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دشلمې پيړۍ په دويمه لسيزه کې له پيرنگي ښکيالک سره د پښتنو او افغاني مجاهدينو د کارنامو په لړ کې د لوى خان ميرزماان 

 نوم د څلورمې جبهې په مخ کښانو کې راځي .” کونړي“  خان

پر لوى خان زمونږ کورنيو مؤرخانو او بهرنيو شنونکيو د خپل خپل دريځ له وته )زاويه( ښايسته ډيار څاه لاياکالاي ټاې تار  اولاو 

” دخپلواکۍ څلاورماه جاباهاه“ منظوم تاريخ دى، ټې ”  اخالص“ اثر پرې د عالم، ليکوال او شاعر ارواښاد عبدالخالق  لومړى بشپړ 

 نومې اثر په ترڅ کې راغلى دى،

خو دا ځل د لوى خان د خپل کاله د نغري يوې سرې سپرغۍ )ځوان ډاکتر عبدالرحمن زماني( په اروپايي سرټينو او کتابوناو کاې 

پر لوى خان خورې ورې خو لومړى الس شننې او ځيرنې د تاريخ او تحقيق دآرونو پر بنسټ والړ تحاقاياق کاړى، خاو ورساره ياي د 

هم يوه لورينه کړې ټې د   ټې له خپلې ژبې پرته حتى ملي تاريخ لوستو ته هم تيار نه دې   هيواد د ملي تاريخ پر هغو مينه والو هم 

 خپل اتل نيکه کارنامې يې ورته په پارسي وړاندې کړيدي .

له وته گورم او دده دملي احساس لاور درنااوې   ورور دې سينه پراخۍ ته د ملي يوښت د  ينگښت ”  زماني“ زه د ډاکتر عبدالرحمن 

کوم او هغو ښاغلو روڼانديو، د يو مو ي هيواد او ملي تاريخ منونکيو ته هم متقابال دهمدغسې يوه مالاي احسااس ددرلاودو پاه 

 پار السونه لپه کوم .

” غاباار“ ټې له بده مرغه د ارواښاد   –په تلو تلو کې د خپلواکۍ د څلورمې جبهې د دويم ټاپ په )ب مخ کې( د خپلې هغې تيروتنې 

لوى خان په شمال لويديازه )خاتايا اه(   ازاله کوم ټې ويلي مې وؤ:   –  د تاليف )افغانستان در مسير تاريخ( په السوند مې کړې وه

 بلکې داسې سموم ټې لوى خان په خپل ځاني د نوموړې جبهې قوماندان او بولندوى ؤ. جبهه کې د عبدالوکيل خان ښې الس ؤ 

 ته د زماني کورنۍ د يوه روڼاندي ليکوال په توگه په دې لاړ کاې د الباريااوو هايالاه مان يام.”  زماني“ ښاغلي ډاکتر عبدالرحمن  زه 

 دلوى هيواد د لوى اولس )افغان ملت( د يوښت او پايښت په هيله .
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