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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 

 ۹۱/۴۰/۷۴۹۲          محمد داؤد مومند

 استقالل ادبی بعد از استقالل سیاسی                         
 

به قلم دوست محترم من، ژورنالست، نویسنده و مؤرخ توانا، مغفور،  ،در زمره کتنگ اخبار ها، نظرم به مضمون جالبی خورد
هم وطنان عزیز  ااستاد قدرت هللا  حداد که غالبا در اخبار وزین افغان رساله به چاپ رسیده است، مبارک دانستم تا آن را ب

 شریک سازم، استاد حداد مقاله خود را تحت عنوان فوق الذکر چنین آغاز میکند:
و سر آغاز قرار میگیرد، تاریخ افغانستان از آن زمانه ها که گفته اند بسیار فراتر ملی پیش آمد های به گونه مبدأ  در زندگی

 است، خوشبختانه از همان هزار ها سال پیش سر آغاز مسایلی بوده است که سرنوشت بشر را به سوی تکامل برده است.
ت، مردم عام شهر از روشنفکران مسایلی را چون جوانمردی و خدا تاریخ و و تعریف های که از آن شده است بسیار اس

پرستی میدانند. این مباحث فراتر از باور است، از جمله زبان در دو محیط هم اگر مشترک باشد به صورت زندگی و باور ها 
یج در ایران ترجمه به زبان را که  فرق دارد.داستانی است بنام شهر سمک در پایان کتاب صد ها لغت از زبان شهر سمک

 شده است.
مانند معاهده انگلیس ها با ایران در سال هژده صد عیسوی که اعلیحضرت  ،تاریخ و حوادث تاریخی، باور ها را تغییر میدهد

کلمات مروج ایرانی و کلمات انگلیسی ، » امان هللا خان متوجه آن بود ، بعد از استقالل سیاسی، بنام اسقالل ادبی فرمودند: 
 «زبان های افغان بکار نرود، حاال باید به هویت ملی و استقالل ادبی توجه شود.در 

یک  ود .شکه در سیاست ملی دیده میآن  کتب دسترسی دارد. دانستن تاریخ چیزی است و بکار بردن اثر های ننگارنده به ای
 افغان هست و یا نیست و افغان بودن وجایبی دارد. ،افغان

پشتو در در دری و چند کلمه دری در پشتو کاری است برای بیکار که بیگار گرفته شود. دولت افغانستان  اینکه بخاطر چند کلمه
با ولسی جرگه، مشرانو جرگه، کابینه و ریاست جمهوری وجود ندارد، زیرا جهان سرمایه داری و دول صنعتی با تکنالوژی 

ول سالین متمادی، دولت را دولت بسازند، از چیزی که ساخته قوی و مدرن اروپا، امریکا و سازمان ملل متحد نتوانست در ط
 نشده است چه اندیشه؟

  ، پښتونولی او پښتانهپښتو
پښتو بیا پشتونولی هم کیدای سی او دا پشتانه دی چی ژبه یی پښتو او دود یی پښتونولی ده، هر څوک چی پښتو ووایی او 

او دا ښه خبره ده. د بانګوالی نړۍ راتګ له  او نژاد خبره نده راغلیپښتونولی تر سره کړی پشتانه وی. په دی کی د نسل 
د ختیځ په لور او د دوی جګړی چی لمړی ځل د آبادۍ به نوم ) استعمار( بیا رغاونی ، پدی کی پښتانه ډیر وځوریدل.  هلویدیځ ن

 ځله جګړه وه او ده.دا ځلی هماغه پانګوالی چی د دیمکراسی په نامه سندره ده،بل څه یی پیل کړل. دواړه 
 -! پشتو زبان دوم ملی ماست» پښتانه او شمال اءتالف یی بله لوبه ده چی اوس پښتانه او پښتو له حساب او شمیره باسی 

دوی تاریخ نه ګوری او هرڅه د بل له خولی وایی، د څو ټکی پښتو باندی یی شخړه جوړه کړی. د افغانستان اوسنی «  مومند
 والو هیوادونو، امریکا، اروپا او ملګرو ملتونو جوړ کړی دی.دولت که وی نوپانګه 

خو ال جوړ سوی ندی دوی پښتو، پښتونولی، او پښتانه نه غواړی او نوم یی ورکړی جمهوری اسالمی افغانستان، دی ته 
مهال  تاریخ اوږد، سورستان وه پکتیا وه، وایی اسم بی مسماء، په تاریخ کی افغانستان ساکیتان وه، زابلستان هم بلل شوی

 دی.
د اسنادو له مخی د پښتنو تاریخ ډیر وړاندی له میالده دی . په دومره موده کی به څومره بدلونونه را مینځ ته سوی وی . په 

 تاریخ کی ساکستان، سورستان، پاکتیا، افغانستان راغلی، خراسان هیڅکله د افغانستان نوم نه وه، دا له څړه ناسمه ده.
، غزنویانو، غوریانو تر اتلس سوه نه عیسوی م سته ، ځای یی څرګند دی. د کوشانیانو، یفتلیانو،صفاریانوخراسان وه ، ه

 کال پوری د افغانستان یو والیت وه.
یو شمیر لیکوال دغه ناسمه خبره کوی او کوم دلیل یا سند هم نه شی ښودالی. مخکی تر اسالم کومه فارسی لیکنه نسته، 

وه اسالمی شخصیت له برکته چی حضرت سلیمان فارس وه دری، فارسی بلله شوی ده، د پښتنو د وروسته تر اسالم د ی
 وښیدله چی دا د یوه صحابی ژبه وه.خمشرانو هم 

خبره  هاو دا یی ښ« ه فارسی کی ایرانی کلمات نه لیکل کیږی پد افغانستان » وروسته وویل چی  یغازی اماهلل خان تر خپلواک
لواکی اړینه ده. کله چی بهرنی پوځونه له پد ژبی خپلواکی لکه سیاسی خپلواکی، اقتصادی خلواکۍ خپکړی چی وروسته له 

 هیواد څخه ووځی، افغانستان بشپړ خپلواک شی بیا به دا خبره وشی.
 خوشحال بابا وایی:

 نصیحت د دانایانو د کتاب دی
         د احمق ځواب هم نه ځواب، ځواب دی  
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