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 د کــتــــاب نــــــــوم: د محمد ګل خان مومند اندو ژوند ته يوه لنډه کتنه

 ليـــــــکـــــــــــــــــوال: محمد اسمعيل يون

 خـــــپــــــرنـــــــدوى: يون کلتوري يون

 ټوکه ٠١١١چــــــــاپــــشمــــــېر: 

 ل کال٠١٣١لــــومـــــــړى چاپ: 

 ل کال٠١٣٣دويـــــــــم چــــــاپ: 

 ( ۸ ) :د ليــــــکـــــــــوال پرلـه پسې نومره

 ( ۸ ) :د خــــپـرنـــــــدوى پرله پسـې نومره
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 ددې اثر پر دويم چاپ څو خربې

افغانستان د معارص تاريخ يوه ډېره نوميالۍ او معتربه ميل څېره ده، که ددې هېواد وزير محمد ګل خان مومند د 

د ټينګښت او ميل هويت د ځال لپاره په اسايس مانا چا کار کړى، نو يو په کې محمد ګل خان مومند دى. محمد 

يې ارزوىل شول، په ګل خان مومند د ميل اساساتو يو داسې معامر و، چې تر لسيزو وروسته خطرونه او ګواښونه 

همدې وجه يې د هغو د مخنيوي لپاره پاخه بنسټونه جوړول. محمد ګل خان مومند د يوه افغان ملتپال، ملت رغاند 

او انديال شخص په توګه، ددې وطن د خدمت لپاره، څه چې له السه کېدل ونه سپمول او د ژوند ترپايه پورې خپلې 

اتې شو، خو څومره خدمتونه چې وزير محمد ګل خان مومند افغاين ټولنې ميل او اسالمي الرې او ګروهې ته ژمن پ

او پښتو ژبې او ادب ته کړي، زموږ ټولنې او په ټولنې کې د فکر، نظر او قلم خاوندانو د هغو يو پر سلمه برخه هم 

 يرصيبدوزيرصيب حق نه دى ادا کړى، هغه څه چې د وزيرصيب له شان او شخصيت رسه مناسب وو، هغه شان وز

چا نه دى ځلوىل او نه يې څېړىل دى، خو لويې سټې او درانه شخصيتونه داسې وي لکه رسه زر، څوک يې ستايي او 

که نه، خو هغه خپل جوهر لري. لوى شخصيتونه هم همداسې دي، د وخت په تېرېدو رسه يې ارزښت او اهميت 

پښت دا اخالقي حق لري، چې د هغوى يا د تاند زياتېږي، خو دې رسه رسه سرت شخصيتونه پر اوسني او راتلونکي 

وسايت. پښتانه که څه هم په توره تېره دي، خو په قلم کې يې برخه ډېره ځلنده نه ده، نو ځکه خو يې د خپل دومره 

لوى خدمتګار په باب هم، داسې څه نه دي ليکيل چې د هغه له شان رسه مناسب وي، د هغه شخصيت دې وځلوي 

پرې خوږې يش. زه چې د تحصيل په بهري کې وم، نو له يونيم ليکوال، ځينو قومي مرشانو او  او زموږ سرتګې دې

مخورو څخه مې د وزيرصيب په باب ځينې خربې اورېدلې وې، هغه وخت وزير صيب زما په ذهن کې د يوه ايډيال 

( پيل شو او د پايليک ل کال د پوهنځي وروستى )اتم سمسرت٠١٣١شخص په توګه راټوکېدىل و، نو کله چې مې پر 

)مونوګراف( ليکنې په فکر کې شوم، نو ما د وزيرصيب د شخصيت شننه او ارزونه د خپل مونوګراف موضوع وټاکله. 

کله چې مې پر څېړنه پيل وکړ، نو ډېر کم ليکيل څه مې ترالسه کړل، نو ډېر زيات خواشينى شوم او فکر مې وکړ، 

حالت. د مونوګراف ليکنې په څو مياشتني بهري کې مې ذهن له وزير  چې دومره لوى شخصيت او زموږ دا ويده

صيب رسه دومره روحي رابطه ټينګه کړه، چې يوه شپه مې خوب وليده، په خوب کې مې وزيرصيب په داسې يوه 

حالت کې وليده چې د اوړو يوې بوجۍ ترڅنګ والړ دى، سپينه او پاکه سوتره ږيره، د اوړو بوجۍ کې الس کوي، 

ى له اوړو ډکوي او ماته يې راکوي. وزير صيب پر دې ډېر خوشاله دى چې ما د پښتو د خدمت نيت کړى، هغه موټ

ما دې کار ته هڅوي، کله چې له خوبه راپاڅېدم، نو د خوب پر مانا او تعبري پوه نه شوم او نه مې تراوسه چاته د 

( کاله تېرېږي، دا خوب مې د يوه امانت ٠٣لس ) خوب دا کيسه تېره کړې، خو اوس چې ددې کتابګوټي تر ليکلو اته

په توګه دلته ياد کړ، زه اوس هم د هغه خوب پر تعبري نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې له هغې ورځې بيا تر دې 
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دمه زما کور له غنمو، مېوو او دانو ډک دى او د قحطۍ او قيمتۍ په دې دومره اوږده بهري کې مې د اوړو او غنمو 

 .نه دى احساس کړىڅه کمى 

ل کال مې په ٠١٣١ل کال د خپلې ليسانس دورې د مونوګراف په توګه ليکىل دى او پر ٠١٣١دا کتابګوټى ما پر 

پېښور کې چاپ کړى دى. دا اثر که څه هم يوه ډېره کوچنۍ ليکنه ده، خو هغه وخت هم زما هدف دا و چې وزير 

ام راواوړي او له اوسني چاپ مې هم هدف دادى، له نېکه مرغه صيب ته د نورو ليکوالو، کلتوري او علمي ټولنو پ

همداسې وشول، تر هغه وروسته بيا په پېښور کې ))خليل اديب جرګې(( د وزير صيب په اړه يو علمي سيمينار جوړ 

کړ او ددې سيمينار د ليکنو ټولګه يې هم چاپ کړه او ځينې نورې لويې وړې غونډې هم په افغانستان او هم په 

وزه پښتونخوا کې وشوې، اوس خو په کابل کې هم د پښتو د همدې بابا په نوم يوه اديب ټولنه او په مزاررشيف ک

کې هم يوه اديب ټولنه شته او فعاليت کوي، يو شمېر متفرقه ليکنې هم د بابا د شخصيت د ځلونې په باب خپرې 

ې ټپلې او اشخاص چې د هېواد د ميل هويت او شوې دي او بابا ته پام را اوښتى دى. خو تر پښتنو ډېرې هغه ډل

يووايل مخالفني دي او د يو شمېر ښکاره بهرنيو هېوادونو او کړيو له خوا يې مالتړ کېږي، د وزير بابا د شخصيت پر 

ضد يې په لسګونو ليکنې کړي او کوي يې. دې ډلو ټپلو ته د وزير صيب شخصيت ځکه د زغم وړ نه دى، چې هغه 

تو ته داسې خدمت کړى، چې دا ډول عنارص اوس ان د خپلو بهرنيو مالتړو په زور نه يش کوالى، دا د هېواد اساسا

 .بنسټونه ړنګ کړي

هر څومره چې دا ډول ډلې او افغان ضد اشخاص د وزير صيب د شخصيت پر ضد ليکنې کوي، هغومره موږ ته پته 

دا همغه رسه زر دي، چې د وخت په تېرېدو يې لګي، چې زموږ دې اتل زموږ هېواد ته څومره خدمتونه کړي دي. 

ارزښت او اهميت نور هم زياتېږي. اوس نو زموږ ليکوالو ته په کار دي، چې د وزيرصيب ټول چاپي او ناچاپ اثار 

رسه راټول او خوندي کړي، هم يې چاپ کړي او هم يې د انټرنټ څپو ته وسپاري، چې د مرګ د بال له خطره خوندي 

زموږ ليکوالو او علمي ټولنو ته په کار دي، چې د وزير صيب د اندوژوند پر بېالبېلو اړخونو څېړنه يش. ددې ترڅنګ 

وکړي او د هغه له اند دود څخه د اوسني او راتلونکي نسل د روزنې لپاره د روښانه مشالونو په توګه ګټه واخيل. 

سياستوالو رسه د وزير صيب ګڼې خاطرې شته،  زموږ يو زيات شمېر قومي مخورو، مرشانو، د فکر او قلم خاوندانو او

 .ددې خاطرو او پخو خربو خوندي کول په کار دي او له هغو څخه الهام اخيستل

ل کال ٠١٣١لکه څنګه چې دمخه مې يادونه وکړه، دا اثر چې تاسې يې ګورئ، زما د ليسانس دورې پايليک دى، پر 

مې څه خاص تغريات نه دي راوړي، يوازې يو نيم ځاى ل کال چاپ شوى، دويم چاپ کې ٠١٣١ليکل شوى او پر 

کې چې اماليي، انشايي او چاپي تېروتنې وې، همغه مې سمې کړي، نور مې ليکنه د خپل همغه وخت د ارزښت له 

مخې په خپل شکل پرې ايښې ده. له ګران ورور ښاغيل حاجي خان محمد منګل څخه، چې له ما رسه يې په ګڼو 

ته او همکاري کړې او دا اثر يې په خپل لګښت لومړى ځل چاپ کړى، مننه الزمي بومل او فرهنګي چارو کې مرس

 .همدارنګه نورو هغو ټولو دوستانو ته چې د دې اثر په لومړي او دويم چاپ کې يې مرسته کړې، کور وداىن وايم
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 د هېواد د ميل کلتور د ښېرازۍ په هيله

 په درنښت

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 افغانستان -کابل

 د جمهوري رياست ماڼۍ -ارګ

 مه٠٣ل کال د سلواغې ٠١٣٣د 
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 يادون

محمد ګل خان مومند زموږ د هېواد د معارص سيايس تاريخ او فرهنګ په اتلو څېرو کې يوه وتلې او ځلنده څېره ده. 

و او لکې د تيار محمد ګل خان مومند نه يوازې د هېواد د خپلواکۍ په ګټلو کې خپل کارنده رول تررسه کړى، ب

جهالت )سقاوي واکمنۍ( په له منځه وړلو کې يې هم د يادونې وړ رول تررسه کړى دى. وزير محمد ګل خان مومند 

د هېواد د بهرنيو او کورنيو دښمنانو نيتونو ته په ډېره ځريتيا متوجه و، نو ځکه خو يې د ځينو نورو بادرکو پښتنو 

ه شامل کې د يرغلګرو پر وړاندې د يوه سپر په توګه ودرول او د تجزيه مرشانو له ايډيالونو رسه سم پښتانه پ

 .غوښتونکو هيلې يې له خاورو رسه برابرې کړې

وزير صيب نه يوازې د هېواد سيايس ژوند ته متوجه و، بلکې اقتصادي او فرهنګي مسايلو ته يې هم ځانګړې پاملرنه 

يستم له جوړښت رسه اشنا کړل او هم يې د فرهنګ دروازې لرله. هغه پښتانه د ښاري کېدنې او نوي اقتصادي س

ورته خالصې کړې او د يوه مخکښ فرهنګي جريان پر روزلو يې پيل وکړ، پښتنو ته يې دا حق حاصل کړ چې په خپل 

هېواد کې په خپله ژبه ليک او لوست وکړي، خو د پښتنو د دومره لوى خدمتګار له دومره سرتو وياړنو او خدمتونو 

رسه تراوسه پورې د هېواد په خپرونو کې د هغه په باب ډېر هغه څه چې الزم وو، چا نه دي ليکيل، خو زموږ د رسه 

ولس د ځينو مخورو او روښانفکرانو په زړونو او ذهنونو کې د هغه په باب ډېر څه شته چې تراوسه ال د کاغذ پر مخ 

خربې اترې له ذهنونو څخه د کاغذ پر مخ لوستونکو  نه دي راغيل. ما غوښتل چې د دغو مخورو يادونه، خاطرې او

ته وړاندې کړم، خو په دې دوو کلونو کې د هېواد حاالت داسې راغلل، چې د ژوند د چارو د ډېرو برخو توازن ګډوډ 

شو، نو په دې وجه د هغو کسانو ليدنه کتنه راته ګرانه شوه چې ددې کار لپاره رضور وو. له دې کبله زما نيمګړى 

ر نيمګړى پاتې شو. هيله لرم چې درانه لوستونکي او د محمد ګل خان مومندبابا د پتمنې الرې الرويان او مينان زيا

 .به زموږ د عذر دا ټکى له پامه ونه غورځوي

 په ډېر درنښت

 په ټوله پښتنه مينه

 اسمعيل يون

٠١٣١/٥/٠١ 

 پېښور
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 لومړى څپرکى

 د محمد ګل خان مومند ژوند ليک

محمد ګل خان د محمد خورشيد غونډ مرش زوى، د مومن خان ملىس، د عبدالکريم کړوىس په قوم حسني ښاغىل ))

ورځ د کابل د اندرابيو په کوڅه کې زېږېدىل  ٠١هجري قمري کال د روژې مياشتې پر ٠١١١خېل مومند دى. د 

 .((دى. لومړنۍ زده کړه او دود علوم يې په خصويص ډول له پوهانو څخه لوستي دي

هـ ق کال د حريب ښوونځي په دويم ټولګي کې د زده کوونکي په توګه شامل او تر پنځه کلنې تعليمي دورې ٠١٠٣پر 

نه وروسته برياىل فارغ شو او د اردالنو په غونډ کې د توپچي څانګې د قوماندان په حيث وټاکل شو. په دغه شاهي 

ا ا يې د حريب ښوونځي د رسښوونکي په توګه وظيفه اجر ټولګي کې يې له يوې خوا کنډک ته درس ورکاوه، له بلې خو 

محمد خان د ياور په حيث مقرر شو او د شاهي ګارد  -کوله او ددغه بريايل خدمت په نتيجه کې دسپه ساالرصالح

 .د قوماندانۍ چارې هم وروسپارلې شوې

بدخشاين په مرشۍ )موالنا کال د جوزا پر مياشت، د هغه هيئت غړى و چې د محمد ويل  ٠٠٢٣محمد ګل مومند د 

سيف الرحمن الکوزى، فيض محمد زکريا، محمد اسلم مريشکار، بشري احمدخان، عبدالحميدخان، عزيزالرحمن 

فتحي، محمد اديب افندي، عبدالغني ترجامن، غالم جيالين(، د افغانستان د خپلواکۍ د معريف لپاره اروپا او امريکا 

 .ته والړ

کال د مزاررشيف د ملکي تفتيش د رئيس په  ٠١١١د عسکري قوماندان او اعىل حاکم، پر ل کال د پکتيا ٠١١١ده پر 

حيث او بيا د ننګرهار د عسکري قوماندان په حيث پر کار رشوع وکړه. په سقوي نا اراميو کې لومړى پر کور ناست 

 او ميل نفوذ څخه يې د و. څرنګه چې عمومي امنيت او د هېواد خپلواکي يې په خطر کې وليده، نو له خپل رسمي

وطن د نجات لپاره کار واخيست او پر مبارزه يې رشوع وکړه. تر سقوي نا اراميو وروسته محمدګل مومند د لومړۍ 

کابينې په تشکيل کې داخله وزير او رسبېره پر وزارت د ننګرهار د تنظيمه رئيس په حيث وټاکل شو او تر هغه 

ل کال د واليتونو؛ د کندهار او فراه ٠١١٢د چارو د تنظيم لپاره مقرر شو او بيا پر وروسته د پروان او کاپيسا واليتونو 

ل کال د قطغن، ٠١٠٠واليتونو د تنظيمه رئيس په حيث مقرر شو او په زړه پورې خدمتونه يې تررسه کړل. پر 

ايل نښان ې د ملر عمزاررشيف، بدخشان او ميمنې د تنظيمه رئيس په توګه وټاکل شو او د ښو خدمتونو له کبله ي

م کال د لويې ٠٢٥٥ �ل ٠١١١کال د دولت د وزير په حيث مقرر شو. محمد ګل خان مومند د  ٠١٠٢واخيست. پر 

جرګې چې د انګرېز د امپرياليزم په مقابل کې د پښتونستان د مسالې په باب د ګډ تصميم نيولو په غرض جوړه 

 .شوې وه، د نايب ساالر وظيفه اجرا کړله
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مه ورځ د  ٠٣ل کال د اسد مياشتې پر ٠١١١خان مومند چې پښتانه يې د بابا او دادا په نوم يادوي پر  محمد ګل

کالو په عمر د زړه درېدو په اثر، د کابل په بريکوټ کې وفات شو او په شهداى صالحني کې  ٣١بجو د ٣سهار پر 

ه مراسمو کې د هغه وخت د دولت ډېرو ((( )) د مرحوم محمد ګل خان مومند د جنازې پ٠خاورو ته وسپارل شو )

 .((لوړو دولتي اشخاصو برخه اخيستې وه

له محمد ګل خان مومند څخه يو اوالد )يوه لور( پاتې چې د الل پورې په شېراحمد نومي واده ده. ))دغه راز يو وراره 

خپرولو ته توجه  يې محمد پتنګ نومېده، چې د محمد ګل خان مومند تر وفات وروسته يې د ده د ځينو اثارو

 (٠کوله((. )

 (١مرحوم محمد ګل خان مومند په دري ژبه کې هم د ښه قلم خاوند و، پر ترکي او رويس ژبو هم پوهېده.(( )
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 د هلو ځلو اغېزه پر پښتني فرهنګ د محمد ګل خان مومند

يوازې د تورې خاوند و، لکه څنګه چې دمخه مو وويل، محمد ګل خان مومند لکه د نورو پښتنو مرشانو په څېر نه 

بلکې د قلم او ادب د دنيا لويه شتمني هم ورپه برخه وه او په دې برخه کې هم ډېر زيات خدمتونه کړي دي. که 

له تفصيل نه ډډه وکړو، نو کېدى يش پر پښتني فرهنګ باندې د محمد ګل خان مومند د هلو ځلو اغېزې او تاثريات 

 :په الندې ډول په ګوته کړو

 

 :ه ژورناليستيکه او خپرنۍ برخه کېپ -الف

لوى افغان مفکر سيد جامل الدين افغان وايي: )) اخبار د يوه ولس ژبه ده(( په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې د ژبې او 

ادبياتو د پرمختګ ډېر غټ او دروند بار د ژورناليزم پر اوږو او مټو پروت دى. محمد ګل خان مومند په ډېرې 

ل کال، په کندهار کې د )طلوع افغان( ٠١٠٠) اصل( ته متوجه و او د لومړي ځل لپاره يې پر ځريتيا رسه همدغه آر 

اوونيزه په پښتو کړه، دا په افغانستان کې لومړنۍ اوونيزه ده، چې په پښتو ژبه خپرېږي، د دې اوونيزې مسوول 

وع ه پښتوژبه خپرېدله،له طلچلوونکى لوى استاد عالمه پوهاند عبدالحى حبيبي و. تر هغه وروسته دا جريده پ

ل کال يې د ))پښتو(( په نامه يوه مجله هم خپروله، چې وروسته بيا د کابل له مجلې رسه يوځاى ٠١٠٠افغان پرته )) پر

شوه، د کابل مجله هم لومړى په دري او پښتو خپرېدله، خو کوم وخت چې د کابل اديب انجمن په )) پښتو ټولنه(( 

 (١هم ټوله پښتو شوه((. )بدل شو نو د کابل مجله 

 

 :د اديب ټولنو په جوړونه کې -ب

د محمد ګل خان مومند بل لوى اديب خدمت دا و، چې اديب ټولنې يې جوړې کړې، ځکه د انفرادي او ډله ييز 

خدمت او خوځون ترمنځ ډېر توپري وي. محمد ګل خان مومند کله چې د کندهار تنظيمه رئيس و نو هلته يې پر يو 

 .اديب هڅونو او کارونو الس پورې کړ لړ سرتو

نېټه يې په کندهار کې پښتو اديب انجمن(( تاسيس کړ. په پاى کې دا انجمن کابل ته  ٢ل کال د قوس پر ٠١٠٠))د 

 (٥راغى او د کابل له ))اديب انجمن(( رسه يوځاى شو او وروسته د کابل اديب انجمن پر ))پښتو ټولنه(( بدل شو((. )
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 :پالنې په برخه کې د روزنې او -ج

استاد ګل پاچا الفت د فکر پالونکي او روزونکي ته په خپله د يوه مفکر په سرتګه ګوري او د دواړو مقام يو شان 

ګڼي، ځکه که د فکر پالونکي هڅې او کوښښونه نه وي ، نو د يوه مفکر منځته راتګ تر ډېره حده له امکانه لرې 

 .برېښي

لو چې د محمد ګل خان مومند د پالنې، روزنې او هڅونې تر سيوري الندې خپلو اديب څومره نوښتګرو او لويو ليکوا

هڅو ته دوام ورکړى، نن يې په پښتو ان په ګاونډيو ژبو کې سارى نه شو ليدالى. وايي کله چې د محمد ګل خان 

هغه د  ا يې لومړۍ ګڼه دمومند په الرښوونه لوى استاد عالمه پوهاند حبيبي د ))طلوع افغان(( اوونيزه پښتو او بي

کار پر مېز کېښوده، نو محمد ګل خان مومند له ډېرې خوښۍ او خوشالۍ استاد حبيبي د خپلې مهربانۍ پر وړانګو 

 ١١١١١تود کړ؛ کابل ته يې وړانديز وکړ، چې استاد حبيبي ته دې جايزه ورکړاى يش، نو لوړو مقاماتو استاد ته )

چې د هغه وخت دېرش زره افغانۍ د اوس وخت له مليونونو افغانيو رسه معادلې افغانۍ( د جايزې په توګه ورکړې، 

دي. دغه راز يې استاد حبيبي ته ) دوه جريبه ځمکه( د کندهار په شاوخوا او يو څه نوره ځمکه د کندهار په 

 - احمدشاهي حدودو کې هم ورکړه. همدارنګه محمد ګل خان

لپاره په بېالبېلو وختونو کې بېالبېلې اديب مسابقې او کانکورونه جوړول، مومند د پښتو ژبې او ادب د ال غوړېدنې 

 .د بېلګې په توګه به له دې ډول مسابقو څخه د يوې يادونه وکړم

 

 :استاد قيام الدين خادم وايي

څوک(( مسئله د محمد ګل خان وزير صاحب داخله له خوا په مسابقې کې کېښودل شوه، چې  �او  -زما وما )) ]

ددې کلمو تفريق د ګرامر په لحاظ هر څوک وکړي او د استعامل ځايونه يې وښيي، هغه به انعام وړي. په دې 

ګا ساعت ول او يو اوميمسابقه کې ډېر پښتانه اديبان شامل شول، مګر په اخره کې هغه څه چې ما ليکيل وو، قبول ش

 (١او پارکر قلم د وزير صاحب له خوا ماته په منانځنه کې راکړل شول(([ )

رسبېره پر دې محمد ګل خان مومند د يو زيات شمېر پښتنو د اوالدونو لپاره ښوونځي جوړ کړل او په هغو کې يې 

 .ات برابر کړلد هغوى لپاره په خپله مورنۍ ژبه )پښتو( د دريس چارو د پرمخبيولو امکان

 :د ژبې په دفرتي کولو او رسمي کولو کې -د

پوهان ژبه د کلتور اعراده بللې او د يوه ملت د کلتور د خوندي ساتلو لپاره ژبه اسايس وسيله ده. فضل احمد غر 

 :افغان وايي
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 ګوره خپله ژبه پرې نه ږدې افغانه))

 ((چــې هــمدغه د قومي ترقۍ جړ دى

پکواىل او ورکواىل د هغه په ژبه کې ګوري. وايي: )) چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه يش، نو پاچا خان د يو قوم س

 (٣هغه سپک يش او چې خپله ژبه ترې ورکه يش نو هغه ورک يش((.)

  (٣عالمه محمود طرزي وايي: )) يو ولس په ژبه او ژبه په ادبياتو ژوندۍ پاتې کېږي.(( )

 ارزښت ته په ډېر دقت متوجه و او په دې برخه کې د خاص او ځانګړي محمد ګل خان مومند د ژبې همدغه سرت

 .نظر خاوند و

هغه ته د ژبې د پرمختګ بنسټيز الملونه )عوامل( ډېر ښه معلوم وو، نو په همدې وجه يې پر عميل فعاليتونو الس 

ې يز ولري، رسمي يانپورې کړ. وايي د يوې ژبې د پرمختګ لپاره څو ټکي ډېر مهم دي، يو دا چې ژبه مذهبي ب

دفرتي او دولتي يش او بل علمي او اقتصادي بيز او اهميت ولري. خان شهيد عبدالصمد خان اڅکزى وايي: )) د 

( په خپله محمد ٢يوه قوم ژبه هغه وخت پرمختګ کوالى يش، چې اوالدونه يې په خپله مورنۍ ژبه تعليم وکړي((. )

، وپاللـه يش، وروزله يش، ارته کړله يش، علمي يش، اديب يش، په هر ګل خان مومند وايي: ))ژبه بايد وساتله يش

 (٠١حيث د ملت د مرستو اړنيو او احتياجاتو ته کايف يش((. )

محمد ګل خان مومند د ژبې د پرمختګ د پورتنيو عواملو په پام کې نيولو رسه لومړى دخپلې ژبې د عميل رسمي 

يل کړل. يو زيات شمېر پښتنو روښاندانو يې مال وروتړله او د وخت دولت کولو او دولتي کولو لپاره هڅه او هاند پ

يې په دې حقيقت قانع کړ چې د پښتو ژبې رسميت او دفرتي کېدو ته جدي رضورت دى او بل دا د پښتنو مسلم 

دولت کال د ٠١١١حق دى، چې په خپل هېواد کې يې خپله ژبه رسمي او دفرتي وي. د همدغو عواملو له کبله )) پر 

له خوا يو فرمان صادر شو او پښتو ژبه يې د دولت د رسمي ژبې په حيث اعالن کړه.(( او وروسته په اسايس قانون 

کې د پښتو ژبې د پالنې او پرمختيا لپاره يوه ماده ځاى کړاى شوه، چې دولت په دې خربه مکلفوي چې د پښتو ژبې 

 .د پالنې او پرمختګ لپاره هاند او هڅې وکړي
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 د محمد ګل خان مومند دريځ ښتنو په اوسني تاريخ کېد پ

د پښتنو ټول ژوند له پېښو او حوادثو ډک دى. که څوک د پښتنو تاريخ په دقيقه توګه ولويل، نو ورته څرګنده به 

يش، چې دې ملت د خپل ژوند په اوږدو کې ايله که څو لسيزې رس په رس په ارامۍ او سوکالۍ کې ژوند تېر کړى 

دومره جګړې پرې راتپل شوي او له دومره جګړو رسه مخامخ شوى او دومره طبيعي بدمرغيو ورته مخه کړې، وي. 

چې د نړۍ ډېر کم ملتونه به وررسه مخامخ شوي وي. کله چې پښتانه دې نړۍ ته راځي، نو په ډزو بدرګه کېږي 

خونړيو جګړو شاهد دى. دا جګړې د نړۍ او هغه بلې دنيا ته هم ډېر د ډزو له کبله ځي. د پښتنو معارص تاريخ د 

 .د سرت ښکېالک )انګرېز( له خوا زموږ پر ولس راتپل شوى

خو څرنګه چې زموږ  ولس د تورې مېړىن دى، نو د جګړې ډېرې برياوې يې په برخه شوي دي. يو پوه وايي: ))پښتانه 

م پښتانه داسې اتالن لري، چې هم يې توره ( خو له دې رسه رسه بيا ه٠٠يې په توره ګټي او په سياست يې بايلوي((. )

چلولې او هم قلم، هم د عمل د ډګر توريايل وو او هم د پوهې او تدبري. له امري کروړ جهان پهلوان نه نيولې تر 

شېرشاه سوري، بايزيد روښان، خوشال خان خټک، مريويس نيکه، لوى احمدشاه بابا پورې ټول د تورې او قلم، پوهې 

ن تېر شوي دي. په اوسني عرص کې موږ يو بل اتل هم لرو، چې هغه هم د تېرو مرشانو په شان د تورې او تدبري اتال 

او قلم، فکر او پوهې د لويې شتمنۍ خاوند دى. دا اتل محمد ګل خان مومند دى. محمد ګل خان مومند د ننګرهار 

 ړې کې ګډون درلود او افغاين لښکرپه جبهه کې د سپه ساالر صالح محمد خان د ياور په حيث د خپلواکۍ په جګ

 (٠٠يې د تباهۍ او بې دسيپلينۍ له بال څخه وژغوره او د انګرېز د تورو په مقابل کې يې حيثيت ور اعاده کړ((. )

د هېواد د خپلواکۍ لپاره پر مېړانې رسبېره محمد ګل خان مومند د سقاوي اغتشاش د تورې دورې په له منځه 

 .د او هېواد يې د جهل، ناپوهۍ او فساد له منګولو څخه په ډېره لنډه موده کې خالص کړوړلو کې هم لوى الس درلو 

د محمدګل خان مومند د نارينتوب يوه بله بېلګه داده چې د شينوارو د بغاوت پر وخت )) د جالل اباد ښار د ټولې 

اتله، مرکز نګ و چې هره ورځ به تله ر جګړې په ترڅ کې، د جالل اباد او کابل ترمنځ ارتباط د يوې الوتکې په وسيله ټي

 .ته به يې د جنګ راپورونه راوړل او له دې ځايه به يې اوامر او فرامني وروړل

جګړه ورځ پر ورځ زياتېدله او د ښار محارصه ټينګېدله، تل به دا اوازې خپرېدې چې د امان الله خان حکومت نسکور 

(  الوتکه له کابله رانغله، بله 1مه)٠١زړه تسيل و، اما د جدي پر شوى، خو د الوتکې تګ راتګ د عسکرو او لښکرو د 

( ته 2ورځ هم رانغله او په خلکو کې داسې ګونګىس خپور شو چې کابل د سقاو زوى نيوىل دى، وايل عيل احمدخان)

ويې  و ورتههم خرب راورسېد، ده چې له پخوا نه ځان تيار کړى و، نو دولتي مامورين او منصبداران يې راغونډ کړل ا

ويل: ))زه دلته د امان الله خان د وکيل په توګه ټاکل شوى وم، خو اوس چې هغه تخت پرېښود، نو تاسې بايد ماته 

 !د باچايۍ بيعت راکړئ
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څو محدودو منصبدارانو له ده رسه بيعت کول ونه منل، چې په دوى کې يو محمدګل خان مومند او بل نورستاىن 

( بل لوى او د يادونې وړ ٠١ې انکار په نتيجه کې يې دواړه کلک کلک په لرګو ووهل((. )کپتان حميدالله و، چې د د

خدمت چې محمدګل خان مومند پښتنو او په عمومي ډول افغانانو ته کړى دى، هغه په پښتنو کې د ميل شعور 

انه يې د درول، پښتراټوکول و او په دې ډول يې پښتانه ) د يو بل لوى ښکېالک( په مقابل کې د سپر په توګه و 

راتلونکو څو لسيزو عواقبو ته متوجه کړل، چې کېدى شول د هغو په وجه د بهرنيو دښمنانو په ملسون او السوهنې، 

د افغانستان فعيل بڼې بدلون موندالى واى، خو د محمد ګل خان مومند د فکر لرليد دومره دقيق و، چې دا ټول 

وو. بل يې پښتانه د ښاري ژوند دالرو په لټون پسې وهڅول او د  عواقب يې مخکې تر مخکې له نظره تېر کړي

اقتصادي رسچينو د پلټنې او السته راوړنې الرې او ګودرې يې ور په ګوته کړې. خو که په لنډ او خلص  ډول د 

ې سپښتنو په اوسني پېښليک )تاريخ( کې د محمد ګل خان مومند پر دريځ خربې وکړو، نو وبه وايو: دى د پښتنو دا

يو سرت ميل او فرهنګي شخصيت دى، چې د هېواد د ميل واکمنۍ د کورنيو او بهرنيو دښمنانو د قوت روح يې 

مخکې تر مخکې ځپىل او د فکر مزي يې ورشلويل دي، پښتانه او په مجموع کې ټول افغانان يې له يو لوى رنځ او 

  . ديخطر يانې د يو خپلواک افغانستان له ټوټې ټوټې کولو څخه ژغوريل

 

 .تاريخ دى ٠١ملريز کال د جدي  ٠١١٣د   (1)

عيل احمد خان د شينوارو د بغاوت پر وخت د ننګرهار وايل و، دى ډېر ځانغوښتونکى انسان و، د هېواد د لوړو   (2)

لو پګټو د ساتلو خيال يې په زړه کې نه و، کله چې شينوارو د جالل اباد ښار محارصه کړ، نو ميل مبارز زمانخان د خ

ميل لښکرو په واسطه هغوى ته ماته ورکړه، خو عيل احمد خان  د مريزمانخان برى او ښه شهرت په زړه کې نه شو 

زغمىل، نو همغه و، چې بله ورځ يې د يوې قومي جرګې په ترڅ کې مريزمانخان ته امر وکړ، چې د شينوارو باغيان 

ايل عيل احمدخان په دې خربه وپوهوي، چې په جرګه له منځه يويس، مريزمانخان که هر څومره هڅه وکړه، چې و 

کې د ټولو خلکو په مخ کې پر هغوى باندې حمله کول هم د جنګي تاکتيک له مخې غلطه خربه ده، ځکه چې هغوى 

مخکې تر مخکې په دې راز خربېږي او هم د جرګې د دود او دستور له مخې، خو عيل احمد خان ډېر ټينګار کاوه 

د امان الله خان مناينده يم ته چې زما امر نه منې، لکه د امان الله خان امر چې نه منې، څرنګه  او ويل يې چې زه

چې امان الله خان مريزمانخان ته ورور وييل وو او هم يې د لوى خان لقب ورکړى و، نو همغه و چې مريزمانخان 

نو همغه و چې مريزمانخان لښکرو ته جګړې ته الړ. څرنګه چې شينواري مخکې تر مخکې له دې جګړې نه خرب وو، 

يې سخته ماته ورکړه ، نو ځکه د وايل عيل احمد خان ناوړه هيله تررسه شوه. پر دې وخت د سقاو د زوى د پاچاهۍ 

اوازې شوې، عيل احمدخان چې مخکې تر مخکې يې د پاچاهۍ خيالونه ليديل وو دا موقع د ځان لپاره مناسبه وګڼله 

ه خان د وارث په توګه معريف کړ او له خلکو څخه يې د بيعت غوښتنه وکړه. محمد ګل خان او ځان يې د امان الل

مومند چې يو زيرک افرس او سياستوال و، د عيل احمدخان پر ټولو هيلو، نيتونو او چلندونو ښه خرب و، نو هغه ته يې 
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 عيل احمدخان هغه تر سختې فزيکي له بيعت څخه ډډه وکړه او ويل يې چې امان الله خان بايد بېرته پاچا يش، خو

 .شکنجې الندې ونيو، خو محمد ګل خان مومند له خپلې عقيدې نه وانه وښت
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 او پښتونويل محمد ګل خان مومند

پښتو نه يوازې زموږ د ژبې نوم دى، بلکې زموږ د کلتور او ټولنيز دود معنوي رمز هم په کې پروت دى، پښتانه په 

 .پښتو پرېکړه کوي او په پښتو لوړهپښتو رسه راټولېږي، په 

ځينو د )پښتو( له کلمې څخه، څو ماناوې راکښيل، چې دا ماناوې او خويونه په يوه پښتون کرکټر کې تجال مومي. 

)پ(، د پت؛ )ښ(، د ښېګڼې؛ )ت(، د تورې؛ او )و( د وفا د ماناوو ښکارندويي کوي. که څه هم په يوه انسان کې د 

رزښتونو د ټولو څرکونو ليدل څه ګرانه خربه ده، خو ځينې داسې پښتانه هم شته، چې د يوه پښتو د بشپړو معنوي ا

پښتون کرکټر بشپړې ځانګړنې په کې ځلېږي. يو له داسې پښتنو کرکټرونو څخه محمد ګل خان مومند دى. فکر 

و ۍ څومره جذبې اکوم د محمد ګل خان مومند په فکر، احساس، عاطفې او روحياتو کې چې د پښتو او پښتونول

ولولې جاري وې د ډېرو کمو پښتنو په روحياتو کې که پښتو دومره ځاى نيوىل وي. محمد ګل خان مومند هغه 

 .شخصيت و، چې پښتو يې ويلې، پښتو يې ليکلې او پښتو يې تررسه کړې ده

ښتو((. م دى ))لنډکۍ پمحمد ګل خان مومند د پښتو او پښتونولۍ په باب يوه رساله هم ليکلې ده. د دې رسالې نو 

 .په دې رساله کې د محمد ګل خان مومند هغه افکار راټول شوي چې د پښتو او پښتونولۍ په باب يې لري

)) مرحوم مومند په پښتو ليکلو او پښتو ويلو کې د سوچه وايل کلک طرفدار و او د کوم څيز لپاره به يې چې په پښتو 

ورته اديب کفر ښکارېده. که به چا د ده پر وړاندې د پردۍ ژبې لغت  کې لغت بياموند، نو د پردي لغت استعامل

استعامل کړ، ده به ورته ويل: ))وروکيه! پوه نه شوم، څنګه؟(( څو چې به هغه سړى په خپله خپلې وينا ته ملتفت 

 (٠١شو.(( )

به ډ جاج وړاندې کړو، و دلته به له پښتو او پښتونولۍ رسه د محمد ګل خان مومند د اورنۍ مينې او افکارو يو لن

ګورو چې دې لوى پښتون له خپلې ژبې او پښتونولۍ رسه څومره د زړه له تله سپېڅلې او رواين مينه درلودله. محمد 

ګل خان مومند وايي: )) پښتو، پښتو منل، پښتو ويل، پښتو کول او پښتو چلول دي. پښتانه په پښتو رسه پښتانه وو 

دل په پښتانه په پښتو چلېديل وو او په پښتو به وچلېږي. پښتانه په پښتو پېژندل کې او په پښتو رسه به پښتانه وي.

پښتو به پېژندل کېږي او په پښتو به وپېژندل يش. پښتانه په خپل منځ کې هم په پښتو يو له بله رسه پېژين په پښتو 

 .رسه عزيزان او يو پر بل ګران دي

ه دي په پښتو رسه څرګندېږي او بېلېږي. پښتانه په پښتو باندې رس د پښتنو خپلوي په پښتنو رسه ده، خپل او پر 

 .پوهېږي، د پښتو خوږه مرکه په پښتو کېږي. پښتانه له پښتو نه خوند اخيل

 ...تر ټولو خوندوره مرکه د پښتو ده

 .پښتو د پښتنو تفکرات، تخيالت، ذوق او هر څه رسه يو شانته او يو کوي



  15 
 

Download from: ketabton.com 

 .پښتو خورا خوږه وروري ده _

 .پښتو صله رحمي ده _

 .پښتو شفقت دى _

 .پښتو مرحمت دى _

 .پښتو مهرباين ده _

 .پښتو مروت دى _

 .پښتو ښېګڼه ده _

کونډې، رنډې، يتيامن، بېوزيل او مسکينان، ړانده او ګوډ، په پښتو ساتل کېږي. که پښتو وه يو د بله خوښ، يو پر 

 .بل رايض، يو پر بل به ښاد يو

بله ناخوښه، يو د بل نه ناراضه او يو به هم پر بل ښاد نه شو. که پښتو وه زه به تا درنوم او ته به که پښتو نه وه يو د 

 .ما درنوې

 .پښتو اصيلتوب دى _

 .پښتو سيالواىل دى _

 .پښتو نجات دى _

 .پښتو عزت دى _

 .پښتو کې بې پتي، دګلتوب )حقارت( نه شته، ځکه چې پښتانه يې نه يش منىل _

 .دروندواىل )وقار( دىپښتو  _

 .پښتو د پښتنو درنول دي _

 .پښتو کې ټيټال او متلق نه شته _

 .پښتو کې سپکه نه شته، نو ځکه سپک پښتون نه دى _

 .پښتو رشافت دى _

 .پښتو ښه نيت دى _
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 .پښتو د پښتنو او مسلامنانو خري غوښتنه ده _

 .پښتو ښه اخالق دي _

 .پښتو سپېڅلتوب )تهذيب( دى _

 .پښتو تدبري دى _

 .پښتو سړيتوب دى او سړيتوب پښتو ده _

 .پښتو انسانيت ته خدمت دى _

 .پښتو قناعت دى_

 .پښتو په حق درېدل دي _

 .پښتو صرب دى _

 .پښتو حوصله ده _

 .پښتو هاند او کوښښ دى _

 .پښتو دين، وطن او د پښتانه ولس ته خدمت دى _

 .پښتو ايثار دى _

 .پښتو فدا کاري ده _

 .پښتو تکړه توب دى _

 .پښتو غښتلتوب دى _

 .پښتو کې خيانت نه شته _

 .پښتو کې ټګي نه شته، ټګ پښتون نه دى _

 .پښتو کې غال نه شته _

 .پښتو کې تاال نه شته _

 .پښتو کې ظلم نه شته، ظلم بې پښتوالې دى _
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و رسول پښتو ده، غله، جاين اپښتو د مظلوم حاميه ده، په نيمې شپې کې له غږه رسه سم د پېښې ځي ته ځان  _

 .خاين نه چيغه ويستل او نيول يا يې وژل پښتو ده

 .پښتو صداقت دى _

 .پښتو پاک زړه دى _

 .پښتو سليم وجدان دى _

 .پښتو روغه پوهه ده_

 .پښتو ده چې پښتانه له بدو چارو سايت _

 .پښتو دوا ده _

 .پښتو شفا ده _

 .پېغلو ښايست دىپښتو د پښتانه د زملو ښکال او د  _

 .پښتو د پښتنو ګاڼه ده _

 .پښتو پسول )زينت( دى _

 .پښتو حيا ده _

 .پښتو د پښتنو د نارينه وو پګړۍ او د ښځو ټيکرى او پوړوىن دى _

 .پښتو عفت دى _

 .پښتو عصمت دى _

 .پښتو سمه عقيده ده _

 .پښتو اميانداري ده _

 .پښتو پر مسلامنۍ ټينګېدل دي _

 .باور دىپښتو پر ځان  _

 .پښتو ډوډمياري ده _

 .جهل په پښتو ورکېږي _
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 .علم په پښتو زده کېږي _

 .زده کړه په پښتو کېږي _

 .پښتو د علاموو مننه او احرتام دى _

 .پښتو پانګه )رسمايه( ده _

 .پښتو کې د دواړو نړيو ګټې دي _

 .پښتو ازادي ده _

 .پښتو قوت دى _

 .وطن په پښتو ژغورل کېږي _

 .لوړ همت دىپښتو  _

 .پښتو توره ده _

 .پښتو نارينتوب دى _

 .پښتو تورزنتوب دى _

 .پښتو د پښتنو هر ګوره کلک سنګر دى _

 .پښتو لطف دى _

 .پښتو قانون دى _

 .پښتو انتظام دى _

 .پښتو د سمو مرشانو مننه ده _

 .پښتو د خاينو مرشانو رټنه ده _

کېږي، حورې، غلامن او د جنت بې شمېره نعمتونه پښتنو ته په پښتو جنت پر اسالم باندې په پښتو کولو ګټل  _

 .السته ورځي

 .پښتو د پښتنو د دواړو نړيو د سعادت ضامنه ده _

 .پښتو د پښتنو د ټولنې روح دى _
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 .پښتو خو نو پښتو ده، پښتو ده _

 (٠٥پښتو ده او پښتو )پښتونواله( ده.(( ) _
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 دويم څپرکى

 ثارد محمد ګل خان مومند ا

لکه څنګه چې مو دمخه وويل، محمد ګل خان مومند لکه د پښتنو د نورو مرشانو په شان هم د تورې، غريت او 

مېړانې د شتمنۍ څښنت و او هم د قلم او ادب د معنوي پانګې خاوند او همدا دواړه يې د پښتو او پښتونولۍ د 

 .خدمت لپاره د يوې اغېزمنې وسيلې په توګه وکارول

خان مومند يو شمېر ليکنې او اثار تراوسه پورې د هېواد په ځينو مهالنيو خپرونو کې او ځينې يې هم  د محمد ګل

 :په ځانګړي ډول خپاره شوي دي، موږ دلته د محمد ګل خان مومند ليکنې او اثار تر دوو ډلبنديو الندې څېړو

 .په ژبنۍ او علمي برخه کې -الف

 .په اديب برخه کې -ب

 

 :او علمي برخه کېپه ژبنۍ  -الف

د محمد ګل خان مومند د ليکوالۍ زياته برخه پر همدې ژبنۍ خوا څرخي، ځکه هغه وخت او حاالت چې محمد 

ګل خان مومند په کې ژوند کاوه، داسې وو چې د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کوم مهم اثر نه ترسرتګو کېده. 

ه دې برخه کې يې کار ته مال وتړله. دى په ژبپوهنه کې د محمد ګل خان مومند دې نيمګړتيا ته متوجه شو او پ

ځانګړي سبک خاوندو، چې هغه د کره، نږه او معياري پښتو ليکل او ويل وو، تر ده وروسته ځينو نورو پښتنو پوهانو 

لو ډېرو پهم همدا الر ونيوله چې کوالى شو، د بېلګې په توګه د پوهاند مجاور احمد زيار نوم واخلو. پوهاند زيار د خ

 .نوښتونو ترڅنګ د محمدګل خان مومند د ژبپوهنې له اندود څخه ګټه اخيستې ده

 :دا دى دلته د محمد ګل خان مومند پر دې ډول اثارو لنډه رڼا اچوو

 :پښتو سيند -٠

 ل کال په لويه قطع ) د يوې تختې٠١٠١دا د پښتو ژبې د لغتونو قاموس دى، چې محمد ګل خان مومند ليکىل او پر 

کاغذ په اندازه(، د ښوونې او روزنې وزارت له خوا د کابل په عمومي مطبعه کې چاپ شوى دى. د دې اثر د مخونو 

 .( دى٠١١١( ته رسېږي او د ټوکونو شمېر يې دوه زره )١١١شمېر )

ر د ليکدود ثد اثر په پيل کې د پښتو د خاصو تورو او ځينو اوازونو په باب خربې شوي او بيا په څلورو مخونو کې د ا

 .په باب بحث راغىل دى
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استاد زيار په خپل يوه اثر )) ويي پانګه(( کې ليکيل، چې د يوې ژبې د بډاينې او شتمنۍ لپاره يوه الره دا ده، چې 

پخواين وييونه )لغتونه( يې ذخريه يش او نوي لغتونه په کې جوړ يش. محمدګل خان مومند وايي: )) د يوې ژبې 

ان کېږي، چې د هغې ژبې لغات چې لکه د هغې خزانه ده وساتل يش تر څو چې د لغاتو د ساتنه هم په دغه ش

ورکېدو په سبب ژبه او د ژبې د ورکېدو په سبب ملت د اديب فقر او نکبت په بال ککړ نه يش او د مذلت په توره 

 (٠١خاوره کېنني او نهايت نوم يې د روزګار دمخه ځنې ورک نه يش.(( )

د ژبې لغت قيد نه يش، هغې ژبې ته نور لغات داخلېږي او پردي کېږي، هر څوک چې د يوې ژبې  د ده په نظر که

د لغاتو قيدول غواړي بايد په خپلو همڅنګو، ګاونډيو او خپلوانو ژبو پوه وي، چې د نورو ژبو لغات د خپلې ژبې لغات 

 ...ونه ګڼي او د خپلې هغه د نورو

 .لګونو لغتونه ذخريه شوي، د هر لغت مانا او تفسري يې په فاريس ژبه کړې دهپه )پښتو سيند( کې د پښتو ژبې په س

 :د پښتو ژبې لياره -٠

کال د ساپي عبدالعظيم په اهتامم ٠١٠٣پښتو ګرامر په برخه کې د محمد ګل خان مومند ډېر مهم اثر دى چې پر 

 .( مخونه لري١٢٥او ليک باندې په الهور کې چاپ شوى دى، له رسيزې پرته )

( مخونو کې په خپله د وزير صيب له خوا يوه علمي او ګټوره رسيزه کښل شوې، په رسيزه ٠١د اثر په پيل کې په )

کې لومړى د يو ملت په ژوند کې د ژبې پر اهميت مفصلې خربې شوي، وايي: )) د يوه ملت په ژبې کې هامغومره 

يل رسومات او عنعنات، ټول ميل خصايل او سياست، اقتصاد، اجتامعيات، ميل اخالق، اداب، ميل عادات، م

خصايص، حتى په ذهنيت، افکار، حسيات او مدنيت يې نفوذ مينده کوي او هامغومره د هغې ژبې د خاوندانو 

 (٠٣نامريي برى، د دغې بلې ژبې پر خاوندانو تامينوي...(( )

دى، ځکه پر کوم مهال چې محمد ګل خان مومند ددې کتاب په کښلو کې له زياتو ستونزو رسه مخامخ شوى 

محمد ګل مومند ژوند کاوه د بېالبېلو عواملو له امله د پښتو کتابونو شمېر ډېر زيات نه وو. د ګرامر په برخه کې 

که د ګوتو په شمېر د ليکلو کتابونو نومونه واخيستىل شو. وزير صيب دې ټکي ته اشاره کړې ده، چې د پښتو ګرامر 

ونه نه دي ليکل شوي او که ليکل شوي هم وي د پردو له خوا ليکل شوي او د دا ډول او قواعدو په برخه کې کتاب

اثارو ليکل د يو غرض له مخې و، نه د پښتو د خدمت لپاره. دى د دا ډول يو اثر يادونه کوي، چې په اردو ژبه ليکل 

 .شوى و

ليمي( غاين( په نامه يوه ښوونيزه )تعکه څه هم پخوا ))پريمحمد کاکړ د اتلسمې پېړۍ په نياميي کې د )معرفة االف

ډوله پښويه کښلې، املاين ګيولډن شتيت تراوسه پورې لومړى ختيځ پوهاند برېښي چې تر پريمحمد کاکړ څخه 

پښتو وييونه کښيل  ٠٠٥کاله وروسته په خپل نوي فرهنګ کې د املاين ديګوري او اويستي وييونو ترڅنګ يې  ٠٥-٠١
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د محمد ارتضاخان )د نواب امان الله خان زوى( چې فرهنګ ارتضايي نومي څلور ژيب م( کال ٠٣٠١ل )٠٠٠٠دي. پر 

 .)عريب، اردو، فاريس او پښتو( قاموس دى او پر همدغه کال د کالپروت ګرامر هم د يادونې وړ دى

خياالت م( کال د الله يار خان ) د نواب محبت خان ورور( عجايب الغات او په هغه پسې )کتاب و ٠٣٠١ل )٠٠٠٣پر 

زماين در لغت و زبان )افغاين(. دغه راز د )امدنامهء افغاىن( د کړګر پوهې )فعيل رصف( يو بل کتاب چې يو ويي 

ليک )لغتنامه( را اخيل، د نولسمې پېړۍ په رس کې کښل شوى ښکاري... دغه راز ګيورک مورګن سترين، ګايګر، 

هانري والرت، املاين ازنيست ترومپ، جيمز دارمسترت، رويس جرمني پوهاند ايوالد، ميجرليچ، کپتان واګن، راورټي، 

( او داسې نورو پوهانو د پښتو ګرامر، ويي پوهنې، ويي پانګې ، قاموس ليکنې، ٠٣ختيځپوهاند تامانو ويچ الرمير(( )

د هغو په  ېآر پوهنې او نورو کې څېړنې او ليکنې کړي، خو دا ليکنې او څېړنې يا د ياد شويو ليکوالو په هېوادونو ک

ژبه خپرې شوي اويا د محمد ګل خان مومند د اثر ) د پښتو ژبې لياره( تر ليکلو وروسته خپرې شوي دي. نو په دې 

وجه محمد ګل خان مومند د خپل اثر دليکلو پر وخت په پښتو ژبه کې د نورو ژبنيو اثارو له شتوايل څخه بې برخې 

ومند وليکه، تر ده دمخه چا نه و ليکىل او هغه کمى چې زموږ په و او بل دومره جامع ګرامر چې محمد ګل خان م

 .ژبه کې د ګرامري اثارو د کمښت له کبله احساسېده د امکان تر حده يې دا کمښت له منځه يووړ

محمد ګل خان مومند د خپلې رسيزې په پاى کې وايي: )) د دغه المله چې زما په الس کې اثار نه وو چې تنې څه 

او استفادې کړي واى، نو ويالى شم چې د پښتو ژبې د ليارو او قواعدو په غونډولو کې ډېر ستړى ګټې اخيستې 

شوى يم، ځکه چې ډېره لټنه او پلټنه يې غوښته. ددغه کتاب په ترتيب البته د پرديو ژبو د کتابونو نه استفادې 

چې د ژبې لپاره )قواعد( څه د ترجمې  شوې او په هغه ترتيب رسه ليکل شوى، اما پوهان او علامء صاحبان پوهېږي،

کار نه دى، چې له بلې ژبې څخه ترجمه يش، کېدى يش چې زما تتبعات بشپړ نه وي يا څه رانه پاتې وي، نو ځکه 

زه به همدغه حکم نه کوم چې دغه کتاب غلطي او سهوه نه لري. هر ډول چې وي زه د پښتو او پښتنو پخواىن مني 

مل چې دغسې وخت کې څښنت تعاىل جل وعىل شانه، ماته د دغه کتاب د تاليف توفيق او خادم يم ځان مسعود بو 

راکړ. هيله کوم چې دغه کتاب د استفادې موجب هم وګرځي او د پښتنو او پښتو د شايقينو له خوا يو کوچنى 

 (٠٢چوپړ وګڼل يش.(( )

وابط، خج، د تورو وتو ځي، نوم، د ددې کتاب لومړۍ برخه رصف دى، چې دې کې د پښتو توري، د تورو ډولونه، ض

نومونو خاصيت، ډولونه، د نومونو اوښتنه، صفت، د صفت ډولونه. ضمريونه، د ضمريونو ډولونه، فعلونه، د فعلونو 

  .ډولونه او ادات راغيل دي

ه، لدوميه برخه يې پښتو نحو ده، چې په دې برخه کې نيمګړي ترکيبونه، بشپړ ترکيبونه، اصليه جمله، فرعيه جم

 .مطلقه او مقيده جمله څېړل شوي دي
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( بېالبېل مصادر معريف شوي دي. د دې اثر په باب ٠٥١١د اثر درېيمه برخه مصادر دي، چې په هغې کې د پښتو )

بل د يادونې وړ ټکى دادى، چې د پښتو ژبې په نسبتاً پخواين ليکدود ليکل شوى دى، چې اوس د پښتو ژبې په 

 .ه راغيل ديليکدود کې يو لړ بدلونون

 :مثالً د پښتو دغه توري ) ډ، ړ، ڼ،ټ( په کې په دې ډول ليکل شوي دي

 .ډ = د تر )د( څخه يې لږ غټ ليکي

 .ړ = ر تر )ر( څخه يې لږ غټ ليکي

 ڼ = نر

 ټ = ت

 دغه راز د کلمو په تړلو کې له اوسني ليکدود رسه ډېر توپري په کې ليدل کېږي، دا الندې څو مثالونه يې د بېلګې

 :په توګه وړاندې کوو

 اوسنى ليکدود د پښتو ژبې لياره

 کرى کره ى

 ليدالى ليدله ى

 ستړى ستړه ى

 شوى سوه ى

 نيوالى نيوله يى

 .او داسې نور مثالونه

 

 :لنډکى پښتو او پښتونواله -١

) لنډکى پښتو( د محمد ګل خان مومند هغه رساله ده، چې د مرحوم استاد عبدالروف بېنوا د هغې ګيلې په ځواب 

ل کال په کابل مجله کې خپره شوې وه، ليکل شوې ده او پر ٠١٠٣کې، چې له پښتنو مرشانو څخه يې کړې وه او پر 

ېنوا دا رساله د اوسني ليکوال په درېيم ټوک کې همدې کال د پښتو ټولنې له خوا خپره شوې ده. دغه راز استاد ب

 .هم د درېيم ځل لپاره خپره کړې ده
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 :د محمد ګل خان مومند د ځواب يوه برخه دلته راوړو

 !زما غښتىل ورور بېنوا صاحب ))

زه ښه روغ نه يم، نو ځکه ليک او لوست زيار راپېښوي که ډېر رضور نه وي نه يې کوم بې دغه سږ کال خټې مې 

درلودې چې درست کال د ورغومي د مياشتې تررسه پورې په هغو اخته وم. په ژمي کې خټې درېدلې وې او  هم

وزګارتيا وه، نو کله کله به مې د کابل مجلې را واخيستلې او څو کرښې ليا کوم مضمون او مقاله به مې ولوستله، څو 

يې نه پېژنم(( د ځواب په ترڅ کې زما او د ځينو ګڼې کې د غښتيل غروال )) چې نوم او کام  ٠١٠ورځې مخکې مې په 

 .نورو پښتنو نه ستا ګيله ولوستله. که څه هم ته حق لرې خو موږ معذور يو او زموږ عذرونه نه دي څرګند

زما خو بې نورو معاذيرو يو عذر د صحت ورانواىل دى، که نه دغه خو رښتيا ده چې پښتو يوازې ستا ليا د څو کسو 

پښتنو نيکونو نه راپاتې مرياث دى، چې په دغه کې درست پښتانه برخه لري او درست پښتانه بشپړه نه ده، پښتو د 

ګټه تنې اخيستالى يش، خو وېشالى يې نه يش... د پښتو ترشيح چې د انساين، اسالمي او پښتني فضايلو بيان دى 

د ډول او رواج ښوونه ده حقيقتاً خورا ګران  او د پخوانو پښتنو د اخالقو، ادابو، عاداتو، دود او دستور او د ژوندانه

کار دى او د هرچا د السه نه دي پوره، لکه چې متل دى چې )پښتو چا تررسه کړې نه ده( همدغسې چا بشپړه 

 (٠١څرګنده کړې هم نه ده...(( )

کار ځلېدلې دي. فپه لنډکۍ پښتو او پښتونواله نومي اثر کې د ژبې، پښتو او پښتونوالې په باب د وزير صيب درانه ا

دى په دې اثر کې د پښتو او پښتونولۍ هر اړخيز او جامع تصوير او تعريف وړاندې کوي، د يوه پښتون کرکټر 

 .ځانګړنې بيانوي او پښتو او پښتونويل د يوه مقدس، لوړ او پراخ قانون او ائني په توګه موږ ته راپېژين

 :روزنه -١

دى، چې تراوسه پورې چاپ شوى نه دى. مرحوم استاد بېنوا د )اوسني د وزير صيب محمد ګل خان مومند بل اثر 

 .ليکوال( په درېيم ټوک کې د دې اثر يادونه کړې، خو د څرنګوايل په باب يې څه نه دي وييل

 :پخىل -٥

پخىل د محمد ګل خان مومند بل اثر دى، چې استاد بېنوا يې هم يادونه کړې، خو د څرنګوايل په باب يې څه نه 

ل کال په ګڼې کې هم ددې کتاب يادونه شوې، خو په تفصيل  ٠١١١/٥/٠٣وييل. دغه راز د اصالح ورځپاڼې د دي 

 .رسه پرې څه نه دي ليکل شوي

 :پښتني تربيه -١
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ل ٠١١١/٥/٠٣پښتني تربيه هم د وزير صيب محمد ګل خان مومند يو بل اثر بلل شوى، چې د اصالح ورځپاڼې په 

 .شوې، خو په تفصيل يې پرې څه نه دي ليکيل کال په ګڼه کې يې يادونه

 :پخواين ميل او اديب اصطالحات -٣

ل کال نېټې د ګڼې له مخې د محمد ګل خان مومند يو بل اثر دى، چې چاپ شوى ٠١١١/٥/٠٣د اصالح ورځپاڼې د

بايد  په باب نه دى او د قلمي نسخې په توګه په دې اثر کې پخواين ميل او اديب اصطالحات راغيل دي. ددغه اثر

ووايم، چې د غزين يوه روښنفکره اوسېدونکي )غالم جيالين خان( ماته وويل: )) زموږ د ځوانۍ شپې ورځې وې، نو 

موږ به څو تنه روښفنکره ځوانان وخت پر وخت د بابا ليدو ته ورتلو، د هغه د ژوند وروستي کلونه وو، يوه ورځ يې 

د پخو خربو په باب يو کتاب راپيل کړى، په دې کې مې يو شمېر متلونه  موږ ته وويل، چې ما د متلونو او د پښتنو

راټول کړي دي.(( نو زما په ګومان کېدى يش ) پخواين ميل او اديب اصطالحات( د وزير صيب محمد ګل خان مومند 

 .همدغه اثر وي، چې پورته مو يادونه وکړه

اين ميل او اديب اصطالحات( قلمي نسخې اوس زما په واک ددغو ياد شويو اثارو )روزنه، پخىل، پښتني تربيه او پخو 

کې نه شته، چې د نوموړو اثارو د څرنګوايل په باب بشپړې څرګندونې وکړم. خو ) زموږ غازيان( اثر د ښاغيل مولف 

محمد ويل زملي په قول: )) د محمد ګل خان مومند يو وراره محمد پتنګ نومېده، چې د ده تر مړينې وروسته يې 

( نو شايد د نوموړو اثارو قلمي نسخې هم له نوموړي رسه خوندي ٠٠ه د ځينو اثارو په خپرولو کې توجه کوله.(( )د د

 .وي

دغه راز د وزير صيب محمد ګل خان مومند دوه ليکنې چې د ده په خپل الس کښل شوي، د هېواد له نوميايل 

 .يمحقق حبيب الله رفيع رسه موجودې دي چې تراوسه چاپ شوي نه د

 :دا ليکنې هم د وزير صيب د متفرقه ليکنو له جملې څخه دي

 .سيمه: د ګډ هېواد او خصوصاً د پښتنو د هېواد د ساتنې او ګډ مدافعيت په اړه مطالب لري -٠

مېلمستوب: مېلمستيا او بلنه ده، په مېلمستيا عمومي بحث او دا چې پښتانه په مېلمستيا کې ډېر يپاوړي دي  -٠

 .يخصويص بحث کو 

ټوکې: په دې مضمون کې ټوکې په جايزو او ناجايزو برخو وېيش، جايزې له اسالمي او پښتني ادابو مخالفې نه  -١

 .بويل او ناجايزې له داړو رسه مخالفې ګڼي

 :په اديب برخه کې -ب
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ت وي پښدمحمد ګل خان مومند د ژوند زياته برخه او ورځنۍ چارې د دولت پر اداري کارونو، پر پښتو پالنې د ن

پر روزنې او د مهمو ژبنيو علمي اثارو پر ليکلو تېر شوى، تراوسه پورې چا د محمد ګل خان مومند د ځانګړو تخليقي 

اديب اثارو په باب څه نه دي ليکيل، خو د شعرونو پخې بېلګې يې په الس کې شته،د هغو د څرنګوايل له مخې ويىل 

ريحې او لوړ استعداد خاوند و او ښايسته ډېر شعرونه به يې شو، چې محمد ګل خان مومند د شاعرۍ د اوچتې ق

 .ليکيل وي. دلته يې لومړى د بېلګې په توګه يو ټوټه شعر راوړم او بيا به پرې لنډې خربې وکړم

 پښتونواله

 نيکه پالر مې پښتانه وو يم پښتون

 زمرى يم، زمرزى يم، زمربون

 زه پښتون ميه ښکاره يم لکه ملر

 والړ يم لکه غرو غليم ته تل 

 ماته ورځ د نندارې ده ورځ د جنګ

 ورته درومم په اتڼ اوپه غورځنګ

 د غورځي غرونه زما لکه ثنا

 برېښېده د تورې زما لکه برېښنا

 د زمري په څېر غورځى کړمه غړمبېږم

 لوړ لوړ غرونه لکه توى غوندې بهېږم

 پر غليم باندې چې رايش زما وار

 اسامين تندر به وي زما ګوزار

 زه پښتون ميه پښتو باندې څرګند

 که دا نه وي زه به ميه خوشې شند

 پاتې مړې مې له پالره ده پښتو

 ده پښتو او پښتونواله د پښتو
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 پښتو زده کړه ده د علم او کامل

 پښتونواله ده ښه توره او ښه ډال

 ښه خويونه ديانت مو ده پښتو

 ښه دودونه او اداب د پښتنو

 پښتونواله پښتانه هوسوي

 پښتونواله پښتانه به لوړوي

 په پښتو باندې وطن ګټىل شوى

 په پښتو باندې وطن ساتىل شوى

 هم به بيا وي په پښتو باندې ګټل

 هم به بيا وي په پښتو باندې ساتل

 پښتو کړمه، پښتو واميه زه تل

 ده الىل زما پښتو نه لرم بل

 رس او مال مې دواړه جار دي تر پښتو

 دي تر پښتوژوند او مړينه مې نثار 

 پښتانه که د پښتو پر لورو ځي

 دا نړۍ او ها نړۍ کې دي خوندي

 پښتانه او پښتونواله دې وي تل

 (٠٠له پخوا نه يو په لس او يو په سل )

که موږ د وزير صيب دې شعر او ځينو نورو شعرونو ته په ژور نظر وګورو، نو وينو چې د ده په شعرونو کې هم د 

نې او پر ځان باندې د باور پياوړې روحيه ليدل کېږي. دى د يوه پښتون په توګه د دښمنانو پښتو پالنې، هېواد پال

پر ضد جنګ ته د زمري په څېر وردرومي، لکه خوشال بابا غوندې د غره په شان ورته په مخ کې ودرېږي او لکه امري 

ه په زاريو او خريات نه غواړي او کروړ جهان پهلوان د جنګ په ميدان کې خپله توره چلوي. خپله خپلواکي له چان
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دا لوى نعمت د تورې او ډال په واسطه خپلوي. هغه لکه يو دردمن مني له پښتو رسه مينه لري، پر پښتو مني دى، 

هغه د پښتو ژوند لوى نعمت ګڼي او دا کار د زړه له کومي کوي، د تجمل او سينګار لپاره يې نه غواړي. هغه پښتو 

او الرويان او عميل کوونکي يې د زغم او اتلولۍ خاوندان. په شعرونو کې يې ) که د همغه وخت  يو ټولنيز قانون بويل

د شعرونو په پرتله( يې په پام کې ونيسو، هرنيت، جذابيت، تبحر، روانتيا او ساده ګي ليدل کېږي او په زياتو سوچه 

 .کلمو له راوړلو څخه ډډه کړې دهپښتو کلمو يې پوښيل او ښکيل کړي دي. تر ډېره حده يې د نورو ژبو د 

په لنډ ډول ويىل شو، چې شعرونه يې په شکيل )جوليز( لحاظ، ساده، عام فهمه او د پښتو په ځانګړو وييونو ښکيل 

 .کړاى شوي دي او په محتوايي لحاظ يې، پښتو، پښتونويل، هېواد پالنه او ملت پالنه د شعرونو مرکزي فکر جوړوي

صيب د شعرونو په باب دومره ويالى شو، رسه له دې چې په مستقل ډول دده د شعرونو  د کميت له پلوه د وزير

کومه ټولګه تراوسه نه ده چاپ شوې خو د شعرونو له قوت، د شعر پر ارکانو له حاکميت او د شعر له نورو بېلګو 

 .څخه يې څرګندېږي چې د شعرونو ځانګړې مجموعه يا مجموعې به يې درلودلې
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 ىدرېيم څپرک

 د نورو له نظره محمد ګل خان مومند

محمد ګل خان مومند د پښتني تاريخ يو داسې شخصيت دى، چې د ځينو نورو پښتنو مرشانو په څېر يې شخصيت 

له څو بعدونو څخه جوړ دى، هغه که له يوې خوا ښه پوځي و، نو له بلې خوا ښه اديب او ليکوال هم و، هغه که له 

نو د ميل مرشتوب، جرګه مارۍ او مرکې د ځواک وړانګې هم په کې ځلېدې. د محمد يوې خوا ښه سياستوال و، 

ګل خان مومند د شخصيت ژوند او اثارو په باب يو شمېر بهرنيو او کورنيو ليکوالو څه ناڅه ليکنې کړي دي، خو دا 

رې واخيستل يش. ليکنې دومره جامع او زياتې نه دي، چې د وزير صيب د شخصيت او اندو ژوند پوره جاج دې ت

خو په ولس او زموږ د خلکو په زړونو او فکرونو کې د هغه په باب ډېر څه شته، کيسې شته، روايتونه شته، نکلونه 

 .شته، يادونه، خاطرې او ډېرې نورې نا ليکلې خربې

تو يو لوى ښد بهرنيو پوهانو له ډلې څخه ډاکټر پيچکا چکوسلواکيايي د محمد ګل خان مومند يادونه کوي، هغه د پ

 .عامل بويل او په خپل اثر ))پښتو خجڅېړنه(( کې د محمد ګل خان مومند له اثارو څخه ګټه اخيل

استاد عبدالروف بېنوا هغه د پښتنو د يو مرش او مبتکر ليکوال په توګه راپېژين او په ))اوسني ليکوال(( کې يې 

ونولۍ ه معريف کوو، بلکې ده ته د پښتنو، پښتو او پښتپېژندنه داسې کوي: )) خو دلته دى د وزير يا رئيس په حيث ن

د يوه لېوال مرش او مبتکر ليکوال په نظر ګورو. مبتکر يې ځکه بولو، چې ده د پښتو ژبې د ليکنې او ګرامر لپاره له 

ونو ځانه د تورو نوي شکلونه او نوي تعبريونه منځته را ايستيل وو، چې د ده ځينې اثار په همغو اشکالو او تعبري 

 (٠١چاپ شوي هم دي.(( )

)) پښتونستان(( نومي اثر ليکوال، عبداملنان دردمند يې د پښتنو د نوميايل مرش په توګه راپېژين. د ))زموږ غازيان(( 

 .مولف محمد ويل زملى يې د ميل مرش، سرت خدمتګار، د پښتو ژبې د پالونکي او غازي په توګه معريف کوي

و بشپړ پښتون کرکټر او د خپلو ايډيالونو د اتل )زما اتل( په توګه راپېژين او استاد محمد اصف صميم يې د ي

همدارنګه نور ليکوال يې په نورو درنو نومونو او القابو يادوي. خو څرنګه چې په عمومي ډول افغاين ټولنه له ليک 

ي، و فکرونو کې يادونه پراته دلوست څخه بې برخې ده، نو هغومره چې زموږ د اتالنو په باب زموږ د خلکو په زړونو ا

هغومره نه دي ليکل شوي، ډېر داسې يادونه او خاطرې زموږ د ګړين )شفاهي ادب( برخه ګرځېديل دي. په عوامو 

کې محمد ګل خان مومند ته د ))بابا(( او ))دادا(( لقبونه ورکړل شوي او دا هغه لقبونه دي، چې پښتني ولس يې 

 .د هغو د لويو قربانيو په بدل کې ورکوي او هرڅوک ))بابا(( او ))دادا(( کېدى نه يش خپلو مرشانو او خدمتګارانو ته

د محمد ګل خان مومند په باب زموږ د هېواد له يو زيات شمېر روښاندانو، ټولنيزو شخصيتونو، قومي مرشانو او 

ې څخه وږ د دې ليکنې له حوصلوليس خلکو رسه ډېر يادونه، روايتونه او حکايتونه شته، چې د ټولو بيان يې اوس زم
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وځي. يوازې د هېواد د هغو څو تنو ليکوالو او مخورو نظرونه به دلته راوړم، چې ما وررسه د هېواد په اوسنيو 

 .کړکېچنو رشايطو کې وليدل او د هغو نظرونه مې راواخيستل

 

 ((د قام غمخور محمد ګل خان مومند))

درباريان ځنې وباسو نور نو د پښتنو ژوند ستړى ژوند دى او دا ستړى  که څو تنه خانان، زمينداران، سوداګر او))

 .ژوند د دوى د ژوندانه د خرابو رشطونو زېږنده ده

چېرې  -ددې کم بخته ستړي او رسګردان قام سارا شني تراوسه پورې اللهانده کوچياىن ژوند لري، نن دلته سبا هلته

ار کې تېر شول، په کېږدۍ کې زېږي، په کېږدۍ کې لويېږي او عمرونه يې په کوچ وب -چې يې ښه، هلته يې شپه

په کېږدۍ کې مري، اويا کلن زاړه او برنې لنګې پيل په اوښو پسې منډې وهي او په هر شواخون چې وي  ځانونه 

الر پمزله ته رسوي، تراوسه پورې ال دا اسکېريل ټاکىل وطن نه لري او نه يې ټاکلې هديره په نامه ده، د يوې کورنۍ 

که د بابا غره په ملنو کې ښخ وي، کېدى يش چې د دغې کورنۍ مور د اباسني په غاړو کې خاورو ته سپارل شوې 

 .وي

رسه له دې چې ويل کېږي پاچهي د دوى د قام )پښتنو( ده، خو دوى تراوسه پورې ال د کور، کال او باغ و پټي 

 .نه شوېڅښتنان نه شول او د پښو تڼاکې يې ورکې خو څه حتى لرې 

دوى د رمو او تَوُو د ژغورنې لپاره له خونخورو لېوانو رسه خپړې لګوي او د ځانونو او اوالدونو د ساتنې لپاره له رسکښو 

اقليمي توپانونو رسه ډغرې وهي، کله يې سېلونه کېږدۍ وړي او کله يې مالونه، کله يې ټکې پر رمو او تَوُو لوېږي او 

 .کله يې پر کليو او کېږديو

وړۍ چې د دوى تر ټولو غټ عايد دى، خداى ناترسو ښاري سوداګرو سرتګې ورته ډمارلې دي، د سکول په وخت 

کې د کوچيانو الرې نييس او وړۍ په نيمه بيه ځنې ترالسه کوي، د ښارونو خلک د دوى د مالونو په غوښو او غوړو 

نا سيقي په قول جامو ته دوى ځکه کايل وايي چې اربوده دي، خو دوى په تروو او پياوو ګېډې مړوي، د ارواښاد موال 

په کال کې که يوه جوړه ورميرسه شوه، ځانونه نېکمرغه شمېري، د ښځو مالوې يې ماتې شولې، چې د لرو ګودرونو 

 .يا ژورو څهانو څخه په ژيو او ګړيو کې اوبه راوړي

ت و کر انانو او زميندارانو پرته نور د کښهغه پښتانه چې په کليو کې مېشته دي او ديشني بلل کېږي، له څو تنو خ

لپاره کايف ځمکې او ډېرى يې حتى بېخي ځمکې نه لري، ځينې يې د بل بزګرۍ او مزدورۍ ته اړ دي او ځينې يې 

په ملنو، څادرونو او بوجيو )بوريو( کې خاورې د غرو ملنو ته په څه ستونزو او ستړياوو خېژوي، نازويل زوزات او 

وررسه کار کوي او هلته پټي سازوي او د بارانو په هيلو څو دانې تخمونه په کې پايش، په کوم  خواخوږي توررسې
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کال چې اسامن پر ونه رحمېږي او کايف بارانونه ونه يش، حاصل خو پرېږده تخم يې هم هدر والړ يش دا کم بخت 

ځينې پښتانه واړه پټي ولري د  او د خداى له نعمتونو څخه بې نصيب قام جوار ترخه کوي، چې لږ وخوړل يش، که

تربرو سرتګې پرې رسې وي، د پښتنو متل دى: )) د بل په الس کې مړۍ غټه اييس((، په لږه پلمه تربرونه يو د بل 

مرګ ژوبلې ته لېچې راوغزوي او يو د بل په مغزو ماتولو خپله باتوري ښکاره کوي، خوشال خان خټک څه ښه وييل 

 :دي

 ور کاندي غورزىـور په کـک     وى دي   پــښتانـه واړه بـد خـ

 ـل يــــې ووهـــي مـــغزىبــ       ورته  ــــو چې رس کاندي لږ پــي

يو تربور چې ووژل يش، بل تربور له کيل کډه په شا کړي، خپل هر څه پرېږدي د کسات له بېرې له خپل ولسه 

وروڼه او زامن ټوپک په الس د خپل خوين دښمن په لټه وتښتي او په نورو ولسونو کې پناه واخيل، د وژل شوي تربره 

کې وي او خوين تربور د خپل مرګ په انتظار کې وي پر رس يې توره ټوټه په اومړي سپڼيس تړلې وي، جريب نيم 

ځمکه چې يې په کيل کې درلوده، هغه شاړه پاته يش او دى له خپلو اوالدونو او ښځې رسه در په در ګرځي، دا شوه 

 .ويتربورګل

د پښتنو پېغلې د پالر پر کور زړېږي، ځوانان بې د ولوره او بابريې توان نه لري، ځوانان زاړه شول خو د اوالدو څښتنان 

نه شول، د چا چې بيا اوالد شته، هغه بېوزيل په لږه ناروغۍ د اخرت په سفر ځي، طبيب نه شته، روغتون نه شته، 

وا پرځاى دم دعا او تاويزونو زيارتونو ته مخه کړې ده او د دوى په فکر د دوا نه شته، ځکه نو ناروغانو د عالج او د

افسونونو په زور ځانونه او اوالدونه د پرييانو له پټو حملو څخه ژغوري. کوم کوچنيان چې د ژوندانه په قافله کې د 

نه  کتبونه نه شته، مدرسېکوي، رشي، تورې غاړې او داسې نورو تر غاښو اوړي د هغو بيا د ښوونې او روزنې لپاره م

 .شته، معلم نه شته، مدرس نه شته، کتاب نه لري او کاغذ و قلم نه پېژين

له بده مرغه پښتانه له صنعته بد وړي، د دوى په ټولنه کې کسبکارو ته په کمه سرتګه کتل کېږي، حتى سياالن 

اورو و سکې په ګړيو او منګيو کې تر خيې نه ګڼي. دوى خو بانک نه پېژين او تجورې نه لري، پخوا به يې د سپين

 .الندې ښخولې اوس يې بيا بړستنو کې ګنډي، لوټونه ښه نه پېژين، زياتره جعيل لوټونه پر دوى تېرېږي

زياتره پښتانه په کوچيانو مېلو )مېنو( کليو، بانډو کې زېږي، بې له دې چې د نورو ثقافت او مدنيت وويني او يا له 

مري، ځکه نو د دوى کوچياىن او کليوايل ثقافت هغه د شلو پښتو وړاندې ثقافت دى  هغو څخه څه د ځان کړي،

 .او نوښت په کې په اسانۍ رسه ځاى نه دى پيدا کړى، دا وو کوچي او کليوايل پښتانه

 :اوس به راشو ښاري پښتنو ته
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خوندي کولو  ل ثقافت پهڅومره چې کوچي او کليوايل پښتانه پر خپل ثقافت ټينګ دي، هغومره ښاري پښتانه د خپ

کې سست او بې پروا دي، په تېره بيا په ګډوله ښارونو کې، چې هلته نور قامونه هم د دوى په څنګ کې پراته وي، 

ښاري پښتانه ډېر ژر د پرديو تهذيبونواو ثقافتونو پريوي کوي او خپل اريث ثقافت او په تېره بيا ژبه د نا پښتنو 

ه السه ورکوي، له نورو قامونو رسه چې د دوستي او خېښي وکړي، د هغو دود و ګاونډيو په څنګ کې خورا ژر ل

دستور چټک مني، له کليوالو پښتنو رسه يې اړيکي که ونه شلېږي سستېږي خو هرومرو، متني خان اندړ راته وويل: 

ال ته رسه ووينم،  کيو وخت زه د کابل په چاردهي کې جبارخان کال ته والړم، چې له رئيس متيز عبدالرب خان اندړ 

 (نژدې د ده زوى په مخه راغى د پالر پوښتنه مې ځنې وکړله، ده راته وويل: ) او کتى قومايش در مهامنخانه ششته(

تاسې وګورئ د پالر قوميان د ده قوميان نه شول، ځکه چې هغه په پښتو خربې کوي، دى پاريس وايي او په پښتو نه 

 .اغوستې ده او هغو خپل پښتني کايل، هغو پګړۍ تړيل دي او دى لوڅ رس دىپوهېږي يا يې نه وايي، ده درييش 

په ګډوله ښارونو لکه کابل او هرات کې اوسېدونکي پښتانه د دغې اثر پذيرۍ او انفعال ښې منونې دي، په دغو 

ا د که داسې ادعښارونو کې چې له لسو تنو رسه وپېژنئ، ښځه به يې هرومرو درته ووايي: )) مه هم اوغان استم(( او 

ځان په باب ونه کړي دا خو هرومرو درته وايي چې انا مې پښتنه وه، يو وخت زه په ليننګراد کې وم، د ختيځ پېژندنې 

له پوهنځي څخه تليفون راته وشو: )) يو ډاکټر د عايل تحصيالتو په نيامت له افغانستان )کابل( څخه دغه اوس 

ې په ټليفون کې له هغه نوي مېلمه رسه خربې وکړلې ومې نه پېژانده، خو د رارسېدىل او ستا په لټه کى دى(( ما چ

زه چې پوهنځي ته ورغلم له نوي  -وطندارۍ په خاطر مې ورته وويل: )) دغه دى دستي دررسېږم زما الره څاره((

... چې اکټرراغيل وطندار مېلمه رسه مې روغبړ وکړ، اب يش ژيت )ليليې( ته مې بوت، ځاى مې ورونيوه، ښاغىل ډ

 خداى په اماين رارسه کوله، تر کور ودانۍ ويلو وروسته يې دا هم راته وويل: ))مادر کالن مه نورزايي بود((

ـ ق زوکړى( د خپلې زمانې يو باخربه، پوه او ځريک منصبدار و، له اګاهۍ، پوهې ٠١١١مفکر محمد ګل خان مومند ) ه

رلوده او د پښتنو دغو بدو ورځو ته ښه ځري و، ده ډېرې شپې د او ځريکتيا رسه يې د قام درد او خواخوږي هم د

پښتنو د غمخورۍ په فکر کې سبا کړلې او ډېرې ورځې د قام په غم کې اللهانده کرهرانده پرې تېرې شولې، پاى 

 ته يې وپتېيله هر راز چې کېږي د کم بختو پښتنو د ثقافتي پرمختګ، سيايس ويښتابه او اقتصادي نظم هر کار ته

به هرومرو وردانګي او څو يې وسه ريس د قام ماته بېړۍ به د ژغورنې غاړې ته پورې وهي، هر څوک د هر کار تر 

عهدې نه يش وتالى، سرتو کارونو ته سرت همتونه په کار دي، دا مفکر او هوډياىل محمد ګل خان مومند و، چې د 

نه رسېدله( او خپل توان او قدرت يې د دوى فرهنګي قام ماتې بېړۍ ته يې اوږه ورکړله ) خو افسوس چې تر غاړې و 

 .او اقتصادي ودې ته وقف کړ

ل کال کې هغه وخت چې دى  ٠١٠٠ده په فرهنګي برخه کې د قام ژبې )پښتو( ته توجه وکړله، تر ټولو دمخه يې په 

ه خپله ښتو کړه، پد دغه واليت رئيس تنظيمه و پښتو انجمن جوړ کړ، د کندهار جريده )طلوع افغان( يې درسته پ
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ل چاپ( يې وليکه، چې تر څلورو زرو زيات پښتو لغتونه په کې معنا شوي ٠١٠١يې قلم راواخيست پښتو سيند ) د 

دي، د حرفونو )تورو( حرکات و سکنات يې په مخففاتو ښوويل دي، د مصدرونو په برخه کې يې اشتقاقي تفصيالت 

 .اق ته هم اشارې کړي ديهم شته يعنې د زمانو په لحاظ يې د صيغو اشتق

چاپ( نومېږي چې د پښتو ژبې رصف ونحو، يې په کې  ٠١٠٣د مفکر محمدګل خان بله مولفه د پښتو ژبې لياره )د

د وېش له مخې  al,edal,wal,kawalمصدرونه د شاونديو،  ٠٥١١څېړلې ده، د دغه کتاب په درېيمه برخه کې يې 

د هر مصدر، متمم مصدر يې )که په ژبه کې وي( هم راوړى دى لکه  راوړي دي، د دغې برخې يوه ښېګڼه دا ده چې

 ...له ))ليدل( رسه ))وينل(( او له ))کتل(( رسه ))ګورل(( او داسې نور

ډ يې د، ړ  -( 1مفکر محمد ګل خان د دغو دواړو کتابونو په ليکدود کې هم نوښتونه لري مثالً: ټ يې ت، ج يې ح )

لمې په منځ کې زور يې په )ه( ښووىل دى، لکه سړه ى )سړى( کټوره ى )کټورى( او يې ر،ڼ يې نړ ليکىل دى او د ک

 ..داسې نور

د ماموريت په وخت کې چې به مفکر محمدګل خان په هر ځاى کې و هلته به د پښتو ژبې او ادب د پوهانو انجمن 

ول کړي او د ه وليکي، لغتونه راټکتابون -جوړ و، ده به پښتو پوهان تشويقول چې په خپلو اثارو، پښتو ژبه غني کړي

پښتو ګرامر وڅېړي، ده غوښته چې پښتنو کوچنيانو ته دې تعليم په پښتو ژبه ويش، ولې چې په بله ژبه کې تعليم 

 .او تحصيل د شاګرد ډېر وخت نييس او پر ذهن يې دروندواىل زياتوي

ونو انه يې هم د پښتونوالې د ګټورو دودمفکر محمد ګل خان د پښتونوالې پر مثبتو رواجونو ټينګ و او نور پښت

باندې ټينګار ته تشويقول، له دروه و درغل، درواغو او غوړه مالۍ څخه يې ډېر بد وړل او ويل به يې دا عادتونه او 

خصلتونه نه يوازې د دين له پلوه غندل شوي دي، بلکې په پښتونواله کې هم دغو خصلتونو ته د کرکې او نفرت په 

ږي او د پښتني فضايلو له منځه وړونکي دي. ده چې په خپل ژوند کې څومره سيايس تقوى، پاک سرتګه کتل کې

نفيس او له قام رسه خواخوږي درلوده له نورو خلکو څخه يې هم د دغو فضايلو هيله درلوده او خلک به يې دغو 

، عيل احمد خان ))وايل(( چارو ته تشويقول. وزير صاحب محمدګل خان خورا رصيح اللهجه او پر حق ټينګ سړى و

چې په ننګرهار کې د پاچهي اعالن وکړ، ده په څرګند ډول له دغه اعالن رسه مخالفت وکړ، هر څه ايرادونه او 

 .تهديدونه چې ورکړل شوه له خپلې هوډې څخه نه واوښت

دوکش وښتى و، د هند مفکر محمد ګل خان پام د قام د ځوانانو د تربيې په څنګ کې د قام اقتصادي بهبود ته هم ا

په شامل کې ډېرې رسکاري ځمکې خورا شاړې پرتې وې اوبه بېکارې بهېدلې او شاړې ځمکې ځنګلونه کېدل، د 

سيمې خلکو د کرنې په کار کې ځانونه ډېر نه زهريول، د للمې لپاره ډېر دښتونه او راغونه د دوى په واک کې وو 

و اقليمي رشايطو )موسمي بارانونو( کښتونه  ورپخول، په پراخو فقط يوې او تخم يې له دوى څخه غوښت، نور به ن

دښتو او ويړو راغو د سيمې د خلکو وس نه رسېده چې ټول وکري او حاصل ترې واخيل، خو په افغانستان کې ځينې 
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سيمې په تېره بيا د پښتنو ټاټويب داسې وو چې غلو دانو يې د سيمې خلک نه شواى مړوالى، ځمکې نه وې چې 

لې يش، د سيمې خلک به دې ته اړ وو چې د مزدوريو لپاره د هندوستان لټو ته والړ يش او غنم و جوار له وکر 

 .هندوستانه راوړي

مفکر محمدګل خان دغه بې ځمکې خلک او کوچيان په منتونو په زاريو زواوو وروبلل او بې خاونده ځمکې يې د 

کش د شاميل برخو ډېرې بې خاونده او بې حاصله ځمکې هندوکش په شامل کې پر وېشلې، ده په دې کړو د هندو 

حاصل خېزې کړلې او د وطن بېکاران يې په کار واچول، د نورو له مزدوريو يې راوګرځول او د خپل ملک په ودانۍ 

 .يې اخته کړل، د ملک حاصالت يې زيات کړل او وږې سيمې يې د خپل ملک په حاصالتو مړې کړلې

قيل پوستکو انحصاري سوداګري د جهودانو له السه وکښله، د سيمې خلک يې تجارت مفکر محمد ګل خان د قره 

ته تشويق کړل، د ))رښتيا(( او ))يووايل(( په نومونو يې په مزاررشيف او بلخ کې رشکتونه جوړ کړل چې وروسته دغه 

 .رشکتونه په خپلو سوداګريو کې ډېر پرمخ والړل او د ښو پانګو څښتنان شول

وريت ترختمېدلو وروسته هم د محمد ګل خان ټاټوىب د پښتو ژبې او ادب د پوهانو او هوا خواهانو د رسمي مام

  .هـ ق( د پښتنو د بهبود چرتونه وهل٠١٣١ټولنځى و. مفکر محمد ګل خان تر مرګه پورې )

ان( هم کابل ارخزما ښه ياد دي د افغانستان د خپلواکۍ د بيا اخيستلو څلوېښتمه کاليزه وه، فخر افغان )عبدالغف

ته راغىل و، په بابر باغ کې د خوشال لېسې او رحامن لېسې ځلميو شاګردانو رسم ګذشت ورته وکړ، تر رسم ګذشت 

وروسته اتڼونه پيل شول د شاه جوى د خروټيو اتڼ چيان هم راغيل وو. دوى چې اتڼ کاوه رنګه دساملونه يې په الس 

ه سم ښورول، قام پال محمد ګل خان مومند چې د فخر افغان پاچاخان کې وو او هغه به يې د اتڼ له حرکتونو رس 

ترڅنګ ناست و، د خروټيو د اتڼ دغه خصوصيت يې خوښ نه شو، ناڅاپه ودرېد او خپله لکړه يې د اتڼ له حرکاتو 

وڼي څپ رسه سمه د تورې په دود ښوروله او څرخوله، خروټيو اتڼ چيانو ته يې ور ږغ کړ: )) وغورځوئ دا د تور رسو

 )دساملونه(، ستاسې پلرونو او نيکونو په اتڼ کې تورې ګرځولې او تاسې د ښځو په شان څپوڼي ښوروئ.((

وزير صاحب محمدګل خان په دغو کلو کې د ګوزڼ په ناروغۍ مبتال و، پښو يې ښه ملګري نه وررسه کوله، خو بيا 

 .ځوانانو د روزنې په خاطر متثيل کړل هم له دغې ناروغۍ رسه يې له تورو رسه د اتڼ حرکتونه د پښتنو

محمد ګل خان او پاچا خان  دواړه اوس په موږ کې نه شته )خداى)ج( دې دواړه وبخښي( د پښتنو لښکر، بې قافلې 

شوى دى او قافله هم ساالر نه لري، زه ګومان کوم، د دې بې ساالرې قافلې خطرناکې ايندې ته به دغه دواړه 

 (٠١هېښ پاته وي او په ډېر حرست به دغو پر شلو الرو روانو پښتنو ته ګوري.(( )الرښوونکي مرشان)رح( 
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 ((زما يادښت))

د نړۍ هر ولس که د انساين فرهنګ له پلوه ډېر وروسته پاتې هم وي، يو رسغنه او مرش، يا په بله وينا، يو الرښود ))

هم رارسېږي چې د قانون په چوکاټ کې د خپل ټرب او سمونوال لري او دا مرشي او رسغندويي ان تر دولتي اډانې 

او ولس د ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي. بده مرغه ټولنه به هغه وي، چې په يوه ټاکيل چاپېريال کې د ځينو الملونو 

له کبله له دغسې يوه الرښود او رسغندويه بې برخې پاتې يش او وررسه وررسه پرې يو زورواک دولت واک چلوي، 

 .ن سبا پر افغاين ټولنه باندېلکه همدا ن

په روانه پېړۍ کې پښتون ولس دوه پياوړي مرشان لرل، په لره پښتونخوا کې پاچاخان )عبدالغفار خان( او په بره کې 

مومند بابا )محمدګل خان مومند(. دوى هر يوه په خپله خپله برخه کې د پښتنو د مرشتابه نقش پر غاړه درلودىل 

 .په پوره مخسوري يې دغه نقش لوبوىل دىاو لکه څنګه چې ښايي، 

په ښکاره خو داسې برېښي چې د پاچا خان رول سيايس و او د مومند بابا فرهنګي، مګر که په ځري رسه وکتل يش، 

د دواړو د هلو ځلو پريه زياته فرهنګي وه که د پاچاخان د خدايي خدمتګار غورځنګ د سيايس ويښتابه توله يو څه 

هغه يې هم دومره سپکه نه وه او د مومند بابا فرهنګي او بيا په ځانګړې توګه د پښتو ژبې  درنه وه خو فرهنګي

غورځنګ خو بره خوا هر پښتانه بچي ته جوت دى. مومند له اماين پېره بيا تر نادر، ظاهري پېره يو پياوړى پوځي 

ان دولت ې او سمبول په توګه پر افغبولندوى پاتې شوى او په همدغه واک و ځواک يې پښتو ژبه د يوه ميل پېژند نښ

 .او حکومت منلې او هغه يې له نورو نړيوالو ژبو رسه د سيالۍ جوګه کړې ده

د محمد ګل خان مومند ) وزيرصاحب، مومند بابا( له نامه رسه يوه داسې پرمتينه پښتني تاريخي څېره سرتګو ته 

لري.  روستى اويا کلن څپرکى وررسه نه شلېدونکي اړيکينېغه درېږي، چې د پښتني، يا په بله وينا، افغاين فرهنګ و 

ده له ټولنيز )عام، نړيوال دميوکراټيک دود رسه سم د ))ډېرښت(( آر او اصل پر بنسټ د افغاين ټولنې ميل وکړ 

)هويت( په پښتني هغه کې ليده او پر همدې بنسټ يې پښتو، پښتونويل او پښتون او بيا ټينګه او سپېڅلې خو پراخ 

 .ه اسالمي ګروهه ددغه ميل وکر ټاکنده پېژند نښې ګڼلېليد

 .ددغه ډميوکراټيک آر له مخې ورته ټوليز افغاين کولتور له پښتني فرهنګ  پرته نور څه کېدى نه شو

 :ددغې ليارې انګېزه

ې ولې يې چ وايي، کله چې مومند بابا هلکينه کې له پالر رسه له کابله خپل کيل ته تلىل و، چا ورته پېغور ورکړى و

پښتو نه زده، هامغه و، چې کابل ته له ستنېدو رسه يې پښتو زده کړې ته مال وتړله او دومره په کې مخ ته والړ چې 

ټول برخليک يې ورترغاړې شو او ټول اند و ژوند يې ورته وښانده. زما په اند په تورکيه کې يې پوځي زده کړيزه 

زه وه. ده له نژدې څخه د مصطفى کامل )اتاتورک( فرهنګي سمونواله استوګنه د دغې ليارې تر هر څه سرته انګې
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)ريفورم( ليدىل و، چې څنګه يې خپله تورک ولس او تورکي ژبه له عريب او غريب اغېزه ازادوله او څنګه يې له دغې 

 .ليارې د يوې نوې او پرځان ويسا تورکيې د بنسټ پخولو ته مټې رانغښتې وې

چې په توره سقاوي واکمنۍ کې يې د ايران له استوګنې هم ډېر څه زده کړل، هغه مهال ايران او په زړه پورې بيا دا 

غوښتل، د تورکيې په پېښو د خپلې پاريس په سپېڅلتيا او پياوړتيا خپل ځانګړى ميل وکر جوت کړي. مومند بابا د 

نادر او د هغه د نورو تش په  نجات په جګړه کې د يوه پاخه پوځي جرنال په توګه داسې غوڅ نقش ولوباوه چې د

نامه پوځي سومبنانو ورونو خپل شپږم ورور وګاڼه لومړى د کندهار تنظيمه مرشي ور ترغاړې شوه چې دترکستان د 

))افغاين کولو(( پالن وررسه غوټه و. مومند بابا د قطغن او بدخشان د يوه تکړه نائب الحکومه )شېرمحمد نارش 

و په مرسته وکړاى شول، په څو کلونو کې تورکي او افغاين توکم رسه داسې واخښل خروټي( او داسې نورو همکاران

راواخښل چې بيا چا د ))پان تورکيزم(( نوم هومره هم وانه خيست. له تازه دمونو مېشتوپښتنو، هزاره وو، بلوڅو، پشه 

پومبو بدلې  غنمګرو، پاليزونو او ييانو او د افغانستان د جنوب نورو ټربونو رسه د تورکستان جبې نورې پر شولګرو او

شوې او له دې رسه رسه زموږ پياوړى سمونوال )مومند بابا( په هغو سيمو کې د افغاين ورورولۍ بلينده ولګوله. د 

خوراک پوښاک او استوګنې ډولونه او بېالبېل دودونه جالونه رسه همرنګ او هامهنګ شول، چې دا دى نن سبا په 

مغول او پښتون توپري په اسانه کوالى نه يش، مړى ژوندى يې رسه ګډ دى او يو د بل  کې څوک د تورک و تاجيک،

 .پر ژبه لکه د يوې کورنۍ غړي پوهېږي

دا تاريخ بيا وخته زبات ته رسولې ده چې د افغاين ټولنې په هويت ټاکنه کې د لوى مومند بابا ونډه څومره اغېزمنه 

 .وه

او د بريغ غوندې درې رنګه پښتني کايل افغاين  National Dance  اتڼدده په غوښتنه او نوښت پښتني اتڼ ميل

ميل کايل ومنل شول. د ژمي چې به ننګرهار ته راغى، خلک به پرې رامات شول او ده به هم ورته د خوراک، پوښاک، 

وله يې ترې زده کمړي ژوندي او ښو ښو دودونو او رواجونو او بيا د نوي ژوند واک تبليغ او الرښوونې کولې، ژبه به 

او ژبه به يې ورزده کوله، جومات ته به چې ملانځه ته والړ، ماليانو ته به يې د ديني الرښوونو او ورمونو ترڅنګه د 

خلق الله د خدمت ډېر ټينګار هم کاوه. د طالبانو او چټانو اتڼونه به يې هم ورسمول او د دې لپاره چې تقليدي اتڼ 

ه به پاڅېد، لستوڼي به يې وايستل او پر اتڼ به يې ورته پيل وکړ. ده به د يوه پالن له يې ورته ميل کړى وي، په خپل

مخې هر ژمى خپل استوګنځى بدالوه، کله به خپل کيل ))ګاليي(( ته والړ، کله به کونړ او کله کومې بلې ختيزې 

و کونړ مې تېراوه. د ننګرهار اسيمې ته، اوړى به يې هم همداسې کله پر کابل او کله پر سمنګانو يا کومې بلې سي

 .خلکو تر مومند بابا دمخه له سبو او ترکارۍ رسه دومره مينه نه درلوده او نه له ونې غنې او مېوې دانې رسه

 :معياري )کره( او نږه پښتو
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ربړې  (مومند بابا لومړى روښاندې او بيا پښتو مني ليکوال و چې تر هر څه دمخه د )) يوې يوازينۍ کره او نږه پښتو(

ته پوره ځري شوى و. زموږ له اوسني معياري غورځنګ رسه يې توپري دا و چې ګړنۍ او ليکنۍ پښتو يې همزمان 

سمول غوښتل او دغه کار يو نادوده او ناشوىن دى. موږ د وزير صاحب همدغو هلو ځلو ته له نويو ژبپوهنيزو آرونو 

زينۍ بشپړې کره ليکنې(( پښتو ربړه رامنځته کړه. د غږ رسه سم پايښت ورکړ او تر هر څه دمخه مو د ))يوې يوا

په  (g ر ) او (x سه ) پوهنې له پلوه د ))منځنۍ(( د پښتو معياري ګرځول بيا هم له همده څخه راپاتې دي، په تېره د

برخه کې. رسه له دې چې د ويي رغاونې له آرونو رسه يې کومه سستامتيکه پېژندګلو نه درلوده، خو ډېرې نوې 

رغاونې )نيولوجيزمونه( يې له پښتو ويي رغاونې رسه ناباندې وو، لکه تکرست )ورزش، پاس پاس )هسک(، توپن )نرى(، 

تپنى )سياح(... هڅوب له بېالبېلو ټکو )هـ، ح،و، ب( څخه رغوىل و ) هغه څه چې ولسونه بېلوي، چې انګرېزي ) 

خه کې يې ))پښتو ليار(( او ))پښتو سيند(( د نوي علمي ته ورته برېښي. د ژبپوهنې په بر  (.no kill = O.K =هوکې

 .ژوند له ګټورو پيالمو څخه ګڼل کېږي

 :برى او برياوې

( کال د يوازينۍ ميل او رسمي ژبې په توګه د پښتو ٠٢١٣) ٠١٠١پېړۍ او برياوې پر  -د مومند بابا د ناپايه هلو ځلو

ګه رس کې په ټول هېواد کې د يوازينۍ تعليمي ژبې په تو  رسمي کېدلو رسه پيل کېږي، همدارنګه د شلمو کلونو په

او په پښتو ژبو سيمو کې د دفرتي ژبې په توګه د پښتو دودېدنه د همدغو هلو ځلو له پايلو څخه ګڼل کېږي. په 

ښتو پراډيو، ورځپاڼو او نورو ټولنيزو رسنيو او علمي خپرونو )لکه اريانا، دايرة املعارف او جغرافيايي قاموس( کې د 

ورګډېدل د مومند بابا له نامه رسه ټينګ تړون لري. پر پښتو ټولنې رسبېره په تاريخ ټولنه او نورو علمي او خپرنيو 

 .څانګو کې د پښتو ونډه هم همداسې درواخله

په نوي اسايس قانون کې  ٠١١١د مومند بابا اند و ژوند د وروستيو شېبو وروستنۍ پېره همدا وه چې خرب شو، د 

او دري يو شان رسمي ژبې کښل شوې وې، له ايبکو څخه يې اعليحرضت محمد ظاهرشاه ته تليفون وکړ چې:  پښتو

 :))اخر مو پښتو له پاړسو رسه څلېښت کړه!(( پاچا ورته وويل

 .  ...په کميسيون کې پښتانه مناينده ګان لکه مجروح، شفيق، حامد... هم وو _

 ...ېژنمهغه ورغربګه کړې وه، زه دا يو هم نه پ

هغه و چې محمد يوسف صدراعظم د قانون د توضيح  په وينا کې ))ميل(( ټکى له پښتو رسه ونښالوه او مياشت دوه 

 (٠٥وروسته دغه جنګيايل او فرهنګيايل پښتون د تل لپاره له نړۍ سرتګې پټې کړې.   ياد دې تلپاتې وي.(( )

 ((د محمد ګل خان وروستۍ ليدنه)) 
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ان بابا، جرمنيانو په رسويب کې له روغتون څخه رخصت کړ، نو دى ننګرهار ته راغى او په کله چې محمد ګل خ))

ننګرهار کې د حبيب خان پر ځاى دېره شو. زه د ده په پښتونولۍ ډېر مني وم ځکه چې لومړى ځل ما په کندهار 

ې عريضه ورته مې وويل چکې عريضه نوشته کوله، نو عريضه ليکونکي په پښتو نوشته کړه، زما پښتو نه وه زده، 

رانوشته کړه، دغه عريضه ده، په پښتو ده، وزير بابا امر کړى دى هېڅ ىش بې له پښتو په بله ژبه نه يش ليکل 

کېدى. له پښتونوالې رسه دغې مينې زه دېته مجبور کړم چې له کابل څخه د )لته بند( پر الره باندې نرنګ ته راشم، 

راغلم. وزير بابا چې زه وليدمل وې ويل: )) زه د دې سړي په تندي کې دا ليکه وينم  د بېسودو پُل نه و، په جاله کې

چې دى به د پښتو ډېر خدمت وکړي.(( نو زه يې په غېږ کې ونيومل نو وې ويل: ))رسدار کېږه مه د پښتو خدمتګار 

ا ما ورته وويل چې بابا زه ستا دشه او دا خربه مې هېره نه کړې فولکور را اخله، ټول کارونه به دې په فولکور وي(( 

قول او وعده رسته رسوم. ده وويل: )) حبيبي، خادم، جرار دا مې پښتانه کړل او د پښتو د خدمت لپاره مې وګومارل، 

ته يې هم ملګرى شه چې پرې يې نه ږدې.(( ما د ده السونه مچ کړل او ده په رس مچ کړم او له هغې وعدې وروسته 

 .ږي خپل خدمت ته دوام ورکومدا دى پنځوس کاله کې

کله چې وزير بابا د لويې جرګې مرش و، نو ده افغانستان د غرب له غالمۍ نه خالص کړ ځکه چې تر دغه وخته 

پورې د نادر خان کورنۍ د غربيانو له اشارې پرته هېڅ نه شول کوالى، خو مومند بابا د لويې جرګې طرحه داسې 

هر مملکت رسه روابط وسايت او کومه ګټه چې د افغانستان لپاره ترې  پيش کړه چې افغانستان کوالى يش له

حاصلېږي هغه حاصله کړي. دغه نظر و چې افغانستان د غري منسلکو ملکونو په ډله کې وشمېرل شو او تر هغه 

 دوخته پورې دې حالت ادامه درلوده چې د )خلکو ډميوکراتيک ګوند( قدرت السته راوړ، تر دې دمخه افغانستان 

 (٠١وزير بابا توسعه عميل کړۍ وه.(( )

د )ج(( لپاره د )ح(( شکل تر محمد ګل خان مومند دمخه هم کارول شوى دى )و گ. د ايچ. رتن چند کندهاري  (1)

ع کال په کوټه )کويټه( کې چاپ شوى دى( ما چې د کابل چاپ خريالبيان د مقدمو په ٠٣٢٠رهنامى پښتو چې پر 

شکل د وزير محمد ګل خان مومند ايجاد بلىل دى، سهي خربه نه ده هغه وخت ما د رتن مخ( ))ح(( ٣١برخه کې )

 (چند کندهاري رهنامى پښتو نه وه ليدلې. )رشاد
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 اخځونه

 .مې نېټې ګڼه ٠٣مياشتې ٥ل کال د ٠١١١اصالح ورځپاڼه، د  -٠

 .مخ ٠٢٠ل کال، ٠١١٣محمد ويل ځلمى، زموږ غازيان، د علومو اکاډمۍ،  -٠

 .مخ ٠٠٥٣ل کال، ٠١١١ټوک،  ١بدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال، ع -١

 .مخ ٠٠٥١ل کال، ٠١١١ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -١

 .مخ ٠٠٥١ل کال، ٠١١١ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٥

 .مخ ٠٢٢ټوک،  ٠عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -١

 .لله بختياين خدمتګار راټولونه، کابل چاپد بابا مشالونه، د رسمحقق عبدا -٣

 .مخ ٣ګڼه،  ٥ل کال، ٠١١٢اردو مجله،  -٣

 .د خان شهيد عبدالصمد خان اڅکزي يادښتونه -٢

 .مخ ٠ل کال، ٠١٠٣محمد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره،  -٠١

 .مخ ٠ل کال، ٠١٣١د نازو انا ياد،  -٠٠

 .مخ ٠٢١کال، ل ٠١١٣محمد ويل ځلمى، زموږ غازيان،  -٠٠

 .مخ ٠١١ل کال، پېښور، ٠١١٥عبدالخالق اخالص، د خپلواکۍ څلورمه جبهه، مرتب، حبيب الله رفيع،  -٠١

 .مخ٠١١٣ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٠١

 .مخ ٠٠١٣-٠٠١٠ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٠٥

 .هيدل کال، مت٠١٠١محمد ګل خان مومند، پښتو سيند،  -٠١

 .ل کال، ب مخ٠١٠٣محمد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره،  -٠٣

 .مخونه ٠-٠ل کال، ٠١١١پوهاند مجاوراحمد زيار، ويي پوهنه،  -٠٣

 .ز مخونه-ل کال، ر٠١٠٣محمد ګل خان مومند، د پښتو ژبې لياره، -٠٢

 .مخونه ٠٠١٢-٠٠٥٢ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٠١
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 .مخ ٠٢٠ل کال، ٠١١٣ځلمى، زموږ غازيان،محمد ويل  -٠٠

 .مخونه ٠٠٥٣-٠٠٥٣ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٠٠

 .مخ ٠٠٥١ټوک،  ١عبدالروف بېنوا، اوسنى ليکوال،  -٠١

 .ل کال٠١٣١د اکاډميسني پوهاند عبدالشکور رشاد يادښت،  -٠١

 .ل کال٠١٣١د پوهاند دوکتور مجاوراحمد زيار يادښت،  -٠٥

 .ل کال٠١٣١د محمددين ژواک يادښت،  -٠١
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 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه

ل کال، د لغامن واليت د الينګار ولسوالۍ دنيازيو په يوې ٠١١١محمد اسمعيل يون د حاجي محمدخان زوى پر 

 .روښنفکرې کورنۍ کې زېږېدىل دى

ابل کې رسته رسويل دي، تر هغه وروسته کلومړنۍ زده کړې يې د الينګار ولسوالۍ د سلينګار په لومړين ښوونځي 

ل کال له نوموړې لېسې څخه په دويم نومره برياىل او پر ٠١١١ته راغى او په خوشال خان لېسه کې شامل شو. پر 

ل کال له نوموړې څانګې ٠١٣١ل کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې محصل شو. پر ٠١١٣

ل کال په نوموړې څانګه کې ٠١٣٥ او پر همدې کال بېرته دپښتو څانګې د کدر غړى شو. پر څخه اول نومره برياىل

 .د ماسټرۍ دوره پيل شوه، يون په ډېر ښه او بريايل ډول دا دوره پايته ورسوله

ل کال څخه بيا تر ننه پورې د کابل  ٠١٣١محمد اسمعيل يون له 

وى( و د)پوهندپوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي تدرييس غړى ا

علمي پوړۍ ته رسېدىل دى، پر استادۍ رسبېره،استاد يون د 

))کابل پوهنتون((، ))هيلې(( او))شمشاد((مجلو د چلوونکي دنده 

هم په ښه ډول تررسه کړې ده. په پېښور کې د چاپېدونکې 

))معارف(( مجلې کتونکى غړى هم و. همدارنگه ديو شمېر نورو 

  .شوى دىچاپي خپرونو همکار هم پاتې 

ل کال، په جالل ابادکې بېړنۍ لويې جرګې ته ٠١٣٠استاديون پر 

د ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفرت مرش شو، ددې جرګې لپاره 

تر ټاکنو وروسته د جرګې غړى، بياد جرګې د غړو له خوا د بېړنۍ 

او  روستي وسه خپل ميللويې جرګې دلومړي منيش په توګه انتخاب شو.استاد يون په دې جرګه کې تر خپل و 

 .تاريخي مسوليت ادا کړ او د هېواد دښمنه عنارصو د توطيو مخه يې ونيوله

تر دې جرګې وروسته، کله چې د افغانستان د اسايس قانون د تدوين بهري پيل شو، نو استاد يون بيا ددې بهري لپاره 

ه تونو کې د اسايس قانون د لويې جرګې لپار د ختيزو واليتونو د داراالنشاد دفرت مرش وټاکل شو. په ختيزو والي

انتخابات هم د همدې دفرت له خوا تررسه شول.استاد يون د اسايس قانون د تصويب په لويه جرګه کې د نوموړې 

جرګې د داراالنشا د غړي په توګه خپل فعال رول ادا کړ. ټاکل شوې وه، استاد يون په ختيزو واليتونو کې د افغانستان 

ياست لپاره د عمومي ټاکنو د دفرت مسول يش، خو په کابل کې د لويو جنګساالرانو او ځينو تنظيمي د جمهوري ر

استاد  (UNAMA)مرشانو له خوا پر حکومت او ملګرو ملتونو د زيات فشار له امله له کاره ګوښه شو.ملګرو ملتونو
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ې استاد يون ونه منله او خپلې استادۍ ته ييون ته وړانديز وکړ، چې په کابل کې به تر دې لوړه دنده دروسپارو، خو 

 .دوام ورکړ

درې کاله وروسته يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د جمهوري رياست د ميل امنيت شورا په دفرت کې 

د فرهنګي چارو د رياست دنده ومنله او په کابل پوهنتون کې پر استادۍ رسبېره ال تر اوسه دا دنده پر مخ 

ل کال د افغانستان او پاکستان د امن ګډې جرګې لپاره د افغانستان له خوا د منيش په ٠١٣٥اد يون پر وړي.است

 .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول تررسه کړه

استاد يون د خپلواک ليکوال په توګه په تېرو شلو کلونو کې ګڼ شمېرفرهنګي او ټولنيز خدمتونه تررسه کړي،په ګڼو 

ديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګندبيان له امله د خلکو په زړونوکې ځاى چاپي، را

نيوىل دى. که څه هم ډېر خلک د يون ليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو شمېر داسې خلک هم شته، چې د 

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې  يون رسسختي مخالفني دي. د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم غلط رنګ او

اکرثه يې زورواکي او د سيايس ډلو ټپلو غړي او مرشان دي، د استاد يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته 

خطر بويل، نو ځکه يې په ټينګه مخالفت کوي. زه ددې شاهد يم، هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه کړې، نو 

في غربګونونه دواړه راپارويل دي، منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او دده پر وړاندې يې مثبت او من

ډلو له خوا وي، چې په تېر کړکېچن سيايس بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې مطرح کړي 

 .دي

و يون په دغسې سخت مثبت غربګونونه اکرثه د ولس دمرشانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا وي، خو استاد

  .اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپل فرهنګي، سيايس او ټولنيز کار ته دوام ورکوي

دا اوسنى فرهنګي کار، چې تاسو يې اوس په مسلسل ډول ګورئ، دا د تېرو شلو کلونو کارونه دي، چې له تېر يو نيم 

سو مخې ته ايښودل کېږي، په داسې يو دولتي کال راهيسې پرې په منظم ډول کار شوى، اوډل شوي او دادى ستا

دفرت کې چې بوختياوې په کې ډېرې وي، د منظم او سرت فرهنګي کار رسته رسول اسانه کار نه دى.استاد يون پر 

خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا 

ې د دوو املان مېشتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ د کړى،په پېښور کې ي

ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د بېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډيټ او چاپ کړي دي. دغه راز يې په 

له يې هم په لسګونو سلګونو کورنيو مشاعرو، اديب غونډو او سيمينارونو کې ونډه اخيستې ده، خپ

 .مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي

رسبېره پر دې، په يو زيات شمېر، ميل او نړيوالو کنفرانسونو کې يې په ښه ډول د خپل هېواد استازي کړې ده. 

 :دلته به يې د اثارو يادونه وکړو
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 اثار

 :پنځونې -الف

 کتاب نوم څرنګواىل چاپکال

 ٠١٣٣شعري ټولګه دويم  مټکور لومړۍ �

 ٠١٣٣په اورونو کې سندرې دوميه شعري ټولګه دويم  �

 

 :راټولونې -ب

 ٠١٣٣هيلې ګډه شعري ټولګه دويم  �

 ٠١٣٣نيمګړي ارمانونه د حريان شعري ټولګه دويم  �

 ٠١٣٣د لوونو فصل ګډه شعري ټولګه دويم  �

 ٠١٣٣د نازو انا ياد د سيمينار د ليکنو ټولګه دويم  �

 ٠١٣٣استاد الفت نرثي کليات داستاد الفت نرثونه درېيم  د �

 ٠١٣٣سيندونه هم مري د اسحق ننګيال شعري منتخبات دويم  �

 

 :ژباړنې -ج

 د ټولنپوهنې له نظره: په افغانستان کې د واک جوړښتونه �

 ٠١٣٣دپوهنوال روستارتره کي اثر دويم 

  د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنه. �

 ٠١٣٣ينيس دوپرې اثر دويم د ن

 په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه �
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 ٠١٣٣د پوهنوال روستار تره کى اثر دويم 

 

 :يونليکنې -د

 ٠١٣٣د اماراتو سفر د اماراتو يونليک دويم  �

 ٠١٣٣که يون دى يون دى د اروپا يونليک لومړى  �

 ٠١٣٣دپنټاګون ترڅنډو د امريکا يونليک لومړى  �

 

 :څېړنې او شننې -ـه

 ٠١٣٣د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه دويم  �

 ٠١٣٣استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى دويم  �

 ٠١٣٣دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود دويم  �

 ٠١٣٣د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه دويم  �

 ٠١٣٣شپږم  د پښتو شعر هنديس جوړښت �

 ٠١٣٣له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل دويم  �

 ٠١٣٣ساينيس پرمختياوې دويم  �

 ٠١٣٣بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي دويم  �

 ٠١٣٣انديال خوشال لومړى  �

 ٠١٣٣هيله د خپلو رسيزو په ملن کې لومړى  �

 ٠١٣٣کلتوري يون لومړى  �

 ٠١٣٣فرهنګي فقر لومړى  �

 ٠١٣٣مرکه او مرکې لومړى  �
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 ٠١٣٣خوشال په خپل ايډيال لومړى  �

 ٠١٣٣دکتابونو په وږمو کې لومړى  �

 ٠١٣٣افغانستان په سيايس کږلېچ کې لومړى  �

 ٠١٣٣پښتو ليکنى سمون لومړى  �

 ٠١٣٣اوسنۍ رسنۍ لومړى  �

 ٠١٣٣که نړيوال ماته وخوري؟ لومړى  �

رکړي او جرئت دې ورته هم تاند لري،الله)ج( دې دى له هر ډول بدو بالوو خداى )ج( دې استاد يون ته ډېر عمر و 

 .وژغوري، په فرهنګي کارو زيار کې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم

 په درناوي

 وفاالرحمن وفا

 افغانستان -کابل


