری شعوری 

م افغانانوته خوبايد دپاسپورټ اود ويزی کم ازک. توګه موږ دغه استعماری کرښه خپل سرحد وټاکه

خدای دی وکړی چی دوی زما په خبرو . ضرورت نه وی لکه څنګه چی دانګريزانوپه وخت کی نه و

  .»....پوھيدلی وی

قدرمنه مشره داسی می اوريدلی دی کله چی تاسوننګرھاراوکابل ته تشريف وړی وو په ويزه : وردګ

   په ويزه تللی وی؟تللی وی، دا رښتياده چی خپل وطن ته

بادکی په خپله ويناکی وويل چی ماته ډيرلوی افسوس دی چی آماپه ج+ل ! وردک صيب: خان $$
د دی نه مخکی زه د . زما دا دويم واردی چی خپل ملک اووطن افغانستان ته زه په ويزه راغلی يم

زه افغان يم او . لی په ھغه وخت کی زه په  ويزه نه يم راغ.انګريزانوپه وخت کی ھم راغلی وم
افغانستان چی زه يی خپل  کورګڼم چی ھغی ته زه په  ويزه راځم نو د ھغی خو دا ښکاره او صفا 

  .».زه دا حق نه لـرم  چی  افغانستان ته  خپل کـور ووايممطلب دی چی 

 ويښ ژورناليسټ منلي محمداصف وردک دغه مرکه په جرمنی کی دافضل خان ��سره د زييزکال 

دغبرګولی او دسپوږميزکال ١٣٨۶ د جون په دوھمه اونی کی کړی وه چی  د لمريز کال ٢٠٠٧

محمداصف وردګ ددغی ارزښتمنی مرکی ټول متن په لپه .  دجمادی ا�ول سره سمون خوري١۴٢٨

لپه، دڅرک مدنی اوکلتوری ټولنی دری مياشتنی خپرونه، پرله پسی : نومی مجله کی خپورکړی دی

خپل ملک او وطن « : د مرکی سرليک دادی. ٢٠٠٧ لمريز پسرلی اووړی، ١٣٨۶ګڼه اومه اواتمه، 

  ۶١ اومخ ۵٢تر٣٩:، مخونه»افغانستان ته په ويزه راغلی يم

زه له منلی محمداصف وردک نه ډيره مننه کوم چی ماته يی ددغی درنی مرکی  د استعمالولو اجازه 

  ) مريزل١٣٨۶، ١۴ ، جوزا ٢٠٠٧ اکتوبر٢۵(ډاکټرزيرکيار. راکړه

  

 

 


