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  ډاکتر رحمت ربی ځيـرکيار: غوره کوونکی

  ٢٠١۵ دسمبر ١٣
  

  د زړونو او دماغـونو مايـنـونه
. له يې رانه کړې ده چې يـو څه پرې وليکـمما ځيـرکيار ته يـو بې نومه چا له جرمني نه يو کتاب رالـيـږلی دی او ھي

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

و د زړونو ا«(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 » تيـا ټـولـنهد پښـتني فـرھـنګ د ودې او پراخ«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

  

  افغـان  د جمال مينې تکيه خانې ته تـلـلی و چا خان فـخـربا) ١(

کې د عاشورې د مراسمو ] ١٩۶٣-١٩٧٣[ زما له نه ھيرٻدونکو  خاطرو څخه يوه داده، چې زه د دموکراسۍ په لسيزه

 د جمال مينې تکيه خانې ته ورغلم، زما يو ملګری ھزاره قربانزاده چې ھغه وخت يې له] په کابل کې[ په يوه ورځ

ھمدا رنګه د ولسي جرګې يـو وکيل اسمعـيل مبلغ . ماسره په يو دفتر کې کارکاوه زما له ورتګ څخه ډير خوشحاله شو

  درلود زما د دغه ورتګ ډيره قـدرداني وکړه ) سالم عـليک(چې د چا خبره ماورسره 

ن د عاشورې په ورځ د جمال زه چې له تکيه خانې څخه وتلم داسې فکر راته پيداشو چې که چيرې د پښتنو ملي مشرا

بس نور کارونه مې . ډيره ښه وي مينې تکيه خانې ته ورشي نو د دغه کار نتيجه به د ملي وحدت د الټينګښت له پاره 

 ھمغه ځای نه نيغ  د افغان ملت د ګوند دفتر ته ورغلم او له دوی نه مې وغوښتل چې د ھغه ګوند له مشر پرٻښودل له

ّديـپلوم اينجنير غالم محمد فرھاد او د پښتنو د نامتو مشر خان عبدالغفار خان څخه ھيله وکړي، چې د جمال مينې په 

  دواړه مشرانو داخبره په خوشحالۍ ومـنـلـه. تکيه خانه کې د عاشورې د ورځې په مراسمو کې برخه واخلي

د عاشورې په ورځ کله چې دغه مشران ورسره نورمھم ملي او سباسي شخصيتونه، د جمال مينې د تکيه خانې نږدې 

سړک کې له خپلو موټرانو څخه راکښته شول او د تکيه خانې په لوري يې حرکت شروع کړ، يو شمير ھزازه ځوانانو 
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په ھمدغه روان تخت . له زمکې څخه پورته کړ او د خپلو پياوړو مټو څخه يې ورته تخت جوړکړخان عبدالغفار خان 

ښاغلي مبلغ د ھـرکلي په وينا کې خان . کې يې تکيه خانې ته ور ورساوه او ھلته يې په خپل ممبر باندې کښيناوه

اده ولی، ميګـويم که شما فخر آسيا نيـز ما می شنديم که بيشتر مردم بشما لقب فخر افغان د٫٫: عبدالغفار خان ته وويل

په مقابل کې يې خان عبدالغفارخان په خپل مخصوص سبک سره د قامولۍ، ورورولۍ، مينې او محبت په . ،،می باشيد

  باره کې خبرې وکړې 

ګ وينو او خبريـږو په کومو ھيوادونو کې چې سني او شيعه مسلمانان يو د بل تر څن] ليکوال عبدالجيل وجدي[موږ

ژوند کوي د ھغو ملکونو د امنيت مسئولين ډيره زياته ويره لري ځکه په دغه ورځ احساسات ډير په ځوښ راغلي 

په . مګر په ھغه ورځ د جمال مينې په تکيه خانه کې د ژبې، نـژاد او مذھب په نامه درول شوي ديوالونه ونړيـدل. وي

په خپله وينا کې وويل چې موږ بايد د نن په څير يو د بل  مرحوم ]خادم قيام الدين[ھغه ورځ يو پښتوعالم استاد 

ّپه ځواب کې يې محمد اسمعيل مبلغ د استاد   نظر تائيد کړ، خو يوه توضيح يې ضروري بلله، . عبادتخانو ته ورشو

نه کنه نو زموږ اوستاسې عبادت خا. ويې ويل دلته چې تاسې راغلي ياست دا زموږ تکيه خانه ده، عبادت خانه نه ده

اپريل =لمريز١٣۵٧[ دا خو د دموکراسۍ د لسيزې خبرې وې وګورو چې د ثور د کودتا. شريکه ده او ھغه مسجد دی

  ٨١تر ٨٠ : مخـونه. نه وروسته حاالتو او روابطو د څه ډول تراژيدۍ بڼه غـوره کړه] ١٩٧٨
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