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 ۲۳/۰۵/۲۰۱۷                 فاروق ببرکزى
 

 د مصطفى کمال اتا ترک او امان هللا خان مقایسه، یعني څه؟
 

د ډاکټر رحمت ربى ځیرکیار صاحب لیکنه "د عطا ترک او امان هللا خان مقایسه" په ایمېل کې راغله، او ومې 
خو هېڅ پوه نشوم چې ډاکټر ځیرکیار په کې مې په سترګو شوه. پورتال لوسته، او هم دلته په افغان جرمن آنالین 

دغه مقاله کې څه لیکلي دي او څه غواړي. نه یې هدف معلوم دى او نه یې کوم د علم او نوي معلومات. نوره به یې 
پرېږدم خو د مقالې یو څو ټکي به تشریح کړم. د دوو انسانانو تر منځ مقایسه هغه وخت خوند کوي چې یو څه 

ترک او امان هللا خان مقایسه بې معنى ده. ځکه چې مشترک شیان ډېر کم لري. بهتره به دا  ګډشیان ولري، د "عطا"
واى چې "عطا ترک" یې د ایران رضا خان پهلوي سره مقایسه کړاى واى، ځکه چې دوى دواړه د عادي کورنیو 

 څخه وو او د جنګ او عسکري مسلک د الرې لوړ مقام ته ورسېدل. 
 

ا دى چې د "عطا" د عربي ژبې ټکى دى، لکه عطا کول )ورکول(، د مصطفى کمال لقب "اتا د ټولو نه لمړى ټکى د
ترک" ؤ یعني د ترک قوم پالر، چې په افغانستان کې "اتا" "ادا" او "ادک" دى، ډېر خلک په کلیو کې ماشومان پالر 

 ته "ادک" او مور ته "ادې" وایي، چه د دغه ترکي ژبې ټکي سره همریښه دي. 
 

الدین افغان که هر څه په تاریخ کې لوړ نوم لري، خو رښتیا دا ده چې جمال الدین د ترکیې د سلطان د  جمالسید 
"خلیفه"  نړى اسالمي د بحېث سلطان چې کاؤ، ورته یې پروپاګنډ اسالمي نوم په سلطان د او کوله پاره وظیفه اجرا  

د ترکیې خلکو د اروپا په  ره رامنځ ته شوه اوومنل شي. دا په تاریخ کې هغه وخت دى چې د "ځوان ترکانو" مفکو
شکل د ترقي او پرمختګ غوښتنې کولې. او د ترکیې سلطان غوښتل چې ځان د مسلمانانو خلیفه په توګه معرفي 

جمال الدین "پان اسالمیزم" هم فقط په سید درلوده. خو کله چې عثماني امپراطوري ونړېده، د نه یې الر  بلهکړي. 
کې پاتې شه. د پان اسالمیزم دغه مفکوره د هند اقبال الهوري هم ونیوله، خو له بده مرغه دنیا بلې کتابونو او افسانو 

 خوا ته روانه وه او د اقبال الهوري مفکورې په شاعري کې پاتې شوې. 
 

چا چې په رښتیا توګه مسلمانانو ته خدمت کړى دى، هغه د هند سر سید احمد خان وو چې د علي ګړ پوهنتون یې 
وړ کړ چې پکې د هند مسلمانانو دعصري علومو په زده کړه پیل وکړ. په دې ټولو موضوعاتو ډېر کتابونه او ج

سوال ته تشریحات لیکلي  همهال انټرنېټ هم ترې ډک دى. ډاکټر ځیرکیار باید دغ مقالې لیکلي شوي دي او اوس
و نه بې برخه دي. ولې عثماني نن ورځې پورې د ساینس او د دنیاوي علوم ترواى چې ولې اسالمي دولتونه 

امپراطوري چې د اروپا د قارې برخه وه، خو د ساینس او تېکنالوژي څخه بې برخې او بېسواده پاتې شوه؟ خو له 
 مرغه په دې موضوع هم ډېر کتابونه او مقالې لیکل شوي دي.  نیکه

 

 ل شوى دى، یو څو حقیقتونه دا دي: زموږ ګران پاچا امان هللا خان ته د افغانستان د استقالل قهرمان لقب ورکړ
افغانستان د معاصر تاریخ په وخت کې هېڅ وخت مسلکي او مجهزه اردو نه درلوده. قبایلي خلکو به جنګ کاؤ او د 
حکومت جنراالنو صاحب به نوم او مډالونه ګټل، د استقالل په جنګ کې د افغانستان سیاسي مشران، لیکواالن او 

همیشه غورې کوي خو د ننګرهار او د سپین بولدک محاذ نوم هم نه آخلي. ولې؟ د پکتیا نور خلک د پکتیا د محاذ 
په محاذ کې وزیر، ځدراڼ، منګل، خوستوال، او نوره قبایل وو چې جنګ یې وکړ او نوم د جنرال نادر خان او امان 

خوستوال وو چې کابل یې د بچه هللا خان په تاریخ ولیکلى شه. لس کاله وروسته بیا همدغه وزیر، ځدران، منګل، او 
 سقاو نه آزاد کړ خو نوم د نادر خان او مارشال شاه ولي خان پاتې شه. 

 

بله خبره دا ده چې د افغانستان پښتانه تر نن ورځې پورې انګلیس ته ښکنځل کوي او بد ورته وایي. افغان لیکوال او 
 خان یې جالوطن کړ او امیر حبیب هللا بچه سقاو سیاسي مشران وایي چې دا د انګلیسانو دسیسې وې چې امان هللا

یې کابل ته راوست. بیا هم دغه انګلیسان وو چې بچه سقاو یې لرې کړ او نادر خان یې پاچا جوړ کړ. نویو ډېر 
 آیا انګلیسان دومره بې عقله او ناپوه وو چې داسې کارونه یې کول؟ ساده سوال دا دى 
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آن د دولت  ول و داخلی او خارجی دښمنان را وپارهریفورمون وو د هغه نوی ډېر لېوالهد هېواد آبادی ته امان هللا خان 
 لمسول. لک د دولت مقابلې تهخنو مقاماتو د هغه په ضد په پټو ځی ېپه منځ ک

 

رښتیا خبره دا ده فقط احمد شاه دراني په دواړو ژبو یعني دری او پښتو خبرې کولې. د هغې نه وروسته د دراني  بله
کورنۍ او د دربار ژبه دري/فارسي وه. او تر داود خان پورې هېڅ محمد زى په پښتو نه پوهېده. نو پښتو څنګه او د 

 کوم "کلي" ژبه شوه؟ 
 

ً د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ښځو حقوق د مور، پالر، بل حقیقت دا دى چې د اسالمي نړ ى او خصوصا
وروڼو، او د کلي مشرانو په الس کې وو او نن هم دي. پاچا هانو، ملې شوراګانو، اساسي قانونو فقط خبرې اود 

د وخت  د "ایام الجاهلیه" د عربو لیکل کړي دي، څوک چې وایي چې اسالم ښځو ته حقوق ورکړي دي، هغه حقوق
ر کې په کو دیني عالمانو په نظر د ښځې حقوق د و په ننۍ نړۍ کې بله معنى ورکوي.ښه وو، خ ډېر رښتیا پر تلهپه 

 . وجود نلريکې  او د کار او دفتر ځاى د ننه دي، په ټولنه
 

ي خبر چې ورسره نورې خبرې دا دي، افغانان د ډیورنډ کرښه نه مني او کوز پښتونخوا غواړي. خو په دې نه د
دراني پاچا هانو هېڅ وخت په کوز پښتوخوا واکمني نه درلوده. د دوي د پاچاهي ماډل د ترکانو+ مغالنو غواندې و، 
چې په ښارو، د تجارت الرو، او حاصل خیز ځمکو یې واک درلود او پاچاهي یې کوله خو په غرونو او شړو ډاګو 

. وزیرستان او یا د مهمندو کلي پخوا هم آزاد وو او نن هم آزاد چې پښتون قبایل په کې اوسېږي، هېڅ واک نه درلود
دي. د مرحوم داود خان په وخت کې چا زما نه د کوز پښتونخوا پښتنو په باره کې پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې 

ورځ له یو ځاى شي نو پېښور به کابل اداره کړي مګر کابل پېښور نشي اداره کولى. که یو که کابل او پېښور 
افغانستان څخه جنت جوړ شه نو د پښتونخوا پښتانه او بلوڅان به په خپله د کابل سره یو ځاى شي. افغانان په دې هم 
نه دي خبر چې نن د پښتانو د ټولو نه ستر ښار کندهار یا جالل آباد او یا پېښور نه دى، بلکه کراچي دى چې څه د 

 پاسه پینځه میلیونه پښتانه پکې میشت دي. 
 

کله چې دغېر پښتون خبرې کوي نو د تعصب نه  ډاکټر ځیرکیار دا مقاله شاید په نوم د علمي څېړنه لیکلي وي خو
کار آخلي. که احمد شاه مسعود او برهان الدین ربانې "دوهمه سقاوي" را منځ ته کړه، نو پښتون طالبانو توره تیاره 

. او د یو رښتیا اسالم او اسالمي دولت مخ ور ښکاره کړ په افغانستان راوستله، او افغانستان او نړۍ ته یې د
 افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر څوک د اسالم د نوم نه استفاده کوي. 

 

د "پښتونولي" غوري  تلعلم او علمي معلومات یو بې طرفه شى دى. هېڅوک نه خوشالوي. افغان پښتون لیکواالن 
ي. او اکثر د ي ژبې لیکواالن د ایران په ضد مقالې په انټرنیټ کې چاپوکوي خو د "تربورولي" نوم نه آخلي. د در

ځان خوشالو څخه او یا بل ته بد ویلو څخه علم او پوهنه نه جوړېږي.  "هجوم فرهنګي" په نوم خبرې کوي.ایران 
 ه کړي. کل وکړي چې لوستونکي یو څه ترې زدېښه به دا وي چې ډاکټر صاحب ځیرکیار یو علمي موضوع باندې ل

 
 

 په درناوى 
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