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 ٢٠١٧/ ٢/ ١٨                                                                                                 مومند داؤد محمد

 

  ليکنه تاريخی رشاد ع�مهد کی وردــم په مشر ترـس د پښتنو د

 

 ارتباط په موضوع د دلته يی زه چی لری وجود ويناوی کره دوه کی ژبه دری په ولس د زموږ
 زر قدر« :چی ده مشعره وينا دوھمه»  . بزرګانند بزرګان دان راز« : وايی وينا لمړۍ رانقلوم،
 ». جوھری جوھر قدر بداند زرګر

 دری کی انګړ په پښتونخوا لويی د او تاريخ معاصر په ھيواد د چی وکړم عرض بايد توګه مقدماتی په
 د چی خان عبدالغفار خان افغان فخر کی لمن په اپښتونخو کوزی د کيږی، سترګو په شخصيتونه لوی

 Dسه تر يی نوم ګاندی سرحدی د او لری Dس تاريخی او لوی کی آزادولو په قاره نيم د ھندوستان
 انګريزی د کی څنګ په چاخانصاحب پا د چی بابا اڅکزی خان عبدالصمد راز ھمدا او دی، کړی

 دوھم کی مبارزه په عليه پر خور ميراث استعماری نتاستبلشم د پاکستان د وروسته بيا او استعمار
 .لری مقام

 شھادت د بابا خان صمد او شو والوزول بم په کور بابا اڅکزی د کی دسيسه يوه په حکومت پنجابی د 
 .کړ Dسه تر جام

 دی بابا ګل محمد Dرښود لوی ژبی ملی اکثريتی د زموږ او مشر ستر پښتنو د کی پښتونخوا بره په
 د ژبی پشتو د او عزت د پښتنو د وګړی تباره پښتون ھيڅ بل کی تاريخ معاصر په ھيواد د چی

 .ګاللی ندی ځان پر ربړ دومره دپاره پرمختيا

 غواړی څه نه لده اوس چی کی ځواب په نادرخان محمد غازی د چی وه مومند ګل محمد مفکر ملی دا
 نه څه نور نه کولو رسمی د ژبی پښتو د غير کی ديوان او دفتر او معارف په زه چی« : وايی

 ».غواړم

 ضد ملی، سوزه،ضد مدنيت جاھل، سقاوی د کی رڼا په تفکر ملی يوه د چی وه مومند ګل محمد دا
 د کی ابعادو ملی ټولو او اقتصادی فرھنګی،کلتوری، سياسی، په يی دوام واکدارۍ ستمی او اس�می
 رڼا په تفکر ملی يوه ھمداسی د او ليده کی تضاد په سره مصالحو او منافعو تاريخی د ملت او ھيواد
 کی ابعادو ټولو په ته سقويت ;ندی، قيادت د خان نادر محمد د ګډون په تورياليو ملی نورو د يی کی

 .  ورکړه خاتمه

 بی او وزله بی دپاره ځل لمړی د يی وروسته څخه خان عبدالرحمن مير دا چی وه مومند ګل محمد دا
 مثبت ګونی دری چی کړل، تشويق دپاره کيدو ميښت د ته صفحاتو شمالی ھيواد د پښتانه مځکی
 :لرل سره ځان د يی عواقب

 .شول خاوندان مځکی د ولس مناطقو مځکو بی د: لمړی

 د چی وګرزيدی وړ زراعت د مځکی لميزرع صاحبه بی او صحاری شړ کی شمال په ھيواد د: دوھم
 .لوده در اغيزه درنه يی کی وداد، ز،ټولني او مختګ پر اقتصادی په ھيواد
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 او وحدت ملی يوه د کی حقيقت په  مراودات کلتوری او ټولنيز او اقتصادی اخت�ط، اقوامو د: دريم 
 مھاجرين بخارايی او ستميان  متأسفانه چی  وه ګام سازه تاريخ او مثبت لوی يو کی لياره په تفاھم
 .ګوری کرکه خورا په ورته

 ھيواد د څخه ;س د صدراعظم خان ھاشم سردار د يی سره غرور ډير په چی وه دمومن ګل محمد دا
 .مانه ونه » اعلی لمر « يعنی مدال ترين لوی

 غQم مير شخصا صدراعظم خان محمود شاه کی انتخاباتو په شوری د دوری اومی د  چی ده دا عجبه
 کړه پيدا لياره ته پارلمان نورو او محمودی لکه شخصيتونه انقQبی نور او ورکړه رأی ته غبار محمد
 ونيول مخه وه ويلی ورور پنځم ورته خان نادر محمد چی  مومند ګل محمد مشر ستر د پښتنو د ولی
 .شوه

 د کی دوران په اغتشاش سقوی د د کی کتاب په » افغانستان در  مشروطيت جنبش «د حبيبی عQمه
 :اچوی رڼا داسی کرباندیتف او فعاليت ثقافتی او سياسی په مومند ګل محمد

 در که بود، پويا و دلير فکر، روشن جوانان از کنر، سادات معروف خاندان از پاچا حيدر غQم سيد «
 عصر در و داشت فکری ھم و کاری ھم داوی و خان قاسم مير با دوم مشروطيت جوانان ھای حلقه
 بابری قلعه در ھشت و صد سه و ھزار اغتشاش در وی ميامد، شمار به خواه آزادی جوانان از امانی
 بنام جمعيتی مومند، خان گل محمد و شيون خان حسن سيد مشر فرقه معيت به آباد جQل ھای

 زمينداور، مانند ھندوستان جرايد در و نمود نشر ) غم کور د ( بنام ای جريده و ساخت جمھوريت
 ...).ميکرد سقو بچه W حبيب  ضد بر تبليغاتی Dھور، و افغانستان

 خان گل محمد ھغه او لرم ملگری يو کی افغانستان په زه چی« :ويل به صاحب خان پاچا افغان فخر
 ».دی مومند

 خټين اطاقه دوه يوه د دھمزنگ د جنازه دده چی وه دا افتخارھم تاريخی لوی يو مومند گل محمد د
 ځانله څخه کورنۍ لطنتیس د  چی کی مراسمو په جنازی د شوه، پورته  څخه جونګړی فقيرانه کرايی
 رشتين پوھاند استاد ستوری لوی ژبی پښتو د درلود ګډون ) کی دوره په بيکارۍ د ( خان داؤد سردار

 :ولوست شعر دا انصاری خان مرزا د کی پای به خبرو خپلو د

 کړ پوشيده ځمکی ھنر د چراغ چی

 ده سزا کړم ډوبه اوښکو په زه يی که

 عQمه شخصيت علمی څاری بی لوی يوه د تاريخ معاصر د او ژغورم نځا نه خبرو زياتو د دلته زه 
 والو ھيواد د ته وينا ندرلود، څاری کی ھيواد په يی څخه حبيبی عQمه له استثنأ په چی رشاد صاحب
 صاحب عQمه رانقلوم، اختصارا څخه رسالی له يون خان اسماعيل پوھاند د ليکنه دا راجلبوم، توجه
  :فرمايی رشاد

 او پوھی آګاھی، له وه، منصبدار زيرک او پوه ، خبره با يو زمانی خپلی د مومند ګل محمد مفکر «
 محمد وه، ځير ښه ورځوته بدو دغو پښتنو د او درلوده ھم خواخوږی او درد قام د يی سره ځيرکتيا

 کی غم په قام د ورځی ډيری او کړلی سبا کی فکر په غمخورۍ د پشتنو د شپی ډيری مومند ګل
 ثقافتی د پښتنو بختو کم د کيږی چی راز ھر وپتييله يی ته پای شولی، تيری پری کرھرانده، Dلھانده،
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 قام د رسی وسه يی څو او وردانګی مرو ھرو به سمولو،ته نظم اقتصادی او ويښتابه سياسی صرافت،
 .وھی پوری ته غاړی ژغورنی د به بيړی ماته

 ھوډيالی او مفکر دا دی، پکار ھمتونه ستر ته کارونو سترو وتQی، نشی عھدی د کار ھر د څوک ھر
 د دوی د يی قدرت او توان خپل  او ورکړه اوږه ته يی بيړۍ ماتی دقام چی وه مومند ګل محمد

 .کړ وقف ته ودی اقتصادی او فرھنګی

 منانج پښتو د کی کندھار په يی دمخه ټولو تر -وکړله توجه ته ژبی قام د کی برخه فرھنګی په ده
 کړ،په پښتو درست چليده، مديريت به حبيبی عQمه د چی افغان طلوع يعنی جريده کندھار د کړ، جوړ
 .وليکه يی کتاب سيند پښتو د راواخست قلم يی خپله

 څيړلی کی په نحويی او صرف ژبی پښتو د چی ده ليار ژبی پشتو د مؤلفه بله مومند ګل محمد مفکر د
  .لری نوشتونه ھم کی دود ليک په کتابونو دواړو دغو د مومند ګل محمد مفکر ده،

 او ژبی پښتو د يی به ھلته وه کی ځای ھر په مومند ګل محمد مفکر به چی کی، وخت په ماموريت د
 کتابونه کړی، غنی ژبه پښتو ، سره اثارو خپلو په چی تشويقول پوھان پښتو د ده جوړاوه، انجمن ادب

 کوچنيانو او ماشومانو پښتنو چی غوښتنه دغه وڅيړی، ګرامر توپښ د او کړی ټول را لغتونه وليکی،
 پر او نيسی وخت ډير شاګرد د تحصيل او تعليم کی ژبه بله چی ولی وشی، ژبه پښتو په تعليم دی ته

 .زياتوی دروندوالی يی ذھن

 د لیپښتونوا د ھم يی پښتانه نور او وه ټينګ رواجونو مثبتو پر پښتونوالی د مومند ګل محمد مفکر
 .تشويقول ته ټينګار باندی دودونو ګټورو

 دا يی به ويل او وړل بد ډير يی څخه مالی غوړه او درواغو درغل، و درو له مومند ګل محمد مفکر
 خصلتونو دغو ھم کی پښتونواله په بلکه دی شوی غندل پلوه له دين د يواځی نه خصلتونه او عادتونه

 ژوند پخپل چی ده دی، وړونکی منځه له فضايلو پښتنی د او کيږی کتل سترګه په نفرت او کرکی د ته
 دغو د ھم ځه خلکو نور له درلوده خواخوږی سره قام له او نفسی پاک تقوی، سياسی څومره کی

 .تشويقول ته چارو فضايلو دغو د يی به خلک او درلوده ھيله فضايلو

 شاغاسی خان احمد علی والی ه،و انسان ټينګ حق پر او اللھجه صريح خورا مومند ګل محمد مفکر
 سره اعQن دغه له ډول څرګنده په يی مومند ګل محمد وکړ، اعQن پاچاھی د کی آباد جQل په چی

 .نشو تير څخه مخالفت او ھوډ خپل له وجود با ټکولو وھلو او تھديدونو ټولو د او وکړ مخالفت

 اوښتی ھم ته بھبود اقتصادی قام د کی څنګ په تربيی د ځوانانو د قام د پام مومند ګل محمد مفکر د
 او بھيدلی بيکاره اوبه وی، پرتی شاړی خورا مځکی کاری ستری ډيری کی شمال په ھندوکش د وه،

 لپاره دللمی زھيرول، نه ډير ځانونه کی کار په کرھنی د خلکو سيمی د کيدل، ځنګلونه مځکی شاړی
 به نور غوښت، څخه دوی له يی  تخم او بیقل فقط وه، کی واک په دوی د راغونه او دشتونه ډير

 چی رسيده نه وس خلکو سيمی د دشتو پراخو په ورپخول، کښتونه بارانونو موسمی او شرايطو اقليمی
 وی داسی ټاټوبی پښتنو د بيا تيره په سيمی ځينی کی ھيواد په خو واخلی تری حاصل او وکری ټول
 دی به خلک سيمی د شی، وکرDی چی وی نه مځکی مړوDی، نشو خلک سيمی د يی دانو غلو چی
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 ھندوستانه له جوار او غنم او شی وDړ ته لټو ھندوستان د دپاره مزدريو او کار د چی وه اړ ته
 .راوړی

 مځکی خاونده بی او وروبلل زاريو منتونو، په کوچيان او خلک مځکی بی دغه مومند ګل محمد مفکر
 ډيری برخو شمالی د ھندوکش د توګه پدی مومند ګل مدمح وويشلی، پری کی شمال په ھندوکش د يی
 څخه مزدوريو د نورو د واچول، کار په يی بيکاران وطن د او کړلی خيزی حاصل مځکی خاونده بی
 سيمی وږی او کړل زيات يی حاصQت ملک د کړل، اخته يی ودانۍ به ملک خپل د او راوګرخول يی
 .کړلی مړی حاصQتو په ملک خپل د يی

 دسيمی ، ووستله Dسه له يھودانو د سوداګری انحصاری پوستکو قلی قره د مومند ګل محمد مفکر
 کی بلخ او شريف مزار په يی نومونو په ) ودان ( او ) رشتيا ( د کړل، تشويق ته تجارت يی خلک

 پانګو ښو د او وDړل پرمخ ډير کی سوداګريو خپلو په شرکتونه دغه وروسته چی کړل جوړ شرکتونه
 . شول تنانڅښ

 ګل محمد مفکر وه، ټولنځی خواھانو ھوا او پوھانو د ادب او ژبی پشتو د ټاتوبی مومند ګل محمد د
 د يی به ورځی د وانخست، Dس څخه پالنی د ژبی پښتو او روزنی له پښتنو د پوری مرګه تر مومند
 .وھل نهچرتو بھبود د پښتنو د يی به شپی د او کاوه تبليغ پښتونولۍ او پالنی پښتو

 قافله بی لښکر، پښتنو د نشته، کی موږ په اوس دواړه پاچاخان افغان فخر او مومند خان ګل محمد
 به ته راتلونکی خطرناکی قافلی ساDری بی ددی کوم ګومان زه نلری، ساDر ھم قافله او دی، شوی
 ډير په او وی یپات ھيس افغان، فخر او مومند ګل محمد مفکر يعنی مشران ښوونکی Dر دواړه دغه

 ختم» . ګوری ته پښتنو روانو Dرو، شلو پر دغو، به حسرت

 :فرمايی بابا خوشحال

 .څپک څپکو په دروند درونو په خټک، خوشحال

  

 


