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 محمد انگار ضفي
 

د کندهار  هټکال د کب د مياشتي پر نهمه ني( م٣٢٣١)هجري شمسي  ٣٩٢١فيض محمد انگار د جاحي گل محمد خان زوي د محمد حسن لمسى د 
 . يديږکي وزي هڅد يحيي خان په کو

کي د عالي  انگهڅکي د حقوقو او اقتصاد په  ٣١٩١کي پاي ته ورسول او په  يځونښتحصيلات د کندهار د ارگ په  نيځخپل ابتدائي اومن ده
مياشي وروسته د فوايد عامي په  وڅلمري د کندهار د موريسن په ا مريکايي کمپني کي په کار شروع وکره او  ېوروسته ئ يدوړتحصيلاتو تر بشپ

 . وزارت کي په وظيفه لگيا سو
په کابل کي د حزب  ېکال د حوت پر نهمه ئ( م٣٢١١) ٣١٩٢سو او د  يړغ ولنيټ ېد حزب د تاسيس سره سم د د لميانوځ ښکي د وي ٣١٩١ په

د  ېا نگار ملي جريده چي دى ئ. را وايسته نگڅتر ( نداي خلق، ولس او وطن)ملگرو په صلاح د انگار جريده د هغه وخت د درو نورو ملي اخبارو 
 هڼگ سمهړکم وو، شپا يرډملي نشريي عمر  ېد د. او دري ژبو خپريده توښپه پ( ځپه ور ېاو پنجشنب ېد دوشبن) لهځوو په هفته کي دوه  خاوندامتياز 

 لوروڅموده وروسته په کندهار کي بيا د  هډدپاره او لن لځد اول  ږکم شپ هڅد حکومت له خوا مصادره سوه او مرحوم انگار د کابل په توقيف کي  ېئ
 . اره و زندان ته وسپارل شوکالو او نهو مياشتو دپ

کال د کب د مياشتي پرو اوومه وفات او په ( م٣٢٩١-٣٢٩١ش ٣١١١-٣١١١)صاحب د عمر تر ا خره په سياسي فعاليت لگيا وو او تقريباً  انگار
 . کندهار کي په خپله پلرني هديره کي خاورو ته وسپارل شو

 : خبره ړيادوني و د
کال په شا او خوا، د حاجي گل ( م٣٢١٩-ش٣١٩١)انگار او هم د يوه دوه موثق شخصيتو له خوا واوريده چي د دا خبره د محترم داکتر توريالي  ما

د منورو  هډپه ناحيه اول کي واقع وو يوه غن( کوردها)د کابل په قرتاي  ېانکار پلار و او کور ي ليښمحمد خان په کور کي چي د خداى بخ
قاضي بهرام خان، عبدالهادي خان  تون،ښد کندهار نه پوهاند عبدالحي حبيبي، محمد رسول خان پوه چي په هغه کي  ېله خوا شو يتونوشخص

غلام جيلاني خان الکوزى، او داسي نور، او د ننگرهار او لغمان نه لکه گل پاچا الفت، سيد شمس الدين  کزي،څتوخي، حاجي محمد انور خان ا
غلام حسن خان ساپي او داسي نور او د کابل نه مير غلام محمد غبار، داکتر عبدالرحمن  تين،ښمجروح، مولوي قيام الدين خادم، صديق الله ر

شوي و  ډ، مير محمد اسمعيل بلخي، مرحوم اسمعيل مبلغ او نور داسي را غون(وردک)محمودي، غلام محي الدين زرملوال، محمد ارسلان سليمي 
شوه چه د تحريک  هړوي؟ په پاي کي دا پريک هڅتحريک نوم به  ېشو چه د د تلښي وغواو را ېد تحريک په هکله خبري وشو لميانوځ ښچي د وي
 . شي ودلښکي( لميانځ ښوي)نوم بايد 

گل پاچا الفت او  يړدغه لاندي ذکر شوي غ لميانوځ ښکال د وي( م٣٢١٣)و نو په  ډلن يرډديموکراسي عمر  يړشاه محمود خان صدراعظم د نيمگ د
 يړنومو تل،ښم محي الدين زرملوال، غلام دستىگير پوپل، عبدالروف بينوا، او نور محمد تره کي خپل حضور ته ور وغوقيام الدين خادم، غلا

چي له  وکڅويل هر  ېسياسي فعاليت نشي کولاى او و لميانځ ښچه نور وي ړاخطار ورک کاريدهښتريو او تريخ  ىرډپه داسي حال که چي  عظمصدرا
استعفا  خهڅ يتوبړله غ ډد گون لميانوځ ښد وي هړشي، هماغه وو چي تره کي او بينوا دوا لړبه ورته ورک ېلويي رتب يړحکومت سره همکاري وک

په بدل بينوا په دهلي کي د افغانستان په  ېصدراعظم د توبه نام يړنومو. هړشاه محمود خان ته توبه نامه ورک خهڅله سياست  وړاو دوا هړورک
 ښپه سالنامه کي خپاره شول، ولي ديارلس نورو د وي ېد کابل د مجل ايځعکسونه يو  وړپه صفت مقرر او د دوا ېسفارت کي د مطبوعاتي اتش

عبدالهادي توخي، قاضي بهرام خان، حاجي خدايدوست، يولس يولس  تون،ښلکه محمد رسول پ يړفعال او ا شتي ناپذيره غ يرډکدر  ريد رهب لميانوځ
او حاجي محمد  رکيڅمحمد علم ب کزى،څجيلاني الکوزى، ا خند زاده محمد يوسف حضرت مجددي، محمد انور اکاله او فيض محمد انگار، غلام 

دوه مياشتي زنداني  ېي يږد نشر په بهانه دو کاله او محمد ابراهم خواخو ېمقال ېنيم پنچه نيم کاله او غلام حسن خان صافي د يو هځقندهاري پن
 . لړک
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 .م ۱۵۳۱ -محبس د کابل  -انګار صاحب 

 
 (.يد يړسره شريک ک ږزمو ېي معلومات خيیمننه چي دا تار رهډېپه  خهڅخوشحال حبیبي د محترم )


