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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015/07/16 حصین ش،

 !غوڅوۍ مه مرۍ تاریخ د
 لومړۍ برخه

د ویښو ځلمیانو د نهضت لوی »اونۍ مخکې مې د ښاغلي محمد داؤد مومندیوه لیکنه چې عنوان ېې و  څه ناڅه یوه

ړ عادتي ستاینو پرته ویبپاڼه کې ولوستله. د لیکنې له پیل څخه تر پایه له یول« نهیمي »، په«مشر محمد رسول پښتون

هیڅ داسې څه نه وو چې د ویښو ځلمیانو پیژندګلتیا ته څه نوي ورکړي. له بده مرغه ډیره هڅه شوې وه چې دویښو 

ځلمیانو د مشرانو ټولنیز او آن اخالقي شخصیت ته په سپکه وکتل شي اوددغه خوځښت د مبارزو تاریخ په ډیره 

یو اړخیزه ډډه ولږول شي چې دویښو ځلمیانو بنسټ په قندهار کې ایښودل بیرحمانه توګه واړول شي ،اوپه دې خبره 

شویدی اوددغه غورځنګ موسس او بنسټ ایښودونکی هم ارواښاد محمد رسول پښتون و.دغه ډول ناروغه هڅې 

یو  مخکې هم په یوه یا بل ډول یوشمیر نورو لیکوالو هم دخپل ذوق یا ځانګړو اړیکو له مخې ترسره کړیدي. داسې چې

شمیر لیکوالو هڅې کړې چې دویښو ځلمیانو دغورځنګ ځانګو ننګرهار وښیي اوارواښاد قیام الدین خادم ددغه 

خوځښت بنسټ ایښودونکی را وپیژنې. یوشمیر نورو بیا داسې هڅې هم کړي چې دهغه غورځنګ په مشرانوکې یوه 

همدغه څوک دویښو ځلمیانو له قافله  دقومې پیوند له مخې داسې کیسه جوړه کړي لکه چې  ځانګړي شخصیت ته

محمد ارسالن » سالرانو څخه پورته دغورځنګ یواځنی وتلی مشر وي.په دې ډله کې ښاغلی ګل آغا احمدي وردګ د

کتاب کې له ورایه داسې ښیي چې دویښو ځلمیانو تر ټولو اوچت او مخ ته مشر محمد « سلیمي دافغانستان پیاوړې څیره

ډیره غیرې مستندې او په شخصي لیوالتیاوو او یا سیاسي اغراضو والړې لیکنې له لوستونکو  ارسالن سلیمي و.دغه تر

څخه الره ورکوي او نه پوهیږي چې دویښو ځلمیانو غورځنګ،څنګه،چیرته او دچا له خوا رامنځ ته شو، مشران ېې 

چې دغو لیکوالو تر ډیره یا  څوک او ددغه غورځنګ په تشکیالتو کې ېې کومې دندې در لودلې. دخواشینۍ ځای دادی

خپلو ذهنیو اخیستنو او لیوالتیاوو ته لومړیتوب ورکړی او یا ېې هم له داسې آثارو څخه دخپلې خوښې یوڅه را قیچي 

کړي چې هغه آثار په خپله هم دسختې پوښتنې وړ دي.زموږ دزمانې دلیکوالو یوه کمزوري داده چې د پردو یا بهرنیو 

قیقت یواځنۍ زیرمې ښکاري.همدا چې دیوه بهرني څیړونکي یو څه لولي، فکر کوي چې څیړونکو څیړنې ورته دح

کمال ته رسیدلي اوخبره ېې دخلکو خبره دتیږي نقش دی.دغه ډول لیکوال د خپلو وطني څیړونکو آثاروته هم دنوم او 

یړونکو له مړینې وروسته شهرت له مخې ګوري خو دې ته پام نه ساتي چې همدغه آثار په تیره بیا هغه چې دنامتو څ

لیکل شوي ،ښایي له سختو ناروا اړونو سره مخ وي.دا هم یوه ښکاره فکري ناروغی ده چې زموږ لیکوال دورځې په 

نرخ دخپلو فکري، سیاسي، سازماني یا منفعتي دریځونو له مخې دپیښو اصلي زمان، مکان،او دوختونو امکاناتو او 

 په تیږه تلي. هغه نن چې ډیر څه ېې پردي دي.غوښتنو ته نه ورځي بلکې پرون دنن 

له تاریخ څخه زموږډیره باارزښته برخه هغه ده چې چې په موږ کې » که د ګویته دې خبرې ته ور وګرځو چې وایي:

نودافغانستان دتاریخ روانې ډیرې څیړنې نه یواځې داچې کوم شور اوشوق نه هڅوي «یو شور اوشوق را وهڅوي

ینې،کرکې ،نفرت،او شخصیت وژنې تخمونه کري.دا د هرچا حق دی چې څوک ېې خوښیږي او بلکې له بده مرغه دک

څوک ېې نه خوښیږي. خو له دې حق څخه داسې ګټه اخیستل چې دخپلې رواني ناروغۍ لپاره دتاریخ مري غوڅې 
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 7تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بي په خبره: کله کړي او وینې ېې وڅکي یو نه بښوونکی ،خطرناکه اوویروونکی کار دی. دنامتو مؤرخ آرنولد توین 

چې مؤرخ دتاریخي پیښوواکمن نه بلکې د راپورونودقیچي اوسره نښلولوپه کار اخته وي او دمیږي په شان دزمان په 

کنډوالو کې ځغلي اولید ېې هم له میږي څخه پورته نه وي ) نو دتاریخ به څه حال وي( همدغه دنړیوال شهرت 

ت هغو تاریخ لیکونکو ته خواشینی یم چې فکر کوي چې له دولتي زه سخ» درلودونکی نامتو تاریخ پوه لیکي چې 

.په داسې حال کې چې « څانګو څخه السته راغلي السوندونه دځمکې د پوړیودپیژندنې په شان دعینیت شاهدان دي

ایقو ددولتي څانګورپوټونه تاریخ ته نه بلکې داداري کړنودښودنې لپاره هغه هم په ځانګړي اداري مهارت تر ډیره دحق

په اړولو والړ وي.زموږ دزمانې ډیرې لیکنې یا له همدغودولتي راپورونو او یا دوخت له دولتي ورځپاڼو څخه په 

التقاطي توګه را اخیستل کیږي.یوستره کمزوري مو دا هم ده چې دپرله پسې ژورې مطالعې کلتور موکمزوری دی 

ي .موږ دڅیړنې کوم ځانګړي متود نه لرو، ډیر څه .دپوهې ټوله زیرمه مو له دوو درې کتابونو څخه نه ور اوړ

موخبري بڼه لري.تر ډیره په اوریدولیکوال او پوهان سوي یو.هغه څه مو چې اوریدلي او یا ېې زموږ غوږونو ته را 

رسولي تر پوښتنې الندې نه نیسواو دژورې څیړنې هڅه ېې نه کوو.زموږ ډیر لیکوال او له بده مرغه دټولنیزو 

آن ډیرې لرې زماني دورځې په   بې شمیره څیړونکي چې دمهاجرت بیکاریوهمدې لوري ته را ټیلوهلي ديواقعیتونو 

نرخ له خپل سیاسي ، سازماني او آن قومي اوسیمه ییز دریځ له مخې په ډیرو ناروغو معیارونو تلي.له همدې کبله دغه 

ري له افراد او ځانګړو شخصیتونو سره دتړاو شان لیکونکي یا څیړونکي چې ډیر ېې هیځ ډول مسلکي تومنه هم نه ل

او یا مخالفت په وجه دواقعیتونو په ناروا اړولو سره ټول تیر تاریخ له پښو را ځړوي.دمحمد داود مومند لیکنه په دې 

برخه کې نه لومړۍ ده او نه به وروستۍ وي.ددې قلم خاوند په هیڅ ډول په دې هڅه کې نه ده چې له محمد داؤد مومند 

کوم بل ده ته ورته چاسره بې حاصله ناندرۍ په الره واچوي.زه په دې باور یم چې دسردار محمد هاشم خان  یا

دکورنۍ له مطلق العنانۍ څخه   دصدارت استبداد په ښارونو یا سیمو نه و ویشل شوی . ټول افغانستان د محمد نادرشاه

ددې موجب ګرځیدلی « ویده فیل مه را ویښوۍ» په کلکه زوریدلی و.دهغې کورنۍ دا نا اعالن شوی سیاست چې 

پاتې   ټولنیزې الزمې پوهې او لوړ ټولنیز شعورڅخه بې برخې او له سیاست څخه لرې وچې خلک او اولسونه مو له 

شي او دواکمنوخرافاتي افکارو په تورولړو کې دوخت واکمنو ته دظل هللا په سترګو وګوري.په همدې ځوروونکي 

ې چې طبقاتي کرښې ډیرې بیلې نه بریښیدې . خو دحاکمه طبقاتو الس یو،زبیښاک ېې سرتاسري او حالت کې سره له د

استبداد ېې هیواد شمول و.له همدې کبله منطقاً حکم کولی شو چې دهیواد دخلکو او اولسو دبیدارۍ او داستبداد او 

 وتلی غزل ویونکی خرافاتو په وړاندې دمبارزې اړتیا عامه وه.وګوري دویښو ځلمیانو دوخت یو

 ارواښاد نوید دهغه وخت دحاالتو څه انځور ورکوي .دی وایي

 ملت ما جمله از پیر وجوان

 نیست بریک را ویک مسلک روان

 ما  تا طرفدارفیودالیزمیم

 بې ره وبیکاره وبیماریم ما
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 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دبیالبیلو ملي ټولنیزو استبداد ضد بدلون   دویښو ځلمیانو لومړنۍ هڅې هم ښیي چې له دهیواد له ګوټ ګوټ څخه

غوښتونکو آواز را پورته شو.دغه آوازونه د دبینوا صاحب په نوښت دیوه کتاب په بڼه چاپ او خپاره شول . ددغه 

الو پښتو او دري مقالې ېې په کې را ټولې کړې وې. دوخت دوتلو لیکو ۴۳کتاب نوم هم ویښ ځلمیان و او دڅه ناڅه 

ویل شو چې دلومړي ځل لپاره دلیکنو په دغه درانه ټوک کې دهیواد دښځینه لیکوالو طرحې او غوښتنې هم را پورته 

شوې.داچې کابل دهیواد پایتخت اودهغه وخت دملي ټولنیزو آګاه شخصیتونود دپراخه لیدنې کتنې یو مناسب ټاټوبی وله 

دې کبله دویښو ځلمیانولومړۍ ناستې والړې او دهغوی دافکارو راڅرګندیدلوا و وروسته ددغه خوځښت بنسټ هم

ایښودونکې کنګره هم په همدې ښار کې را جوړه شوه نه په قندهار، نه په ننګرهار او نه هم په پکتیا یا مزار او فاریاب 

را پورته شوی آواز په کابل کې  ګوټ څخه داستبداد ضد کې. ښه او منطقي خبره داده چې ووایو چې دهیواد له ګوټ 

را غوټه شو.دا خبره هم دیادولو وړ ده چې دویښو خلمیانو دخوځښت دمشرتابه ویاړ دغه یا هغه شخصیت ته ورکول 

هم وربښي ،بلکې دسیاسي سازماني خوځښتونوپه بهیر دغه  ډیره لویه خبره نه ده او تاریخ ته کومه خاصه تومنه نه 

یا « ملي دموکراتیک »ښت او ترسره شوې کړنې ېې دتاریخ یو ژوندی فصل جوړوي.باید په ټولو کې ددغه خوځ

ډوله خوځښت آرمانونو ته وکتل شي. دغه خوځښت په ټول هیواد کې له درې یا « بورژوا دموکراتیک »

وو له مخې مشران اوبنسټ څلورسووڅخه زیات غړي نه درلودل.په هره سیمه کې دغه خوځښت ته دخپلو ذهني لیوالتیا

ایښودونکي ټاکل او دخوځښټ ټول ویاړ هغوی ته وربښل دخوځښت ټولنیز ې پانګې ته سخت زیان رسوي.دا هغه 

خواشینوونکی عادت دی چې موږبتان تراشو اونه یواځې خپله ورته په ګونډو کیږوبلکې تمه لرو چې نور هم 

 نډو شي.زموږدناروغو ذهنیتونو تراشل شوو بتانو ته په ګو

راوګرځم باید یادونه وکړم چې دویښو ځلمیانوډیر مشران  په هر صورت مخکې له دې چې ددې لیکنې اصلي برخې ته 

اوفعالین او دهغوی دهمغه وخت مینه وال نن له موږ سره نشته دهغوی روح دې ښاد اویاد د ې تل وي . هغوی چې 

کنې دمتن دلنډیز لپاره دمتن په اوږدو کې له ستایونکو، ژوندي هم دي ورته ښه روغتیا او اوږد عمر غواړو. دلی

 اوتکراري القابو څخه تیریږو او یواځې دهغوی په اصلي نومونوبسنه کوو.  دعایه

دپیل خبره مو داده چې دویشو ځلمیانو استبدادي ضد،بدلون غوښتونکی ملي غورځنګ څنګه او له کومه ځایه راپیل 

جوړښت ېې څنګه بڼه نیولې وه.آیا داسمه ده چې ووایو چې ددغه خوځښت دپیل شو، مشران ېې څوک وو اوتشکیالتي 

» ټاټوبی قندهار ، ننګرهار یا کابل و؟ آیا داسمه ده چې پردې خبره ټینګ پاتې شو چې ددې خوځښت بنسټ ایښودونکي

نوا ، نورمحمد تره کي یا په قندهار کې رسول پښتون ، په ننګرهار کې قیام الدین خادم، په کابل کې بی«قافله ساالران 

هم ارسالن سلیمي وو؟دې پوښتنو ته له ځواب څخه مخکې دمحمدداؤود مومند په لیکنه کې څه تم کیږو. محمدداود 

دده )محمد » مومند چې زه ېې له شخصي پیژندنې څخه بې برخې یم له یو ډول معمولو ستاینو وروسته لیکي چې:

عمق او ژورتیا لیدل کیږي چې په څرګند ډول ددې قافلې څارنیان له هغه رسول پشتون( دشخصیت په ابعادو کې هغه 

محمد رسول پښتون یو دروند سیاسي ، اخالقي او ټولنیز شخصیت وه، په سیاسي ډګر »بل ځای « . څخه بې برخې دي

ن او دوستان دپښتون دډلې او حلقې یارا» ، بل ځای«په اخالقي لحاظ دهمقطارانومهاتما وه…کې دټولو قافله ساالر و

داسې څرګندیږي چې :» اوبیا …« وزارتونو، سفارتونواو نورو مقاماتو ته ورسیدل او ددنیوي نعماتو خاوندان شول

نه دموله او خپل اصول او عزت النفس ېې   «آیت الکرسي»دپاره هره شپه په ځان   پښتون صاحب دچوکۍ او اقتدار

څو برخو ته که لږ ځیر شو په واقعیت کې نه یواځې دویښو ځلمیانو  همدې…« دمقام او اقتدار دپاره نه معاوضه کاوه
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دجوړښت ټولو مشرانو ته په سپکه کتل شوي بلکې همغه دقندهار مشران چې له پښتون سره هم غږي، هم الري او هم 

نو او یا آرمانه وو هم په سختو ناروا تورنو ځپل شویدي. که دویښو ځلمیانو په مشرانو کې څوک وزارتونو ، سفارتو

نورو مقاماتو ته رسیدلي وي داددې معنی نه لري چې هغوی دمومند په خبره دڅوکۍ او اقتدار لپاره هره شپه په ځان 

دموله او یا ېې خدای مه کړه عزت النفس نه درلود. وګوري همغه دقندهار دکړي په وتلو شخصیتونو « آیت الکرسي»

بینوا، قاضي بهرام ،   له کبله په بحر معروف وشتون درلود .هلته کې عبدادالهادي هادي توخي چې دتجربې او پوهې

عبدالصمد خان کاکړ، کاکا محمد انور خان، غالم جیالنی خان الکوزي ، عبدالخالق خان واسعي ، محمد ابراهیم 

صیتونه لسګونو نور وتلي سیاسي، اخالقي او پوهنیز شخ اوپه  خواخوږي ، عالمه حبیبی، لوی استاد عبداشکور رشاد 

وو. دا به ډیره بې انصافی وي چې وویل شي : دمحمد رسول پښتون له اخالقو ، پوهې او ټولنیز شخصیت څخه دا نور 

او اقتدار په لټه کې وو او خدای مکړه عزت النفس ېې نه درلود. که له مومند   ټول بې برخې اولرې پاتې وو، دچوکۍ

لماتو سره کوڅه یي چلند تاریخ ته څه ورکوي . ځواب به ېې څه نه وپوښتل شي چې دغه ډول سپکې سپورې او له ک

وي؟ ښکاره خبره خو داده چې دویښو ځلمیانو دوخت افغانستان ډیر لږ دلوست لیک درلودونکي او په اداري پوهه 

کې  سمبال کسان درلودل . واکمنیو نه شوی کولی چې ټوله اداره له خپلو کورنیو څخه جوړه کړي ، په واکمنو کورنیو

دا اهلیت هم نه و. له نادر خانه نیولې تر ظاهر خان اوداودخانه پورې یوه هم په خپله مورنۍ ژبه سمې خبرې نشوی 

دواقعیت یوبل اړخ هم داوچې واکمنو ځینې وخت   کولی او دټولنیزې او کارې پوهې تومنه ېې هم په هیڅ شمیرل کیده .

بیلو پلمو له مرکز آن له هیواده بهر ساتل . داچې په دې لړ کې دروښانفکرانو داخیستلو په څنګ کې هغوی په بیال

پښتون صاحب ته دچوکۍ او مقام څه نه دي رسیدلي ددې معنی نه لري چې دویښو ځلمیانو دغه وتلی مشر چوکی او 

رانو مقان نه غوښت . وروسته به وښیو چې ده خپله هم لږ دولتي مهمې دندې نه دي تر سره کړي. دویښو ځلمیانو دمش

او پلویانو له ډیرو لیکنو څخه ښکاري چې محمد رسول پښتون مهاتما نه بلکې دډیر تند او ډیر ژر اووښتونکي مزاج 

او  نومیږي «ویښ ځلمیان دافغانستان یو سیاسي تحریک»څښتن و.په دې برخه کې دمحمد علم بڅرکي هغه اثر چې 

محمد رسول پښتون دډیر تند مزاج څښتن واو آن دمحمد کتاب په ټینګار ښیي چې « ملي مبارزي»دمحمد ولي )ځلمي(

رسول پښتون خپل ځامن په دې باور دي چې پالر ېې دتند مزاج له کبله دژوند ډیر چانسونه له السه ورکړل.مهاتما 

له مخې یو آرام، خونسرده،دپخې حوصلې او درنې ارادې څښتن و.په هغې الرې ېې « فلسفې» ګاندي دهندوئیزم دنرمې

 ور درلود له اوږدو جیلونو او زورونو سره سره یو شیبه هم له خپلې الرې وانه ووښت.چې با

دی په باطني لحاظ …دپښتون فقر او درویشي دمعنوي جالل اوعظمت سره نغښتې وه»محمد داؤود مومند بیا لیکي:

هم نه دي. محمد  دغه ډول ستاینې تاریخ پوهنې ته څه نه ورکوي اوسمې…« لوی خان او په ظاهري بڼه درویښ و

رسول پښتون او دده ټولنیز شخصیت ته په ژوره درناوۍ دمجبوریت له مخې یادونه کوم چې محمد رسول پښتون دفقر 

او درویشۍ مزه کله هم نه وه څکلي. هغه دخپلې سیمې په یوه ډیره لویه خمکه واله کورنۍ پورې تړلی و.یوید 

وی او په حقیقت کې دکې ، ګې بي یو فعال جنرال و هم محمد کانګفسکي هغه چې لوی افغان پیژندونکی ښودل ش

دفقر  رسول پښتون دقندهار یو لوی ځمکه وال ښیي .محمد رسول پښتون دده دنږدې یارانو له قوله هیڅکله هم 

اودرویشۍ ښودنه نه کوله.هغه دوخت ددولتونو لوی لوی ماموریتونه ترسره کړي و،دکنډک قوماندان، دپولیسو قوماندان 

، عالقه دار،د بیلوبیلو څانګو مدیریت او آن ریاست ېې در لود. دده دژوند حاالت چې وروسته به راشي ښیي چې 

 دویښو ځلمیانو دقندهار دڅانګې له ټولو مشرانو څخه دی دوخت واکمنو ته ور نږدې و.
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چې زما الس دپښتون  مومند لیکي چې محمد رسول پښتون شاعر ، لیکوال او دفلسفي افکارو خاوند و.خواشینی یم

صاحب لیکنو او فلسفي افکاروته نه دی رسیدلی او مومند هم کومه ښکاره بیلګه نه ده ورکړې. دویښو ځلمیانو مرکزي 

خپرونه دانګار په نوم وه ، دوطن او خلق جریدې هم دانګار په مطبعه کې چاپیدلې ، وروسته دګل پاچا الفت په مشرتابه 

ه دغو څلور خپرونو کې ما دمحمد رسول پښتون کومه لیکنه یا شعر ونه موند.په نورو داولس خپرونه هم را ووته پ

لیکنو کې مې دپښتون دشعر لږ څه لوستي دي. شعر ېې په رښتیا خوږ، له ادبي ښکال او فنکاریو څخه ډک دی. خو له 

لو کې ورنه یادونه کړې له دې سره سره ویریږم چې ځینو څیړونکو محمد عثمان پښتون هغه چې بینوا په اوسني لیکوا

 محمد رسول پښتون سره نه وي غلط کړی.

هه ش کې دقندهار دمعروف په عالقه کې زیږیدلی دی . هغه په قد څه لوړ ،په بڼه سور ۱۲۶۵محمد عثمان پښتون په 

سړی ښودل شوی دي ، ویل کیږي چې لږ غوندې عصباني او زیږ پښتون و. دښه ساده اوروان سبک درلودونکی و 

محمد عثمان پښتون وایي: دپښتو مجله مې نشرکړه.دصرف اونحوې اساس مې کیښود،دلغاتو اساس مې کیښود، دپښتو .

…« ،دپښتو کورسونه مې جاري کړل، دپښتو انجمن مې ددنیا لویو انجمنونو ته معرفي کړ…مشاعره مې رواج کړه

 مخونه ۱۷۳-۱۷۲اوسني لیکوال .بینوا 

 دشعر بیلګه ېې:

 تمام جهان رڼا شوه لمر راوخوت پر

 دژوندون سودا په هر سرکې پیدا شوه

 سبزه زبیښي دشبنم ځالنده څاڅکي

 ….دښه بوی په طلب بیا رهي بورا شوه

د محمد عثمان پښتون دیوه ښکلي غزل دا دوه بیته مې ځکه راوړل چې دمحمد رسول پښتون دغزلونو رنګ ، سبک 

 هیله من یم چې دیوه ادبي شته بل ته نه وي تللي. ،ښکال اوفنکاري تر ډیره همدغه غزل ته ورته ده.

مومند لیکي چې محمد رسول پښتون خپل اوخشي )عالمه عبدالحی حبیبي ته یو لیک سپارلی و او په دې لیک کې 

ش در کندهار موجود بودوزمان وضع مقررات وکار سازماندهي ۱۳۰۷ریښه ائ تحریک من قبل از سال » راغلي و

ش خواهد بود. من مرام مشروطه خواهي وتشکیل  ۱۳۰۷از اغتشاش سقوي یعنې آخر سال آن حدود ده روز قبل 

داسې ښکاري چې داود مومند عالمه حبیبی ته  …« اتحادیه ای را به رفقا پیشنهاد کردم که مورد تصویب قرار ګرفت

شویده. عالمه حبیبي یو  دمحمد رسول پښتون لیک په خپله نه دی لیدلی .او داخبره له کوم دري متن څخه را اخیستل

پښتون وتلی تاریخ پوه دی. محمد رسول پښتون هم دهمدې کورنۍ غړی دی. څنګه عالمه حبیبی ته په دري لیک 

ورلیږي دا خبره لږ دپوښتنې وړ ده.له دې سره سره رسول پښتون په خپل لیک کې دیوه مشروطه خواه اتحادیي 

له خوا تصویب شوی هم دی. دده په لیک کې دویښو ځلمیانو نوم غوښتونکی دی او وایي چې دده فکر دده دملګرو 

نشته. دمحمد علم بڅرکي دڅیړنې او لیکنې له مخې هم داسې بریښي چې محمد رسول پښتون څه دپردې شاته پټ پټانه 
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مه څه هم درلوده او په دې کار ېې دویښو ځلمیانو ځوانه برخه ورنه ناراځه هم وه. بڅرکی داهم ښیي چې داخوت په نا

 هم تر ډیره دپښتون غوښتنه وه.

دمحمد رسول پښتون اوحاجي خدای دوست کړه په حزب کې دډیرو غړو دانتقاد وړ وو، ښایي دغه وجه »بڅرکی لیکي 

 مخ ۵۷ویښ ځلمیان، بڅرکی محمد علم « وه چې دوی حزبي کارو بار پټ ساته

واو دګوند دجوړوونکو له ډلې څځه و.زه همدغه لیکوال لیکي: محمد رسول پښتون داخوت دنظریي غوښتونکی 

دپښتون صاحب په حرکاتواو تحریکاتومشتبه وم او دی هم را باندې پوهیده چې زه ېې څارنه کوم. په دې لحاظ ېې 

حزبي مسألې له ماپټې ساتلې له ما څه چې له ډیرو کسانو څخه ېې پټې وې چې ددې پټ پټانې په وجه جمعیت کې دکیڼ 

همغه اثر « دې سلسلې دوام پیدا کړی وای نو یقیناً به جمعیت په ځوان اوزاړه سره ویشل شوی وایالس اړخ پیداشوکه 

 مخ۶۰

محمد علم بڅرکی یوې عجیبې پیښې ته هم اشاره کوي هغه داچې وایي فضل محمد خان او پرواني نائب الحکومه 

ږ ولیدل چې پرون حاجي محمد انور عبدالغني خان ګردیزي ورغواړي اودوی ته وایي چې تاسو دواړه ووایي چې مو

خان اڅکزی او مولوی بهرام دشپې په دوو یادرې بجو دپاکستان له کنسلګرۍ څخه را ووتل. بڅرکی لیکې چې دغه 

تهمت فضل محمد خان ډیر زورولی واو خپل وجدان ته مالمت اوپه خپلو کړو پښیمانه واو داخبره ېې خپله رسوا کړه. 

دویښوځلمیانو دقندهار په ډله کې دغني خان ګردیزي قلعه بیګي تیره توره ډیره محمد له دې کیسې څځه ښکاري چې 

 انور خان او قاضی بهرام ته متوجه وه.

داود مومند بې له کوم السوند څخه ښیي چې غالم حسن صافي هم درسول پښتون په هڅه مبارزې ته هڅول شویدی. دا 

م الدین خادم،ګالب ننګرهاری،الفت،رښتین او نورودالرې پلوي او په داسې حال کې ده چې غالم حسن صافي ځان دقیا

ځان دهغوی همغږی بولي.په لیکنه کې ښودل کیږي چې رسول پښتون له چمن څخه پیښور ته راځي او هلته له غالم 

ې او زه به په کندهار ک  حسن صافي سره چې له کابله راغلی ګوري او هغه ته وایي چې ته په ننګرهاراو کابل کې

دنظر وړ یوه ګوند جوړولوته کار کوو او هرکله مو چې زمینه برابره کړه دویمه غونډه به کوواو حزب به جوړوو.متن 

بیا هم په دري ژبه دی. داچې ولې رسول پښتون هرڅه په دري لیکلي دپوښتنې یو اړخ دی خو داچې دی ددو تنو خپل 

ودونکې غونډې ته هم دبل هیچا نوم نه اخلي یو شمیر پوښتنې او دویمې یا بنسټ ایښ  منځي لیدنه لومړۍ غونډه بولي

رامنځ ته کوي.دی بیا هم دهغه ګوند نوم چې په پام کې ېې لري دویښو ځلمیانو په نوم نه یادوي او ښکاري چې دی تر 

 کوم بل نامه الندې دڅه جوړولو په لټه کې دی.

کنو ته ګوته نیسې اوښیي چې هغوی دویښو ځلمیانو مشر مومند دلیکنې په دوام دمسکو موسیل او یوید کانګوفسکي لی

محمد رسول پښتون ښیي. په دې برخه کې باید یادونه وکړو چې محمدداؤد مومند دیوید کانګوفسکي اثر نه لیدلی او نه 

ه ېې لوستلی دی. دده ټوله لیکنه ښیي چې دده الس ته دمحمد علم بڅرکي دویښو ځلمیانو اثر ور رسیدلی دی او له هغ

اثر څخه ېې هم یواځې هغه ژوره څیړنیزه اوږده سریزه دړې وړې کړې کومه چې ډاکتر طارق رشاد لیکلې ده. په 

خواشینۍ سره باید ووایو چې ددرانه څیړونکي طارق رشاد هغه ژوره څیړنه ېې داسې ځپلې ده چې دحقایقو یوکوچنۍ 

یواځې دتاریخ مرۍ غوڅه کړې بلکې دطارق رشاد  برخه ېې هم په سمه نده را اخیستې. مومند په دې کار سره نه

 دڅیړنې رګونه ېې هم زبیښلي دي.
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نور بیا
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