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

پوهندوی آصف بهاند

۲۰۱۹/۱۲/۰۷

د محمد گل خان مومند
د فرهنگي ـ ادبي هڅو یو لنډ جاج

(زوكړه  ۱۲٦٣ل ل  -مړینه  ۱٣۴٣ل ل)
د جرمني په کولن ښار کې ،د «کونړ کلتوري ټولنه» په نامه د افغانانو یو فرهنگي مرکز توانېدلی دی چې د ۲۰۱۹
کال د دسمبر په اومه نېټه ،د یو شمېر افغان پوهانو ،څېړونکو او نورو فرهنگیانو په گډون د «محمد گل خان مومند
ژوند ـ ژواک ـ اندونه» تر نامه الندې یو علمي سیمینار جوړ کړي .د نورو څېړونکو او پوهانو تر څنگ له ما نه
هم هیله شوې وه چې د محمد گل خان مومند د فرهنگي ـ ادبي کارونو په باب څه ولیکم .دا مقاله د دې علمي
سیمینار له پاره لیکل شوې ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ما (آصف بهاند) د لومړي ځل له پاره په  ۱٣۵۵ام کال کې کله چې د کابل پوهتنون د لومړي کال محصل وم د محمد
گل خان مومند نوم د خپلو استادانو له خولې واورېده .کله چې استاد پر تخته باندې د ډېرو مالوماتو د ترالسه کولو له
پاره د مأخذونو نومونه ولیکل ،یو په کې د استاد بېنوا «اوسني لیکوال» و .د کابل پوهنتون له کتابتونه څخه مې یاد
کـتاب تر السه کړ ،هلته مې د محمد گل خان مومند راغلې بیوگرافي ولوستله.
په لومړي سر کې زه ورته حیران وم چې یو سړی او څو مهم کارونه؛ هم سیاست ،هم اداره ،هم اقتصاد ،هم ادبي
فعالیت ،هم ژورنالیزم ،هم د بهرنیو ژبو زدکړه (روسي ،ترکي ،اوسني لیکوال ۱۰۷۸ ،مخ) ،څومره وخت ،څومره
انرژي ،څومره استعداد او څومره حوصله.
په اوسني لیکوال کې د افغانستان نومیالی فرهنگي شخصیت استاد عبدالرؤف بېنوا ،د محمد گل خان مومند د ژوند او
ادبي ـ فرهنگي هڅو په باب د خپلو السلرلو مالوماتو له مخې چې کومه لیکنه کړې ده ،څو اړین ټکي یې دا دي:
« ...ښاغلی محمد گل خان مومند د اوسنیو پښتـنو له نامتو شخصیتونو څخه و ،چې په خپل وار او په خپل وخت کې
یې د پښتـ و ژبې له پاره د ستاینې وړ قلمي او نظري خدمتونه کړي دي ،چې د پښتـو ژبې په تاریخ کې به په زرین
خط ثبت پاتې وي»...
(بېنوا عبدالرؤف ،اوسني لیکوال ،بشپړ متن ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه ټولنه ،کندهار۲۰۰۹ ،
ام ع کال ،ص  ۱۰۷۷ام مخ)

بېنوا د محمد گل خان مومند په باب د خپلو خبرو په ترڅ کې وایي چې ده د رسمي دندو په لړ کې د تنظیمیه ریٔس ،د
کورنیو چارو وزیر او د دولت وزیر په توگه دندې ترسره کړېدي ،خو په «اوسني لیکوال» کې « ...دی د ریٔس یا
وزیر په توگه نه معرفي کوو ،بلکې ده ته د پښتو او پښتونولۍ د یوه لیوال مشر او مبتکر لیکوال په نظر گورو».
(تېر اثر ،تېر مخ)

د محمد گل خان مومند شخصیت څو اړخونه لري چې زه په دې لنډه مقاله کې یوازې د ده پر فرهنگي ـ ادبي اړخ
خبرې کوم.
مومند صاحب لکه زموږ د نورو تېرو فرهنگي شخصیتونو په څېر په څو برخو کې د کارنامو خاوند و .سیاست،
اداره ،نظامي برخه ،اقتصاد او د دې ټولو تر څنگ ژبه ،ادبیات او ژورنالیزم هم ورنه هېر نه وو او له دې سره ـ
سره یې یو شمېر نور ټولنیز فعالیتونه هم کړي دي چې په ځانگړي ډول د ځینو ټولنیزو او فرهنگي ټولنو جوړول په
کې د پاملرنې وړ دي.
محمد گل خان مومند په شعر او نثر دواړو برخو کې قلم چلولی دی ،چې په دواړو برخو کې د ملي روحیې رنگ
غالب دی.
محمد گل خان مومند پښتـ و ژبې ته د خپلو خدمتونو په لړ کې د  ۱٣۱۱ام هـ کال په لړم میاشت کې په کندهار کې
«پښتو ادبي انجمن» تاسیس کړ چې د «پښتو» په نامه یې یو مجله هم خپروله .استاد بېنوا د محمد گل خان مومند د
دې خدمت یادونه داسې کړېده:
« د پښتو ژبې د خدمت په الره کې د مرحوم مومند یو بل مهم اقدام دا و ،چې په ۱٣۱۱هـ ش کال یې د قوس پر نهمه
د اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید په الرښوونه په کندهار کې د پښتو ادبي انجمن تأسیس کړ ،چې هغه انجمن د پښتو
ژبې پر نور خدمت سربېره د پښتـ و په نامه یوه مجله هم خپروله خو په پای کې هغه انجمن کابل ته راغی او د کابل
د ادبي انجمن سره گډ او پښتو مجله هم د کابل مجلې سره یو ځای شوه».
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن۱۰۷۷ ،ــ  ۱۰۷۸مخونه)

د محمد گل خان مومند په باب په ټولو لیکل شو اثار او مقالو کې څېړونکي په دې باب په یوه خوله دي چې دی د
پښتو ژبې د سوچه والی پلوي و .بیا هم استاد بېنوا وایي:
«مرحوم مومند په پښتو لیکلو او ویلو کې د سوچه والي کلک طرفدار و ...دغه شان دی د متحد سبک او ادبي وحدت
ملگری و ،ده به ویل چې په لوستلو کې هر سړی آزاد دی ،خو په لیکلو کې باید هېڅ توپیر نه وي».
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۷۸ ،ام مخ)

د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مومند صاحب په شعر کې هم خپله قریحه ازمیلې ده ،خو انځور جوړونه او تخیل یې ضعیف دی .تر اوسه پورې د
مومند صاحب پر تخلیقي برخې باندې څېړنه نه ده شوې.
د مومند صاحب پر آثارو او ترسره کړو کارونو باندې دومره چې باید ،کار نه دی شوي .زما د مطالعې او معلوماتو
له مخې څو گوتې په شمار څېړونکو د ده باب یو څه لیکنې او یادونې کړې دي چې دلته یې د ځینو نومونه اخلم:
 ۱ــ استاد بېنوا په اوسني لیکوال کې چې ما یې د همدې مقالې په ترڅ کې څو ځایه لیکنې را اخیستې دي،
 ۲ــ د استاد حبیب هللا رفیع ځینې مقالې او کتابونه چې د دې مقالې د لیکلو په وخت کې زما په واک کې نه شته،
 ٣ــ ښاغلی اسمعیل یون چې د «د مﺤﻤﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه» تر سرلیک الندې یې د لیسانس
دورې مونوگراف ورته وقف او لیکلی،
 ۴ــ استاد سعدالدین شپون په «و ،نه و ،یو شپون و» د خپلو یادداشتونو په ترڅ کې څو ځایه د محمد گل خان مومند
یادونه کړې ده چې ځینې برخې یې په همدې مقاله کې ما را اخیستې دي،
 ۵ــ د اکادیمیسین کاندید استاد صدیق روهي په «د پښتو ادبیاتو تاریخ ،دویم ټوک» کې په دوو ځایونو کې د محمد
گل خان مومند یادونه کړېده:
الف ــ د پښتو د معاصر ادب د ویښتیا د پړاو په شاعرانو کې ۹۰( ،ام مخ)،
ب ــ د پښتو د معاصر ادب د ویښتیا د پړاو په ژبپوهانو کې ۹۲( ،ام مخ)
( روهي ،د اکادیمیسین کاندید سرمحقق محمد صدیق ،دانش خپرندویه ټولنه ،دویم چاپ۱۹۹۹ ،م کال)
لکه څنگه چې پاس یاده شوه چې ښاغلي یون یو بشپړ کتاب (د مﺤﻤﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨﺪ انﺪ و ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه) د
مومند صاحب د ژوند او کارنامو له پاره وقف کړی دی ،یون صاحب د محمد گل خان مومند د ژوند په ټولو برخو
یا لږ یا ډېره رڼا اچولې ده ،زه له نورو برخو سره کار نه لرم ،یوازې به یې په فرهنگي برخه لږ تم شم .یون صاحب
د خپل لیکلي کتاب په پیل کې وایي:
«دا کتابگوټی مـا پـﺮ ۱٣۷۰ل كال د خﭙلـې لﻴﺴــانﺲ دورې د مﻮنﻮگراف په تﻮگه لﻴﻜلﻰ دى او پﺮ ۱٣۷٣ل كال مې
پـه پﯧښـﻮر كې چاپ كړى دى .دا اثﺮ كه څه هـﻢ یـﻮه ډﯦـﺮه كـﻮچنۍ لﻴﻜﻨـه ده ،خـﻮ هغــه وخــﺖ هــﻢ زمـا هـﺪف دا و
چـې وزیـﺮ صــﻴﺐ تــه د نــﻮرو لﻴﻜﻮالــﻮ ،كلﺘــﻮري او علﻤـي ټولﻨــﻮ پــام راواوړي»...
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ٣ ،۱٣۸۷ ،ــ  ۴مخونه)

د غه راز یون صاحب د محمد گل خان مومند د فرهنگي کارونو په باب د خپل بحث په اوږدو کې خپلې
داسې غځوي:

خبرې

د دې تﺮڅنگ زمــﻮږ ،لﻴﻜﻮالــﻮ او علﻤــي ټولﻨــﻮ تــه پــه كــار دي چــې د وزیــﺮ صــﻴﺐ د انﺪ و ژونﺪ پﺮ بﯧالبﯧلﻮ
اړخﻮنﻮ څېړنه وكړي او د هغه لـه انـﺪ دود څخه د اوسـﻨي او راتلﻮنﻜي نﺴـﻞ د روزنـې لﭙـاره د روښـانه مﺸالﻮنﻮ په
توگه گټه واخلي...
وزیﺮ صﻴﺐ نه یﻮازې د هﯧﻮاد سﻴاسي ژونﺪ ته مﺘﻮجه و ،بلﻜـې اقﺘﺼادي او فﺮهنگي مﺴایلﻮ ته یې هﻢ ځانكړې پاملرنه
لﺮله .هغه پښتانه د ښاري كﯧﺪنې او نﻮي اقﺘﺼادي سﻴﺴﺘﻢ له جﻮړښت سﺮه اشﻨا كړل او هﻢ یې د فﺮهﻨګ دروازې ورته
خالصې كـړې او د یـﻮه مﺨﻜښ فﺮهﻨگي جﺮیان پﺮ ،روزلﻮ یې پﻴـﻞ وكـړ ،پښـﺘﻨﻮ تـه یـې دا حق حاصﻞ كړ چې په
خﭙﻞ هﯧﻮاد كې په خﭙلـه ژبـه لﻴـﻚ او لﻮسـﺖ ،وكـړي خــﻮ د پښــﺘﻨﻮ د دومــﺮه لــﻮى خــﺪمﺘګار له دومــﺮه ســﺘﺮو
ویاړنﻮ او خﺪمﺘﻮنﻮ سـﺮه سـﺮه تﺮ اوسـه پـﻮرې د هﯧـﻮاد پـه خﭙﺮونـﻮكې د هغه په باب ډﯦﺮ هغه څه چې الزم وو ،چـا
نـه دي لﻴﻜلـي.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ۵ ،۱٣۸۷ ،ــ  ۷مخونه)

یون په خپل کتاب (د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه) کې د مومند صاحب د فرهنگي هڅو یادونه
په دې ډول کوي:
د پاڼو شمیره :له  3تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

الﻒ  -په ژورنالﻴﺴﺘﻴﻜه او خﭙﺮنۍ بﺮخه کې،
ب  -د ادبي ټولﻨﻮ په جﻮړونه كې،
ج  -د روزنې او پالﻨې په بﺮخه كې،
د  -د ژبې په دفﺘﺮي كﻮلﻮ او رسﻤي كﻮلﻮ كې.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ۱٣ ،۱٣۸۷ ،ــ  ۱۶مخونه)

د محمد گل خان مومند د فرهنگي ادبي کارونه د هرې برخې ارزونه که وشي ،له پیل نه تر نن پورې یې پایلې زموږ
په ټولنه کې محسوسي او خورا مثبتې ارزول کېـږي.
محمد گل خان مومند د خپل وخت غوښتنو او پوښتنو ته په پام سره د ژونالیـزم قوت او رول ته پام کړی و او د
همدې اړتیا له مخې یې په شعوري ډول هڅې کولې چې داسې خپرونې رامنځ ته کړي چې د خلکو او ټولنې په ویښتیا
او د ژبې په غنا کې په بشپـړه توگه مرسته وکړي.
مومند ص احب د دریو مهمو خپرونو په چلولو او سمبالښت کې رول درلود:
 ۱ــ عسکري مجله،
 ۲ــ طلوع افغان اخبار،
 ۳ــ پښتو مجله.
محمد گل خان مومند په  ۱٣۰۰هجري لمریز كال د مجموعه عسكري د مجلې مدیریت هم كړی ،چې د دفاع وزارت
لخوا خپرېده.
ښاغلي اسماعیل یون د ده پر ژورنالیزم داسې رڼا اچولې ده:
په کندهار کې پښتو ژبه باندې د طلوع افغان خپرول،
پښتو مجله چې په کندهار کې یې د «پښتو ادبي انجمن» له لوري خپروله.
محمد گل خان مومند د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې وتوانید چې په کندهار کې او لویه او موثره ادبي ټولنه جوړه
کړي چې نوم یې ورته «پښتوادبي انجمن» کېښود.
هﻤﺪا رنګـه مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨـــﺪ د پښـﺘﻮ ژبې او ادب د الغﻮړﯦـﺪنې لﭙـاره په بﯧالبﯧلـﻮ وخﺘﻮنــﻮ كــې بﯧالبﯧلــې
ادبــي مﺴــابقې او کانکورونه جــﻮړول.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه۱۵،۱٣۸۷ ،مخ)

د محمد گل خان مومند په قلم لیکل شوي آثار:
محمد گل خان مومند د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې گڼشمیر آثار او مقالې هم لیکلي دي چې ځینې چاپ او خپاره
شوي دی او ځینې یې ال نا چاپ پاتې دي.
د محمد گل خان مومند د آثارو په باب په دوو مأخذونو کې د لومړي الس مواد زما له نظره تېر شوي دي:
 ۱ــ د استاد بېنوا په «اوسني لیکوال» کې د مومند د پنځو کتابونو نومونه یاد کړي دي.
 ۲ــ د اسماعیل یون په «د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه» کې بیا د اوو کتابونو او څو مقالو یادونه
شوې ده.
دلته زه د اوسنیو مالوماتو پر اساس د هر اثر په باب په جال ډول خبرې کوم:
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 ۱ــ پښتو سیند:

محمد گل خان مومند په  ۱٣۱۶هـ کال د پښتو ویونو (لغاتو) یو لوی قاموس برابر کړ او نوم یې ورته «پښتو سیند»
کېښود .په خپله خوښه یې یوه مقدمه ورته ولیکله ،چاپ او خپور یې کړ .د مومند صاحب د دې کتاب په باب په
انسایکلوپیدیا کې د رازمحمد ویښ په حواله داسې مالومات وړاندې شوی دی:
«قاموس افغاني یا پښتو سیند د یو ستر لغوي کتاب دی چې لومړی ځل په  ۱٣۱۶ل .کې د پوهنې وزارت په امر د
کابل په عمومي مطبعه کې په لویه کچه چاپ شوی دی .دا سیند د محمد گل خان مومند په قلم لیکل شوی .د دې کتاب
موضوع د پښتو رسم الخط ښودلو او پښتو لغاتو پرتله کولو په باب مردف بحث لري ،په دې کتاب کې د پښتو ابېڅې،
تهجي توري رموز او اشاراتو د پاره قاعدې پرانیستل شوي دي چې د پښتو قاموس لومړنۍ مسوده او د پښتو لغاتو د
راټولولو او چاپولو په الر کې لومړنی اثر دی چې په افغانستان کې چاپ شوی .همدا ډول دا کتاب د پښتو ژبې د
علمي هڅې لومړنۍ زېرمه او د پښتو ژبې د لغوي آثارو لومړنی پوړ دی».
ویل کېـږي چې مومند صاحب د دې قاموس په لیکلو باندې ډېر وخت لگولی دی او ډیری لغتونه یې د خلکو له خولې
اورېدلي او لیکلي یې دي:
«د مومند زیاته بوختیا د لغتونو په څېړنه او پلټنه كې وه .تل به یې له كلیوالو پښتنو څخه د نااشنا لغاتو پوښتنې كولې،
تل به قلم او كاغذ ورسره وو چې نوى لغت به یې واورېدى نو هغه به یې ولیكئ ،گډه وډه او ناوړه پښتو یې نه
خوښېده .چا چې به له پښتو سره بې پروایي كوله هغه یې ښه نه اېسیدى ،د لغاتو په جوړولو كې یې پوره ملكه در
لوده او ډېر نوي لغات یې جوړ كړي دي چي اوس بیخي دود شوي دي .لكه خج = د فشار اواز ،د ژبي لیار و قانون،
وتوځﻰ ،مخرج ،ننوتوځﻰ ،ایره نۍ( ،خاكستر دانۍ) ،خو ځینې نور یې ال تر اوسه دومره دود شوي نه دي ،لكه اڅل
= گیالس ،هڅوب = كلچر»
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 ۲ــ د پښتو ژبې لیاره:
محمد گل خان مومند له «پښتو سیند» نه وروسته ،پښتو گرامر ته مال وتړله او «د پښتو ژبې لیاره» په نامه یې د
گرامر په برخه کې یو کتاب ولیکه چې استاد عبدالرؤف بېنوا په خپل «اوسني لیکوال» کې «د پښتو د قواعدو او
گرامر یو گټور کتاب» په نامه پېژندلی دی چې په الهور کې چاپ شوی دی( .اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۷۷ ،ام مخ)
یون صاحب د دې اثر په باب داسې لیکلي دي:
پښتو گرامر په بﺮخه كې د مﺤﻤﺪ گل خان مومند ډﯦﺮ مهﻢ اثـﺮ دى چې پـﺮ ۱٣۱۷ك ال د سـاپي عﺒـﺪالعﻈﻴﻢ پـه اهﺘﻤـام
او لﻴـﻚ بانـﺪې پـه الهــﻮر كـې چـاپ شــﻮى دى ،لــه ســﺮیﺰې پﺮتــه  ۴۹۵مﺨﻮنه لﺮي»...
( د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه٣۵،مخ)

 ۳ــ لنډکۍ پښتو:
مومند صاحب په دې اثر کې خپل هغه نظریات چې د پښتو او پښتونولۍ په باب یې درلودل لیکلي دي .بېنوا صاحب
ویلي دي چې ده د مومند صاحب دا اثر په  ۱٣۲۷ام هـ کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ او خپور کړی دی .بېنوا
صاحب د محمد گل خان مومند د دې اثر په باب خپلې خبرې داسې غځولې دي:
«دا د مرحوم مومند یوه وړوکې رساله ده چې په  ۱٣۲۷هـ کال یې زما د هغې گیلې په جواب کې لیکلې وه ،چې ما
د کابل په مجله کې له پښتـنـو مشرانو څخه د پښتو ژبې د خدمت په الره کې کړې وه»...
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۸۰ ،ام مخ)

که د نورو خلکو له هر ډول تبصرو تېر شو ،د نوي عصر د نظریاتو په رڼا کې ویالی شو چې په «لنډکۍ پښتو»
کې ټول راغلي نظریات په محمد گل خان مومند پورې اړه لري .دا الندې د پښتو په باب د ده د نظریاتو څو بېلگې
دي چې ده له ښکلو ادبي تشبیهاتو او استعارو سره بیان کړي دي او د ده د فکر او قلم زېـږندنه غوره ادبي بېلگې یې
گڼالی شو«:
ــ پښتو خورا خوږه وروري ده،
ــ پښتو صله رحمي ده،
ــ پښتو شفقت دی،
ــ پښتو مهرباني ده،
ــ پښتو ښېگڼه ده،
ــ پښتو د پښتنو معنویت دی،
ــ پښتو انسانیت ته خدمت دی،
ــ پښتو کار کول دي،
ــ پښتو هاند او کوشش دی،
ــ پښتو صداقت دی،
ــ پښتو پر ځان باور دی،
ــ علم په پښتو زده کېـږي،
ــ جهل په پښتو ورکېـږي»...
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن۱۰۸۲ ،ــ ۱۰۸۷مخونه)
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 ۴ــ روزنه،
 ۵ــ پخلی،
 -۶پښتني تﺮبﻴه:
د دې اثر په باب ښاغلی اسمعیل یون یادونه کوي چې:
«پښتني تﺮبﻴه هﻢ د وزیﺮ صﻴﺐ مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ یـﻮ بـﻞ ،اثﺮ بلﻞ شﻮى د اصالح ورځپاڼې  ۱٣۴٣كـال د اسد
میاشتې د اته ویشتمې نېټې پـه ګڼـه كــې یـې یادونـه شــﻮې ،خـﻮ پـه تﻔﺼــﻴﻞ یــې پــﺮې څــه نــه دي لﻴﻜلي».
(د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴۲ ،مخ)

 ۷ــ پﺨﻮاني ملي او ادبي اصﻄﻼحات:
د اصالح ورځ پاڼې د  ۱٣۴٣ام کال د اسد میاشتې د اته ویشتمې نېټې د ګڼـې له مخې د محمد گل خان یو بل اثر دی
چې چاپ شوی نه دی»...
(تېر اثر ،تېر مخ)

دغه راز په پښتو انسایکلوپیدیا کې هم د محمد گل خان مومند د اوو آثارو نومونه یاد شوي دي ،په دې ډول:
 ۱ــ پښتو سیند (پښتو قاموس)،
 ۲ــ د پښتو ژبې لیار (پښتو صرف او نحوه)،
 ۳ــ لنډکۍ پښتو (د نظریاتو مجموعه)،
 ۴ــ پښتني روزنه (تعلیم او تربیه)،
 ۵ــ پښتو او پښتونواله (پښتني فرهنگ)،
 ۶ــ د پښتو لویه نحوه (معاني او بیان)،
 ۷ــ د پخلي ډولونه (د پخلي ښوونه).
له محمد گل خان مومند نه د راپاتې لیکنو په ډله کې د ځینو لنډو لی کنو یادونه هم شوې ده .محمد اسماعیل یون د
مومند د دې لنډو لیکنو په باب د خپل کتاب په یوه برخه کې وایي چې:
«دغه راز د وزیﺮ صﻴﺐ مﺤﻤﺪ گل خان مﻮمﻨـﺪ دوه لﻴﻜﻨې چې ،د ده په خﭙﻞ الس کښل شﻮي د هﯧﻮاد له نﻮمﻴالي مﺤقق
حﺒﻴـﺐ هللا رفﻴع سﺮه مﻮجﻮدې دي چې تﺮ اوسه چاپ شﻮي نه دي».
( د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴٣ ،مخ)

دغه راز یون صاحب په خپل پاسني یاد اثر کې د دغو لیکنو نومونه هم یاد کړي دي:
ــ سیمه ،د پښـــﺘﻨﻮ د هﯧـــﻮاد او خﺼﻮصـــا د ګـــډ هﯧـــﻮاد ساتﻨې او ګډ مﺪافعﻴﺖ په اړه مﻄالﺐ لﺮي.
ــ میلمستوب ،مﯧلﻤﺴـﺘﻴا او بلﻨه ده ،پـــه مﯧلﻤﺴـﺘﻴاعﻤﻮمي بﺤﺚ او دا چې پښـﺘانه پـه مﯧلﻤﺴـﺘﻴا كـې ډﯦـﺮ یﭙـاوړي دي
خﺼﻮصي بﺤﺚ كﻮي.
ــ ټوكې ،په دې مﻀﻤﻮن كې ټوكې پـه جایﺰو او ناجایﺰو بﺮخﻮ وﯦﺸـي ،جـایﺰې لـه اسـالمي او پښـﺘﻨي ادابـﻮ مﺨـالﻔې
نـه بﻮلي او ناجایﺰې له دواړو سﺮه مﺨالﻔې ګڼي.
( د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴۴ ،مخ)
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د محمد گل خان مومند د ژوند او کارنامو په برخه کې ښایي ډېر خلک رنگارنگ خاطرې ولري چې ځینې به یې
منﻔي اړخ ولري لکه د غبار تاریخ دویم ټوک (غبار میر غالم محمد ،افغانستان در مسیر تاریخ ،جلد دوم ،ناشر :انتشارات
جمهوري ،ویرجینیا ـ امریکا ،۱۹۹۹ ،ص ص  ۷۱ـ  )۸۰او ځینې خلک به ډېرې مثبتې او خوږې خاطرې هم ولري چې
د سیمینار نور درانه گډون کونکي به د خپلو علمي مقالو په ترڅ کې خبرې پرې وکړي؛ خو زه به د خپلې مقالې د ال
ښه پای له پاره ،د محمد گل خان مومند په باره کې د پښتو ژبې د یوه مطرح او پیاوړي لیکوال استاد سعدالدین شپون
څو لنډې خاطرې دلته راوړم چې ده د خپل پالر او مشر ورور له خولې اورېدلې دي او ده په خپله هم محمد گل خان
مومند له نږدې لیدلی دی:
د شپون صاحب په لیکلې بیو گرافۍ کې چې هیڅ ډول مأخذ ته اړتیا نه لري او ټول لیکلي شیان یې د خپلو سترگو
لیدلی حال دی؛ د افغانستان د دریو لویو هستیو (عبدالهادي داوي ،محمد گل خان مومند او شېر خان) مقایسه ،شپون
صاحب د خپل پالر او مشر ورور له خولې په داسې عجیب هنرمندانه ډول لیکلې چې سړی حیرانوي .د محمد گل
خان مومند په باب د شپون صاحب بیان داسې دی:
«کالونه ،کالونه پس ،په  ۱۹۷٣کې چې داوود خان دویم ځل راغی ،د پوهنې وزارت په سالون کې ناروېژي بې مثاله
ژبپوهاند ،مارگنشترنه ،روسي ژبپوهاند دووریانکف او محمد گل مومند ته د پښتو ټولنې افتخاري غړیتوب د ورکولو
په مجلس کې داوي هم بلل شوی و .عبدالرؤف بېنوا او ارسالن سلیمي له داوي سره وو .وزیر صیب (مومند) یو څه
ناوخته راورسېد ،ټول ورته ودرېدو ،بې له داوي نه چې همداسې نېغ ناست و...
محمد گل مومند او داوي دواړه پښتانه ،منور ،مغرور ،مشروطه غوښتونکي وو ،خو داوي د اتاتورک په شان یو څه
افراطي او لبرال و او مومند عنعنوي ،په اسالم او پښتونولۍ والړ او د نادر خان طرفدار و...
زما په خیال داوي په دې هم ځان تر مومنده بر گاڼه چې د ده په وینا څوارلس کاله یې سیاسي بند تېر کړی .دا هماغه
شخصیت دی چې د امان هللا خان په وخت کې ایتالیه کې سﻔیر و ،خو چې سقاو راغی نو یې لنډه استعﻔا نامه ولیکله:

«ما را مستعﻔی بدانید».
حال دا چې مومند ته نادر خان پنځم ورور ویلي وو .د پوهنتون په کالونو کې مې د وزیر صاحب مومند زیارت څو
ـ څو ځلې کړی دی ،اول د دهمزنگ په کور کې او وروسته په گذرگاه کې .په یو ځل د کالوس فردیناند ډنمارکي
کوچي پېژندونکي سره د ترجمان په حیث د ده کور ته الړم.
د دې مالقات یو ټکی مې په یاد دی .کالوس ورنه پوښتنه وکړه ،چې د کوچیانو په میله ځای کې انگور کېږي؟
چې ما ورته ترجمه کړ ،نو وزیر صاحب وویل«:بچیه انگور مه وایه ،کور وایه».
پالر مې د مومند صیب سره د هغه وخت نه پېژندل چې هغه د قطغن او بدخشان د تنظیمیې ریٔس و .پالر مې ویل
چې وزیر صیب یو څه زیاتی کوي ،ما چې ورته د دوکان په باب څه ویل ،نو هغه ویل :دوکان مه وایه ،هټۍ وایه.
ما اعتراض وکړ ،چې هټۍ هم هندي توری دی.
مگر پالر مې د وزیر صیب د تدبیر ،عدالت او وطنپرستۍ ډېر صیپت کاوه او چې ما پوښتنه ترې وکړه ،چې مومند
صیب د شیر خان سره چې ور وسته نایب الحکومه شو ،څنگه مق ایسه کوي ،نو پالر مې وویل چې دواړه د پښتنو
خدمتگاران وو.
منشي قﻔسي چې د نادرخان په راتگ بېرته د والیت په منشي گیرت ټاکل شوی و ،زما د همدې پوښتنې په ځواب کې
په تمسخر وویل :غر د مچ د وزر سره مقایسه کول نه دي سم.
گهیځ الال مې بیا بل قسم حکم کاوه .هغه ویل ،چې داوي د افغاني منورانو د شعور مخکښ و ،مومند بیا همدا شعور
پښتنو ته ورکړ او شیرخان له پښتنو نه وژونکې وسله واخیسته ،لور او یوم یې ورکړ ،تربگني یې ترې واخیسته،
علم او پوهه ـ مکتب ـ سړکونه ـ فابریکې یې ورکړې؛ نو دا درې واړه د یوې باغچې گالن دي».
شپون سعدالدین ،و نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه ۲۰۰۵ ،ام میالدي کال ۵۶ ،ــ  ۶۰مخونه)
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