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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

رفعت حسینی

۲۰۲۰/۰۵/۱۱

معرفتگرایی بر پشتون و تاجیک
بر پشتونگرایی و تبارگرایی تاجیکان وهمچنان سایر اقوام افغانستان هیچگاهی ازکلکین آگاهی ومعرفت نگریسته نشده
است.
بیشترینه در گذشته ها درین چاردهه چتیات (شطیحات) هاوپُف ها بوده اند و { آرق} هایی که معده های گندید ٔه صاحبانش
ترش نیز کرده بودند.
درینجا درین زمینه ،چون نبشته های دیگرم بسیار فشرده ،متذکرمی گردم .باخِ ردمندی دادگری نمائید از زمان امیرحبیب
هللا سراج [پشتون] تا۱۳۹۹خ را.
دردوره حبیب هللا سراج از اقوام غیرپشتون برمسندهای مهم دولتی درپایتخت وسایرشهرها زمامداربودند .بگونه مثال
محمدحسین کوهدامنی بابهٔ خلیل هللا خلیلی ،برمسند خیلی ها مهم و ارزندهٔ دولتی <مستوفی الممالک> افغانستان نشسته
بود.
فیض محمد کاتب هزاره را درهمین دوران پیدامی کنیم که کتاب تاریخ خود را مینگارد وپلیدی های بسیاری را هویدا و
رسوا می کند و حتا از زنبارگی شاه می نگارد.
درزمان امان هللا ،محمد ولی دروازی بدخشی ،بعنوان فرمانروای دوم کشور ،نایب السلطنه ،می شود ونقش دهندهٔ پنداشت
ها در سیاست های خارجی افغانستان می گردد.
وافراد بسیاری از تبارهای غیرپشتون درسراسرسرزمین ،پُست های کلیدی و سازنده داشتند.
دروقت های محمد نادر ،محمدظاهر و محمدداود ،وزیران وجنرال ها وافسران و نخست وزیران وکارمندان باال مرتبت،
بیشترینه از تبارهای غیرپشتون بودند.
آموزگاران در پوهنتونهای کابل و ننگرهار و درمکاتب سراسرکشور (حق) معلمی داشتند.
درکناراین گفته های بسیار فشرده نگاهی بکنیم:
چند نفراز پشتونها بحیث مثالً { کرنیل بزرگ وجرنیل بزرگ} در وقت حبیب کلکانی
و چند نفر از پشتون ها درمقام های کلیدی وبه صفت سترجنرال و مارشال و قوماندان واستاد و شیخ در دوران مال
مجددی ومالربانی گزیده شدند؟...
ودرجاهایی که دوستم و محقق و خلیلی فرمانده بوده اند غیر از ترک و ازبک وهزاره کدام پشتون آیا مقررشده است؟
دروقت ریاست جمهوری مال ربانی ،وی ازتاجیکستان بزرگ و خراسان بزرگ در بیانیه یی یاد کرد .مگراین خیله
خندی ازسوی وزارت خارجه تاجیکستان ،توانایی بالیدن نیافت و سرچوک شد.
درتمامی این سالیان دراز ،هیچ سخنور لسان پشتو ،شعرمدحی برای جبیب هللا سراج پشتون ،امان هللا پشتون ،و محمد
ظاهرپشتون ودرستایش زمامداران پاکستان نسرود .مگر شاعران «ملک الشعرا»ی شعر پارسی و (استادان !) سخنسرای
پارسی (تاجیک) شعرهای بسیاری درقالب های رباعی ،قطعه،غزل و قصیده در وصف امیرپشتون شهیدحبیب هللا رحمة
هللا علیه
پادشاه پشتون محمد نادر<غازی> المتوکل علی هللا محمد ظاهرشاه پشتون [ انشاد] نمودند.
و<< استاد!!>>خلیل هللا خلیلی افزون براشعار مدحیه برای ظاهرشاه که هفت پشته پشتون بود و برای مدح چند زمامدار
عسکری وضیالحق رئیس جمهورپاکستان نبشت.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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