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 Social  اجتماعی

  
  ډاکتر رحمت ربی ځيـرکيار: غوره کوونکی

  ٢٠١۵ دسمبر ١٩
  

  د زړونو او دماغـونو مايـنـونه
   برخـه٢

  

. دی او ھيله يې رانه کړې ده چې يـو څه پرې وليکـمما ځيـرکيار ته يـو بې نومه چا له جرمني نه يو کتاب رالـيـږلی 

اټکل . ِخو په کـتاب او په ايـنټـر نيټ کې چا د دغه منلي ژورنالـيسټ او تاريخپـوه د ژوندليک په اړه څه نه دي ليکلي

 زړونو او د«(کوم چې افغان ملتی تمايل به يې الره، يا به يې په افغان ملت ګونـد کې دوستان لـرل؟ زه له دغه کتاب 

  نه دوه برخې غـوره کـوم او ھره برخه د عبدالجليل وجدي په خپله وينا کې پريـږدم )  »فکرونو ماينونه

 مخونه +٢۴٠کې خپور شوی و، او ٢٠٠٠بشپـړ شـوی و او په کال) ١٣٧٨ وری ١۵(۴د اپريـل په ١٩٩٩ کـتاب د 

ده، او کتاب د دغې ټولنې د مشر »  او پراختيـا ټـولـنهد پښـتني فـرھـنګ د ودې«خپـرنـدوی يې  په جـرمني کې .لـري 

که څوک د . دی» ملت پـريس الھـور«چـاپنځـی يې . دی» ځاني مالي پانګـه خپـور شوی«ّمحمـد اصـف وردګ په 

او س به راشم د وجدي خپلې . ھيله ده چې زما سره يې شريک کړي. ښوواند وجدي د ژوند ليک په اړه معلومات لري

  وينا ته

  

  ملي سـتم که کـلتـوري ستـم) ٢(

اصطالح جوړه کړې ده چې  دا اصطالح په » پښتون اپارتايـد«په وروستيـو وختونو کې ځينو کسانو په عجيبه توګه د 

افغانستان کې د ملي ستم په څيـر مورد او واقيعيت نه لري، يعنې دوی غوښتي دي چې ووايي په افغانستان کې پښتنو د 

که په وچ زور وغواړ چې د افغانانو ليکه او الره د دې اصطالح په تنګ قالب کې واچوو .... چلولې دهاپارتايد پاليسي

  .نو د معکوس مفھوم اخستلو امکانات يې زيات محسوس دي

دې نظريې په خاصه . ډلو کې راپيدا شوه] کمونيستي[په مارکسيستي ]د افغانستان[ ټول خبر دي چې د ملي ستم نظريه 

.... شان په واليت کې چې د تاجيکستان د پخواني شوروي جمھوريت سره يې پولې شريکې دي وده وکړهتوګه د بدخ

کله چې څوک خپله تر پښو الندې ځمکه نه ويني او ليرې نخښې د نظر په غشي ولي نو بيا د تحقيق نه مخکې قضاوت 

کومو کسانو چې په افغانستان ....ږيکوي او دا ھغه شی دی، چې د ورکړل شويو تعـريفـونو له مخې تعصب بلل کيـ

ژبنی ٫٫کې د ستم ملي مفکورې ته آب و تاب ورکړی دی ھغوی په يو ډول کلتوري ستم سترګې پټې کړې دي او 

 د خولې څخه داسې يوه اخيستل شوې "سلطان علي کشتمند"په ځينو خپرونو کې د .  ته يې پام نه دی کړی،،اپـارتـايد
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په جنوبي افريقا کې  د سپين پوستو .  بللی دي،،اکثريت بی فـرھنګ٫٫ې کې يې پښتانه خبره ليکل شوې ده چې په ھغ

فرق يې يوازې دومره دی  چې ھلته يو قـومي لـږکی . اقليت د تورپوستو اکثريت ته ھمداسې خبرې جوړې کړې وې

ـشر تل په ھغه حاکمه که حقيقت ته وګورو د بدخشان د خلکو ممتاز ق.... و قشر مسلطيدربارمسلط و او دلته يو 

مثال په امانيه دوره . طاھـر بدخشي په ګو مان يې ملي ستم چالوه] ّمحمد[دستګاه کې د پياوړې بـرخې خاوند و چې د

 غالم ۀسرکرد٫٫د کانديد اکادميسن اعظم سيستاني په وينا [ بدخشي ] دروازي[ّکښې محمد ولي ] ١٩٢٩تر ١٩١٩[

لت ډير قوي مټ و تر دې چې د صدارت عظمی د څوکۍ لپاره په نظر کې نيول د دو]  حبيب هللا خان،،ګان درباربچ

ظاھـر شاه د ] ّمحمد[د .  شوی و او د اعليحضرت امان هللا خان د نړيوال اوږده سفر پـر وخت د ده وکيل اوجـانشيـن و

 د دربار وزير په اصطالح تل د ښي مټ له .ّسلطنت په موده کې علي محمد خان د دربار وزيـر ھـم بـدخـشی و

. له تر ډيره حـده ورسره ارتـباط لـريأوزيرانو څخه وي او معموال ھغه څوک وي چې د پاچا د مرګ او ژوند مس

د خـان د صـدارت عـظمی په مـوده کې د صـدارت لـومړی وّھمـدغـه مـدبر او محـترم شخـصيت د مـرحـوم محـمـد داو

د ] ١٩۶۴[١٣۴٣حميـد هللا د ھغـو محترمو او باوري کسانو څخه و چې د لمريز ] حقوقپوه[ ده زوید.... مـرستيال و

. ن خان د بدخشانيانو زوم واامير عبدالرحم....په کميټه کې د غړيتوب چانس ورکړل شوی ]  د تسـويـد[ اساسي قانون 

 چې حبيب هللا خان برتانوي ھند ته په سفر الړ کله. امير حبيب هللا خان د ده د بدخشۍ  ښځې ګلريـز څخه زيـږيدلی و

د ده مفصله سوانح ليکلې وه او په ھغې کې ) َعموما رسمي خپرونه*/ ويسټ مينيسترګازيټ(نو يوې انګريزې خپرونې 

ّن خان د محمد زۍ ښځې بي بي حليمې زوی سردار محمد عمر خان و چې ايې څرګنده کړې وه چې د امير عبدالرحم ّ

له نمسيانو څخه ] سسؤ د بارکزی واکمنۍ م١٨۶٣ تر ١٨٢۶[ّ په سلسله کې د امير دوست محمد خانمور يې د نسب

په دوره ] ١٩١٩تر ١٩٠١: حبيب هللا خان[د ده . وه خو د پاچاھۍ چانس د ګلريزې زوی حبيب هللا خان تر السه کړ

وخت د پوھنې په نصاب کې د انګريزي کې په پښتنو کې د کلتوري ستم اندازه دومره زياته وه چې ملي ژبه پښتو ھغه 

دا .  ژبې په څيـر اختياري وه يعنې څومره چې انګريزې پردۍ بلل کيده، ھغومره پښتو پردۍ او غير ضروري وه

بله خبره داده چې . ځکه چې د دربار رنګـينيـو او شخـصي خــپلويو د ده احـساس ھــم له پښتنو څخه  پــردی کـړی و

د مثال په توګه امير . عمول په توګه د خپلې حکمرانۍ  د بقا لپاره يـو قوم له بل قوم سره اچولی دیپاچاھانو تل د يـو م

په الر ] تبعيد[ّن خان د افغان او انګليس د دوھم جنګ قھرمان غازي محمدجان خان مزارشريف ته د تګاعبد الرحم

 .  کښې  د ازبکـانو پـه الس پـه شھادت ورساوه

 

 ّغـازي محمــد جـان خـان وردګ

ببرک . مظالم چې په نورو قومونو يې کول د پښتنو په الس سرته رسولي ديپه ھمدې ډول ده خپل ځينې نور ھغه 

دا بل څوک نه و . کارمل او نجيب زموږ د زمانې دوه نور ھمداسې ستمکاران وو چې يو قوم يې په بل قوم باندې ځپلو

دا له شکه .... کړ دوستم څخه ستر قھرمان جوړ ]عبد الرشيد[د ...نجيب و چې د پښتنو د ځپلو او شرمولو لپاره يې 
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وتلې خبره ده چې د افغانستان د ھرې زمانې په حاکمه دستګاه کې د افغانستان د ټولو اقوامو افراد شامل وو او د دولت 

نو ھـر استبدادي حکومت چې د افغانستان په ټولو خلکو کوم . بيروکراسي تر ډيره حده د دري ژبو په الس کښې وه

يا نورو په دوی کښې  داسې فکر تلقين کړی . م نه دی لکه چې ستميانو فکر کړی دیاستبداد چلولی دی ھغه داسې ست

  ٢١١ تر ٢٠٧مخونه . دی خو ھغه کلتوري ستم چې په پښتنو تحميل شوی دی ډير زيات محسوس دی

    

مد ايوب ّدھغه وخت د انګريزي اخبارونو د کټينګونو يو کليکسيون د کوټـې د ښار د يو پخواني  ښاروال سردار مح  * 

  خان وردګ د انتيکو اثارو په شخصي موزيم کې خوندي دی

  ١٣٩۴قوس / لينده٢۶=٢٠١۵ دسمبر١٨

  

 

  

 

  

 

 
 


