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 لنډه پیژنده ( افضلی )د مرحوم استاد ګل افضل 

 

ته یی د خپلوویاړنوسره ورپیژنی او بیا پری ټول خلک روزی دنیا والو   نړی په خپله غیږه کی اتالن

وو  (افضلی ) د هغه اتالنو څخه یوهم د قلم او پوهی اتل مبارز ښوونکی سید ګل افضل افتخار کوی 

ددی فانی دنیا څخه یی  ځان حق ته وسپاره او د تل لپاره  په حکم یی خپل( ج)چی د لوی خدای 

هغه د قلم او پوهی اتل سید ګل افضل افضلی د سید افضل پاچا ځوی اود سید . هو سترګی پټی کړی 

په کلی که د ساداتو په کورنی کی په  میر افضل پاچا لمسی وو چی د هسکی مینی ولسوالی د ګذاری

ته سترګی غړولی وی مرحوم سید ګل افضل افضلی په ماشوم  هجری شمسی کال کی دنیا[ ۹۲۳۱]

د پالر د مینی نه بی برخی او یتیم پاتی شوی ووداچی کورنی غربت او د پالر مړینی د ډیرو توپ کی 

او هوډ من افضلی ددی ټولو مشکالتو سره پنجه نرمه کړه . ستونزو سره الس په ګریوان کړی وو

د خپل کلی د شپولی په ښوونځی ، منځنی او ړنی زده کړی یی خپلو زده کړوته یی دوام ورکړ لم

 .د احدادو په لیسه کی تر سره کړی  (د روداتو ولسوالی ) یمات یی د حصار شاهی ـــــــــثانوی تعل

کله چی د دولسم ټولګی څخه یی د فراغت سند تر السه کړ نو لمړنی دنده یی د ښوونکی په صفت د 

ی په لیسه کی وو د هغه نه وروسته چی د تبدیل والیت دوره پای ته ورسید بلخ والیت د شولګر ولسوال

په توګه مقرر شو د سرخرود ولسوالی د فقر هللا په لیسه کی د ښوونکی په خپل والیت ننګرهار کی ه 

. 

هجری شمسی کال کی د ننګرهار والیت د نازیانو د ( ۹۲۳۱)په ( افضلی ) مرحوم سید ګل افضل 

 .په دنده وګمارل شو چی ټول خلکو او ولسونو ته منلی او نژدی و ولسوال په توګه

مرحوم افضلی ددی وظیفی نه وروسته د هیواد په پالزمینه کابل کی داطالعاتو او کلتور وزارت 

بوختیا چی د تصحیح په برخه کی  یی  هد دنده تر سره کړیاړوندو مطبوعاتو په مختلفو ورځپاڼو کی 

 .درلوده

ی ولسوالی د شمسی کال کی ارواښاد افضلی د ننګرهار والیت دشینوارو د لو هجری( ۹۲۳۱)په 

دهغه لیافت او دوام ورکړ او بیا ورسته  مرستیال په توګه خپلی دندی ته والیتی ګوندی کمیتی د

استعداد له مخی چی په نوموړی که موجود و په ننګرهار والیت دجالل اباد ښار ددوهمی ناحیی او بیا 

 .مسول په توګه په دنده وګمارل شو یټی د قومونو او قبایلو د څانګی دوندی کمد والیتی ګ
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مرحوم افضلی د هغه صداقت او رښتینولی چی دده په خټه کی اهکل شوی وه ډیر ژر وکوالی شو 

چی د وخت د مسولینواعتبار او ویسار ځان ته جلب کړی په همدی اساس د رژیم تر سقوط پوری د 

 .ټل دامریت دنده درلوده سپین غر د دولتی هو

مرحوم سید ګل افضل افضلی د هغه شوق او استعداد له مخی چی درلوده یی دسنګینو وظایفو او دندو 

چی  سره سره یی خپلو تحصیالتو ته دتعلیم او تربیی په پوهنځی کی د شپی له خوا دوام ورکړ

مسی کال کی د هجری ش( ۹۲۱۱)هجری شمسی کال کی یی نوموړی پوهنځی پیل او ( ۹۲۳۳)

 .نوموړی پوهنځی څخه په اعلی درجه فارغ شو 

دی ته اړ شو چی ګاونډی هیواد پاکستان ته سقوط نه وروسته د مجبوری له وجی د وخت د رژیم د 

د [ بن]چی پوره څوارلس کاله د مهاجرت د تریخ ژوند د تیرلو او ناخوالو په زغملو د کډوال شی 

 .پروسی د تکمیل نه وروسته خپل پلرنی ټاټوبی افغانستان ته د خپل کهول سره بیرته را ستون شو

ذکر شوی دندو باوجود هم په جالل اباد کی د یو سر پناه خاوند هم نه وو نو خپله  داچی د پورته

او خپله دخپل کلی په پلرنی خټینه قلعه کی هستوګن کړه  اری ذ  هسکی مینی ولسوالی د ګدنی یی کور

مسلک برابر د جالل اباد په ښار د میا عمر په عالی لیسه کی د ښوونکی په توګه خپلی دندی ته دوام 

نه ستړی  کولو لپاره ییورکړ چی د ژوند تر اخری سلګی پوری د وطن د بچیانو د روزلو او تربیه 

یی د ښوونکی مقدسی دندی ته ښتینولی سره یتاندی وساتلی او په پوره صداقت او ری کیدونکی هڅ

 .دوام ورکړ

بیا انسجام لپاره شپه او ورځ په ځان یوه  د وطن ګوند کی افضلی د معلمی د دندی تر څنګ دښوون

پوره متانت او میړانی مال کړه او د وطن ګوند د موقتو تشکیالتو کی د یو فعال عضوی په توګه په 

ټینګه وتړله چی په پوره زیار او زحمت سره یی هغه هدف چی د وطن ګوند د موقتو تشکیالتو هدف 

هجری ( ۹۲۱۹)یعنی د وطن ګوند عمومی مجمعه وه د خپلو ملګرو سره اوږه په اوږه دا مجمعه په 

دایره او یعنی د کابل هوټل کی ر شمسی کال کی د تلی د میاشتی په پنځمه نیټه د کابل په ویاړلی ښا

جوړه کړه چی ده خپلی ویاړنی او کارنامه د تل لپاره ددی ګوند د الری مینه والو او غړو په زړونو 

د وطن ګوند د کی ثبت کړی چی د عمومی مجمعی د تربیون څخه په دیموکراتیکو انتخاباتو کی 

 .سه کړسرتاسری مرکزی شورا د اجرا په حیث د غړیتوب ویاړ تر ال

پل ـــــــــــــــــــــمرحوم سید ګل افضلی افضلی ته په رښتیا خپل وطن ، خپل ولس ، خپل تاریخ او خ

 ګوند 
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 .شهید داکتر نجیب هللا وو د زړه د تله ګران وو چی معنوی رهبر یی ( د وطن ګوند ) 

عارف او د مد وطن خلکو،ولسونو او بلخصوص  ی مړینهوطن هر مخلص او صادق بچی د افضلد

 .بولی  ضایع روشن فکرانو لپاره لویه

هجری شمسی کال کی د لیندی د میاشتی ( ۹۲۱۹)کالو په عمر کی په [ ۳۳]مرحوم افضلی صاحب د 

ورځی په ماښام د زړه د دریدلو د حملی له امله د څلور زامنو او پنځو لورګانو  په لسمه نیټه د جمعی د

 .ګی پټی کړی په پریښودو سره ددی فانی نړی څخه ستر

، روداتو ولسوالی او ننګرهار د نورو ولسوالیهسکی مینی دد مرحوم افضلی په جنازه کی ګڼ شمیر 

او د هیواد د والیتونو نه د مرحوم خواخوږو دوستانو د ننګرهار والیت د پوهنی ولسونو او ولسوالیو 

مسلمانانو وروڼو ګډون کړی ود او میا عمر د لیسی  ګڼ شمیر استادانو او شاګردانو او ریاست استازو 

سره خاورو ته وسپارل شو روح دی یی ښاد مرحوم جنازه په خپله پلرنی هدیره کی په درنو مراسمو 

 .وی

 

 هلل و انا الیه راجعونانا 

 


