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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: يادښت 

  

                     ٢٠١٧/ ٢/ ۵                                                                  زلمی کرزی                  

  

  اړهدفرھنگ پر تاريخ د  ښاغلی سيستانی د نقد په 
  

تاريخ پر دد فرھنگ تحليل او کره کتنه اعظم سيستانی کانديد اکادميسين د ښاغلی محترم 

ډير نوی ټکی او . ده او تحليل ډيره په زړه پوری کره کتنهچی برخی ولوستلي، په رشتيا ٦ ،ماکوڅوټ

 لوستونکی  چی ښايی تر اوسه ډير پښتانهټکوته ګوته نيولی دهدملی وحدت پرخ3ف،خورا دپام وړ

ف د دی کتاب د تالياو موخه يی    واقعيت دا دی چی د فرھنگ اصلی ھدف. یورته متوجه سوی نو

 څو قومونه په دښمني او مخالفت ،دیته صدمه رسول د ځينو قومونو د لمسون او د ملی وحدت خه څ

قومي  ي يوازي اويوازي سمتي، ژبني، مذھبي اوولولواچوي، د ده ټول کتاب چي سړی کي سره 

 .او زھرو ډک کتاب دی د ده کتاب د شيطاني روايتونو. ورته لمن وھيا

او دښمني ډکو نا روا روايتونو سره څنګه يی   غسي بغض، تعصب، دحيرانټيا خبره داده په د

ږيری Fندی يی مقامونه تر Fسه  دشاھي خاندان سره خيښي کړی ده اود عاجز او آرام ظاھر شاه تر

وه چي د غسی د افغانستان دښمنانو او دلستوني مارانو ته يی  )اشتباه(خو د ټولواک تيروتنه  .کړه وه

 .ځای ورکړي وو

تاريخی موضوعاتو  ملی او ومھمد فرھنگ د کتاب پرډيرچی ستانی صاحب يی کور ودان د سي

 .ښه څرګند کړ  ترپخوا ډيرمونږ تهد ده د تاريخ ماھيت يي او باندی منطقي اومستدله رڼا اچولي ده ، 

 : زه به دلته دوه مطلبه په لنډون وکاږم 

ازبکانو سره حکومتی قوتونو د ماھروسپرو (.مخ کي کاږي) ۶٠٨(فرھنگ په خپل کتاب په

جنګونه وکړل، مګر بريالۍ نه سول څو په پای کي د قبايلي افرادو په کومک دوی مجبور سول چي د 

 دغوبسمچيان  کوم قبأيلی افرادخو فرھنګ نه وايی).آمو د سنيد څخه شوروی خاوري ته وتښتی

 مجبورکړل چی شوروی خاوری ته وتشتی؟

 . کي کاږي) زما دژوند خاطری(پل کتاب ساکزی په خوکيل صاحب ښاغلی 

 د نادر خان په پاچاھي کي د محلی ښورښيانو په لړ کي يو ھم په شمال کي د

چي لقی يي مشر و، د )سمچياناب(ترک توکمه خلکيوه ډله په دغه وخت کي  .،ښورښت ووباسمچيانو

 زور ډوډی او غوښی  دخلکوڅخه په وچ او زموږ[،ی ورا ننوتل آمو له شمال څخه افغانی خاوري ته 

خه تيريدل او پر روسانو حملی کول اوبيرته افغانی خاوری ته څ او بيا د آمو اوځايونه غوښتل

 .روسانو د کابل حکومت ته ګواښنه وکړه چي ستاسو لخوا زموږ پرخاوره بريدونه کيږي . ]راننوتل

محمودخان شاه  د دفاع وزير شاه محمود خان دجنګ لپاره ور وليږي،   دولت)م١٩٣٠(د

يد چی دوی تارو دخاواک دکوتل څخه تير او بيا قطغن ته ورسيد،مګر شاه محمود خان په دی ونه توان

نادر شاه ته يي ليک وروليږي چي . اودغه ځايونه آرام کړيوساتی  امنيت مار کړي او د سيمی

دره (شت ليلی موږکومک ته ارتيا لرو، نادر شاه يو فرمان کاکا غ3م رسول خان ساکزی ته چی په د

سمدستي کاکا د ټولو قومونو مشران راوغوښتل او د دوی څخه يی . کي يی ژوند کاوه ،وليږي)بند
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وشمير زيات وسلوال د احمد شاه خان ساکزی په مشرتوب مزار کومک وغوښت د قومونو څخه ي

شريف ته راغلل، او دلته د عطا محمد خان توخي او دعبدالغفور خان ساکزی خلک ھم ددوی سره 

دغو جنګونو .ورسيدل ، جنګ پيل سو) درقد( ځای يوځای سول، دوی ټول د حکومتی پوځيانو سره يو

 بسمچيانچريکي بريدونه کول، د دغو جنګونو په پايله کي زيات بسمچيانوځکه ډيره موده دوام درلود، 

 ځني ژوبل سول او ځنی بيرته د تاجکستان خوا ته وتښتيدل دشمال سيمه بيرته آرامه ،ووژل سول

 . سوه

د ساکزی پښتون قوم د توري اوسرښندونو څخه سترګي پټي کړي دي، پخپل کتاب کی فرھنگ 

 .نوم يی نه يادوياو 

 . ليکلۍ دهمخ کي)٣٨(موضوع ده چی  د لومړی ټوک په » غلزوی«دوضوع فرھنگ بله م

 : کاږي) پښتانه د تاريخ په رڼا کي (تاريخ پوه ظفر کاکا خيل پخپل کتاب 

د شاه حسين اوبي بي متو په ھکله چی شجره ليکونکو کومه افسانه جوړه کړی ده ، ھغه بيخي 

جره ليکونکو د ھري قبيلي د تسميي لپاره څه او د دی وجه څخه دا معلوميږی چی دی ش. غلطه ده

غلجيان . طابقت په غرض دا افسانه جوړه کړي ده  دم) د غل زوی(وجه لټولی ده، او پدی نسبت يی 

 .فارسي اوعربي مورخينو ډخلج او غلجی په الفاظو ياد کړی دي

را ډيراثر د غره کلمه په پښتو نومو کي خو :لوی استاد ع3مه حبيبی په دغه باره کي کاږي

چي . دغی ريښی څخه ديدھم غرزی وو، غور، غرچه، غرچ،غلچ، خلج ټوله ) غل زی(لری، غلجي

 .په منځنيۍ آسيا کي دآريايي قبيلو او ځايو نومونه دي

مشھور ختيځ پيژاند بارټولد وايي ګر په پخواني باختری ژبه د غره په مانا وه او غرچه ھم 

 .ګريت کی ھم ګير او ګيری دغره مانا لریپه سانس. کوھستانی او غرني ته وايی

 په دی يعنی دغرونه خلک، دا کلمه)کھزاد(خلجی،غلجی او يا غلزی په اصل کی غرزی يعنی 

په خ اوړي او   کله غ کله او.دهراغلی  ھم غرچه ، غلچهغرچ،: شکل د په نورو تاريخی کلماتو کي

  .غلجۍ ،خلجۍ سي 

نور نو د سيستانی صاحب د روغتيا او س3متيا . نه وکړه دغه بحث اوږدی دلته ما يوه لنډه يادو

 .په ھيله
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