
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 6تر 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

 

 ۱۲/۲۱/۱۲۲۲        مومند داؤد محمد

 انه کشوری که ، رهبران شان گافغانستان ی
 فهمیدند ملی خود را نمیلسان 

 
 زبان مورد در ملی مبارزان بابای موقف » عنوان تحت بخش دو در که است قبلی های مقاله تداوم مضمون این

 « . شد سپرده رنش بدست   ملی

 
 او ثقافت د رنسانس یوه دوره وه ډیر دوام ونکړ. متأسفانه د امیر شیر علی خان دوره چی د پښتو ژبی

انحطاط هم راغی او د هیواد یوه لویه برخه د سی ا، د کلتوری انحطاط په څنګ کی ، سی ید امیر عبد الرحمن خان په دوره ک
تو ویونکو ږی ، د پښیعالوه لدی نه چی په وچه محاط ک ، ی زموږ د السه ووته ، هیوادکدیورند د اجباری کرښی په نتیجه 

د اتفاق آراء غوڅ اکثریت نه خبره بسیط اکثریت ته راټټیږی . پاتی  « د حقوقی ترمینالوجی نه د استفادی سره » شمیر وګړو
هغه مهال داسی ملی او نړیوالی ستونزدی درلودی ، چی د هیواد د ژغورنی دپاره اړ خان په  دی نه وی چی امیر عبد الرحمن

ه پ ت ورکولو. خو نن د شمال مفسد او شیطانی اقلیت غواړی چی پاکستان ته د یوی سیاسی رشووه چی ددیورند کرښه ومنی 
تیر شی او رسمیت یی ومنی ، د نظار  ید امتیاز په بدله ک« نه غدود  د غوایی» کوریدور ( بحرید ) توګه ، دی کرښی ته

یا ل» : ه خبری نه په ویره او ډار کی دی چی یی ویلی وه رد هغه ک « ولی خان » فاسد اقلیتی اتحاد دمفسده شوری او د شمال 
 « به یو کیږو ، لیا به ورکیږو

ل امیر شکوم مهال  چی د هیوا د انقالبی پادشاه او ملی واقعی قهرمان ، غازی امان هللا زعامت تر السه کړ ، دی هم د لوی در
دی او مدنی لحاظ د شرق یو پیاوړی او غښتلی هیواد ، سیاسی ، اقتصاشیر علی خان په څیر غوښتل چی هیواد په کلتوری 

 چی یوګرزوی . غازی امان هللا به ملی جامی اغوستی او د پښتو رسمی او ملی کیدو دپاره یی د هغه مهال په اساسی قانون ک
او متداول کار  په نامه قید شوی ده ، چی دا خورا معقول« افغانی» نظام نامه بلل کیده د ملی ژبی په حیث ځای ورکړ چی د  

دا وی چی اکثریتی ژبه هم افغانی و بلل شی .لکه څنګه چی په هیواد کی  هځکه چی د هیواد نوم افغانستان دی ، غوره بوه 
دله . فخر افغان خان عبد الغفار خان ویل : څه وخت چی ما د لمړی ځل دپاره امان هللا خان ولید نی نامه بلله او پیژدخلکو په هم

ی ، نو ږل ولس به ژبه وپو هیپژبه نپوهیده ، نو ما ورته توصیه وکړه چی ته د افغانستان پاد شاه یی نو باید د خهغه په پښتو 
 هماغه وه چی په وروستی مالقات کی امان هللا خان ما سره په پښتو ژبه خبری کولی .

و چی خپله ژبه تری ورکه شی هغه قام خپله ژبه سپکه وی ، نو هغه قام سپک شی ا چی کوم ولس ته» فخر افغان وایی چی  : 
 .« ورک شی 

د غازی امان هللا د رنسانس دوره هم ، د امیر شیر علی خان د دوهمی دوری په څیر لنډه وه او مدنیت سوزه سقاوی جنایت 
اهر د ټول مظشعارانو او جنایت کارانو د خپل بغاوت ، اغتشاش او فتنی په نتیجه کی د تمدن ، ترقی ، علم ، کلتور او معارف 

 خاورو سره برابر کړل .
 د ژبنی او کلتوری اریستوکراسی دوره 

د هیواد د مخلوع پادشاه په دوره کی چی د سردار هاشم خان د صدارت او حکومت سره شروع کیږی ، پښتو د دربار نه وویستل 
 د خپلو نیکونو او د غړو  یا په خپله سلطنتی کورنۍ ، شوه او پښتون تبارو سردارانو که اعتمادی وه که طرزی اوکه  سراج

مادر  « ګنګ» ملت د غوڅ اکثریت په ژبه نپوهیدل او د خوشحال بابا ، میر ویس بابا او ستر احمد شاه با با په ژبه کی  ټول 
 زاد وه . 

 

 نوری ژبی زده کول که لوی کمال دی
 خپله  ژبه  هیرول  بی  کمالی  ده

 

چی زه د داؤد خان د صدارت په دوره کی : » ل احمد عبدیانی ، ماته خپله یوه خاطره داسی بیان کړه محترم داکتر صاحب فض
یو ځل د اعلحضرت په معیت پکتیا ته والړم ، څرنګه چی پادشاه په پښتو ژبه محاوره او مرکه نشوه کوالی ، ځکه استاد قیام 

 «د ترجمان په توګه استخدام شوی وه . الدین خادم 
ه عین حال کی ذوالسان لیکونکی دی ، په خپله یوه پاز ، پیاوړی ، تکړه او مبتکر لیکوال محترم غالم حضرت خان چی همدا ر

 چی په یوه مهال د سلطنتی کورنی یو : تر عنوان الندی لیکی«  پیش از اینکه تاریخ مارا بزند ...» په زړه پوری لیکنه کی د 

یی د پښتو ژبه نپوهیده ، ځان سره  ار ته راغلی وه او څرنګه چی په خپله ملیعا لی شان غړی او خورا مهم شخصیت کنده
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 6تر 2 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

 

تعمدا ډډه وکړه  چی هغه هم یو ناالیقه ترجمان وه .) ما د دغه عالی شان شخصیت  د نوم د تذکر نه ،ژبی ترجمان راوستی وه 

                     (         . مومند
اعلحضرت ، فرانسی ته تشریف وړی وه ، نو دکابل رادیو د خبرونو په په یاد دی چی یو ځل « لیکونکی » زما 

وویل شول : څرنګه چی اعلحضرت په فرانسوی ژبه پوهیږی ، فرانسوی مقاماتو سره په  سرهسرویس کی په افتخار
 خبرو کی ، ترجمان ته ضرورت پاتی نشو .

نور احمد  سردار ل په هوتل کی منعقده شوی وه ،چی د انتر کانتیننت کی د ایکافی په نړیوال کانفرانس کی کابل په
 پری سختطبیبی اعتمادی چی په هغه مهال صدر اعظم وه په عربی ژبه خبری وکړی چی مرحوم داکتر عبدالحکیم 

 ناراضی وه .
البته دا د افتخار ځای وه چی زموږ پاچا ، په فرانسوی او زموږ صدراعظم په عربی ژبه پوهیدل ، خو په همدی 

تو کی د تأسف ځای وه چی زموږ د دولت مشران د کلتوری اشرافیت اوثقافتی اریستو کراسی د تأثیر الندی د موازا
به کی ژنپوهیدل او به خپله ملی  ، غوڅ اکثریت په ژبه چی په عین حال کی  ددوی دنیکونو او بابا ګانو ژبه وه د ملت

   دوی د خپل ولس سره په مرکه کی ترجمان ته ضرورت درلود .
قافتی او کلتوری مشکل سره مواجه وه . ث افغانستان د نړی په هیوادونو کی یواځنی هیواد وه چی مشران یی دداسی  

پکه او سپه ارتباط بی پروا وی او خپله ژبه ورته « ولو هره ژبه چی وی » هر هغه وګړی چی د خپلی ملی ژبی 
ه دلت او ملی وجدان د کهترۍ سره مواجه او مخامخ دی . توری فقرلته ښکاری ، داسی وګړی دکبی مقداره او بی اهمی

لمړی  : د تذکر وړ خبره ده چی یو وګړی صرف په دوه څرګنده صفاتو او ممیزاتو د لرولو سره پښتون پیژندل کیږی
 ژبه او دوهم پښتون واله .

بابا ، زموږ د کورنۍ د مشرانو په وینا د سردار هاشم خان په کابینه په کوم مهال چی پښتون تباره ملی زعیم محمد ګل 
ملی مسایلو په ارتباط ، عبد المجید خان زابلی یی په سرمیزی وواهه او څه مهال وروسته یی استعفاء وکړه اود  کی د

رت شمال صفحاتو ته مساف ، نو د افغانستان پاد شاه محمد ظاهر شاه چی به هرکله دڅه موده دپاره  په ایبکو کی اوسیده 
د ګل بابا د لیدو دپاره به د بابا کور ته ورته ، نو اعلحضرت د بابا سره د مرکی په جریان کی د معذرت مکاوه ، د مح

 « ښتو می فهمم اما ګپ زده نمی توانم پوزیر صاحب من » په توګه وویل : 
 «ری نشم کوالی پوهیږم خو خبری زه هم په فارسی پ» نو محمد ګل بابا ورته په جواب کی وویل چی 

ته شخصیت را په ګوزړه وراو شاهین مزاجه اسی پښتون تباره  د راتهڅوک  آیا د افغانستان په معاصر تاریخ کی به
 کاندی چی د مملکت د پادشاه سره تعمدا او دملی غرور په رڼا کی  په دری ژبه  ، خبری ونکړی ؟

  این خیال است و محال است و ....
 من  بدزی یم ، صیمایی هستم یعنی محزد ممح من  سرداری ټبراو پرګنو ، بیړاګانو به په افتخار سره ویل : صیبد 

سدوزایی هستم ، یعنی سدوزی یم ، صیب کواسه ... کاسه امیر صاحب من  ، صیب کزی یم ربارکزایی هستم ، یعنی با
 کبیر هستم ....... او داسی نور .

 

د محمد ظاهر خان سلطنت  په دوره کی څه ګڼ شمیر پښتون تباره ، سیاسی ، اداری او تکنو کرات شخصیتونه 
وروزل شول او لوړ مقامونه یی تر السه کړل چی دا محترم ذوات په مجموع کی د ملی تقوی خاوندان وه خو متأسفانه 

 او کلتوری جبن ۍد محفظه کارالندی ی او چتراو کلتوری اشرافیت د سیوردا ذوات د سردارانو د قشری لیدرشپ  
او ډار په خالء کی پاتی شول او دوی په کلتوری مسایلو کی د پښتو بابا د طرز تفکر نه له ډار او ویری څخه ډډه 

مرکه  وینا اوکی کوله او لدی څخه ډاریدل چی څوک دوی ته متعصب او پښتونیست ونه وایی یعنی په خپله ملی ژبه 
د کاذب احساس په سیوری کی ، دا پښتون تباره ر ګڼل کیدل ، دهمداسی کمترۍ او کهتري او حقارت د تعصب مظاه

عالی رتبه شخصیتونه هیڅکله حاضر نشول چی د هیواد د اکثریتی ژبی او ثقافت د ترویج او تعمیم او رسمی کولو 
کوم بنیادی خدمت او ثقافتی بدلون د بیک طرزی صاحب یا محمد ګل بابا فکر کاوه د ودپاره ، هغسی چی عالمه محم

له ژبی څخه فاصسی حکومتی بیړاګانو په څرګنده او تعمدا د هیواد د ملی اکثریتی امصدر سی ، تردی چی دی سی
و ا ونیوله او دکلتوری او لسانی اریستو کراسی د اغیزی الندی دی ته چمتو نشول چی خپلی د نیکونو ژبی ته د ملی

 مستشعر کاندی . وروزی او او خپل اوالد په همدی ژبه ژبی په سترګه وګوری رسمی
ساس په اکه چیری دربار او دهیواد زعامت ، د امیر شیرعلی خان په څیر د یوه بنسټیز ملی دولتی پالن او پروګرام 

 د، د پښتو ژبی علمی کولو او رسمی کولو دپاره بنیادی او مخلصانه ، ګامونه پورته کړای وای او دهیواد زعیمانو 
نله د ترجمان په مرسته یی دهغوی سره اایرانی مشرانوسره  په کابل او تهران کی په پښتو ژبه خبری کوالی او ځ

ی په اشلخی پښتون تباره چاپلوس او ابن الوقته کسان به هم د دری په ځمرکه کوالی نو بیا به د استاد خلیلی غوندی 
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 6تر 3 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

 

ورۍ ، چی د ایرانی خبلایر سره په ډیره سر ټیټانه په ایرانی بی کلتوره خلیل زاد ته وګ پښتو ژبه قصیدی ویالی .
 لهجه مرکه کوی ، دا دملی شعور او ملی وجدان اهانت ګڼل کیږی .

ه لمړی سر کی باید پښتون تباره لیکوال ، استادان ، مؤرخین پسره موافق یم چی د نظر زه د خپل یو محترم وطنوال 
علمی کولو دپاره ، په اخالص او ایماندارۍ مال وتړی او د ژبنی  اوعمیم او مؤلفین د خپلی ملی ژبی د ترویج ، ت

، د مثال په توګه که یو پښتون تباره لیکوال لس کتابه  خالص کاندی اریستوکراسی د تأثیر او زولنو نه ځان یمسلط
ویج ولی د پښتو ژبی علمی کول او تر   په دری ژبه ولیکی باید حد اقل لس کتابونه هم د احمد شاه بابا په ژبه ولیکی .

قوامو ، اولو ټمخی د هیواد د  په توګه ، دیوه همه جانبه دولتی پالن له یاو تعمیم ، د یوی ملی وجیبی او وظیف
 . هم ګڼل کیږی ږ د دری ژبو وګړو وظیفه ومخصوصا زم

 همنوا یم چیکامالسره  د وړاندیز  ، داکتر صاحب سید خلیل هاشمیانتان شناس سزه د ملی مبارزینو بابا او افغان
د افرادو او وګړو که پښتون تباره وی یا تاجک  . د دکتورا خاوندان شی یو ژبه کتزموږ دری ژبی وطنوال باید  په پښ

لو په څنګ کی دولت د اقتصادی او اجتماعی او نورو پالنونو په څنګ کی ، د ملی اکثریتی ژبی ځتباره ، د هلو او 
نیادی ، ا کی بڼر انینو پهوټولو قعمیم ، ترویج ، انکشاف ، او مخصوصا رسمی کولو دپاره د اساسی د علمی کیدو ، ت

 یی شوی پالنونه ،تر السه ، تعقیب ، تطبیق او عملی کاندی .اثر رهنمؤم
یاری ل د دولت مشران او عالی رتبه مامورین باید په دواړو لویو وطنی ژبو وپوهیزی . ځانله د یوه قانونی مکلفیت له
غاړه ، کیدای شی چی د دولت مشران او عالی رتبه مامورین پدی بریالی شی چی په دواړو وطنی ژبو رسمیت ته 

 . کیږدی 
چی ایران د خپل کلتوری تفوق او سیادت دپاره به افغانستان کی اوږد مهاله څرګند پالنونه  موږ په خپلو سترګو ولیدل

 درلودل .
ی ډنډورو چی متأسفانه زموږ ځین« هم زبانۍ » ایرانو مجلو ، اخبارونو، کتابونو ، فلمونو ، تبلیغاتو ، مطبوعاتو او 

سر په مرکو کی بیړا ، ایران خواهان پری هم لکه کنجاړی نشخوار وهی ) زما پیشنهاد دی چی تل د ایرانی مقاماتو 
څو ایرانیان او ایران پرستان دی نتیجی ته و رسیږی ،چی موږ  باید او هرو مرو د ترجمان نه کار و اخستل شی تر

د ایرانیانو سره هم زبان نه یو(  د کابل وړوکی تهران جوړ کړی وه . ایران زموږ په هیواد کی ، مذهبی مؤسسات 
به  یننی محصلاخانه د ایران په پیسو او مرسته جوړه شوی ده . افغ هم تقویه کول چنانکه د جمال مینی لویه تکیه

ایران په تاریخی لحاظ زموږ  لکه سید مخدوم رهین ، د ایران ګوډاګیان جوړیدل .ایران ته تلل ، چی اکثره تری 
خطرناک ترین دشمن دی تاسو وګورۍ چی ایرانی شیخ سعدی د خپل ټول فضیلت سره دومره بی فضیلته کیږی چی 

 زموږ د ولس سپکاوی کوی او وایی په خپله یوه رباعی کی 
 

 یا روز اول حسن به ترکان دادند دسع
 عقل و دانش همه با مردم ایران دادند

 عشوه و ناز و کرشمه ،همه با مردم هند
  خری و احمقی و جهل به افغان دادند

 

بد بختانه د ایرانی او پاکستانی مزدورو او فاسدو په اصطالح جهادی حزبونو د اقتدار سره زموږ هیواد نه  د ایران 
نخست وزیر ، او دری ژبی، نور خپل سچه والی د السه ورکړ او ایرانی کلمات لکه دانشګاه ،  هومستعمره جوړه ش

واکنش ، ویژه ، واژه ، دانشجو ، دانشکده ، هواپیما او داسی نور په ډیر افتخار سره حتا پدی ویب سایت کی هم 
 استعمالیږی .

، اود هغی نه دوهم قرآن شریف جوړ کړی وه « پنج کتاب » بی مغزو طالبانو هم د خپل حکومت په دوره کی د 
 لوستل یو مذهبی فریضه ګڼله . 

د یحیی خان د کورنی د اخالفو د قدرت په دوره کی د خپلی اکثریتی ملی ژبی نه د لسانی اریستوکراسی او ژبنی 
تبعیض په رڼا کی  داسی فاصله و نیول شوه چی مخصوصا د کابل په محیط کی د پښتو ژبی توهین او تذلیل یو معمول 

 :او نورمال پرکتس وه . دا موږ په کراتو اوریدلی دی چی 
 ارسی شیر و شکر استف

 افغانی ............. است
د پښتو ژبی تذلیل تر دی حده ورسیده چی د هغی نه به د لګن خاصره ، مترادف مفهوم افاده کیده ، چنانکه په ملنډو 

 «پښتویت چطور است ؟ » ویل کیده چی  به او خندا
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پخوانی استاد او رءیس قیصه کوله چی په  زما  محترم دوست پوهاند داکتر شیرزاد یعقوبی د ننګرهار د پوهنتون
ولی زه ددی سړی په « پښتویت چطور است ؟ » اداری دفتر کی یوه تاجک تباره مأمور به ماته همیشه ویل چی    

خو یوه ورځ یوه دوست راته وویل چی ددی مأمور منظور ستاسی تذلیل او اهانت دی . پوهاند  ، اصلی مدعا نپوهیدم
بیشرفه مأمور اصلی مدعا څه ده ، نو بل ځل چه ده راته وویل پښتویت چی پوه شوم ددی صاحب وویل څه وخت 

 چطور است ؟ دی می دومره وډباوه چی زما د خپو په چپولویی شروع وکړه .
تقریبا پنځلس کاله دمخه مرحوم عزیزهللا واصفی په یوه تلویزیونی پروګرام کی په افغانی ملی پښتو ژبه خبری کولی 

د یعنی د هغه سردار په نظر « آقای واصفی انسان واری ګپ بزن » غ وکه چی ږمحمد زی سردار پری چی یوه 
 خپلو نیکونو او څلویښت ملیونه پښتنو ژبه د انسان ژبه نه وه او پشتانه انسانان نه بلل کیدل .

و تحقیریدل الندی ترخو الفاظ نکی یعنی پښتانه پدیوژبه تحقیریده بلکه ددی ژبی ویو« افغانی ملتی » دا ځانله نه چی 
غول ، افغان .... ، افغانه ګفتم راشه چپلی به پایش باشه ......، افغانه سالم دادی بیر تنګه تاوان دادی ، افغانی  : افغان

 ؟ افغان شق ، او داسی نور .شد یعنی خراب شد ، افغان هستی یا مسلمان 
ه کابل کی اوسیدو او د مرحوم سردار احمد علی خان درانی موږ د سردار صاحب داؤد خان د صدارت په دوره کی پ

تګ او راتګ درلود خو د سردار احمد علی خان درانی زوی مرحوم جلیل درانی ، هر ځل  مو کورنی د کورنۍ سره
 .....«افغانه ګفتم راشه ، چپلی به پایش باشه » چی به یی موږ ولیدو شروع به یی کړه چی 

 :، محترم زوی یوه ورځ ماته وویلهود سره رود د دری ژبی تکړه شاعرد ننګرهار د مرحوم سید صادق آغا چی
 

 ګر خدا نا خواسته افغانی رود اندر بهشت
 چور میکند جنات وتجری تحت االنهار

 

د  ،او سردار مصتفی ظاهر« د ملکه حمیرا ورور » که بی کلتوره پښتون تباره سرداران لکه همایون شاه آصفی 
او د اتحاد شمال د فاسدی شیطانی اتحاد د چاکرۍ او غالمۍ رسۍ په غاړه کی   ید شورپنجشیر د زمرد فروشانو 

 «مصتفی کاظمی » کوو. څو کاله دمخه چی یو لوی شورای نظاری ملعون « ګالیه» واچوی نو بیا به د چانه ګیله 
د شهزاده نادر ګیتار نواز زوی په افتخار سره اهرظ دار مصتفیرنو بی کلتوره او بی پدره س ؤته ولیږل شو جهنم

پداسی حال کی چی د هیواد د واقعی « . تا که مصتفی ظاهر زنده است ، مصتفی کاظمی زنده است» وویل چی 
 نیشنلستانو په نظر کی ، مصتفی ظاهر هم په مړو حسابیږی .

یواد کی د مفسدو ستمی او جنایتکاروحلقو او په هداسی څرګندیږی چی د انګریزانو په څیر د شوروی اتحاد دولت هم 
 اقلیتونو په خوا کی والړ وه .

د پوهنتونی لکچرونو په استناد څه وخت چی په  د ملی لوی شخصیت مرحوم پوهاند صاحب فضل ربی پژواک
ولیکل  اراخب« پراودا » هیوادکی مدنیت او انسانیت سوزه سقوی جنایت کارانو ، اقتدار تر الیه کړ په شوروی کی د 

 بریالی شو .« دهقانی انقالب» چی په افغانستان کی 
داسی اټکلیږی چی په افغانستان کی د ستمی افکارو لوی مشر د دربار وزیر علی محمد خان بدخشی وه چی دده 

 د کی ، جی ، بی غړی وه . او غالبا میرمن هم د شوروی اتحد د اتباعو
د  ،ولی په ښکاره او څرګنده او عملی توګه د طاهر بدخشی ډله ، د پرچمیانو ببرکی ډله او د شعله جاوید یوه برخه 

پنجشیر د زمرد فروشانو فاسده شوری ،مفسد جمعیت ، شیطانی شمال اتحاد ، د پښتنو د هویت ، پښتو ژبی او پښتنی 
مخصوصا محمد ګل بابا د شخصیت په تخریب کی ، هسی  ثقافت او تاریخ دمسخ کولو او د پښتنو د سترو مشرانو

خطرناک او تخریبی رول ولوباوه چی د هغی د جبران دپاره یوځل بیا په هیواد کی د امیر شیرعلی خان غوندی قیادت 
 اړه لیدل کیږی .او مشرۍ ته 

ت سوزه ، اغتشاش او څرنګه چی محمد ګل بابا د هیواد د نجات د قهرمان محمد نادر خان سره ، د سقوی افغانی
ه او برخه درلوده ، نو محمد نادر خان د محمد ګل بابا نه وپوښتل چی ډتاریخی فتنی په خنثا کولو کی لویه او درنه ون

 ته زمانه د خپلو ملی خدماتو په بدله کی څه امتیاز غواړی ؟
، انکشاف ، رسمی کولو او په  چی غیر د پښتو ژبی د تعمیم : په جواب کی وویلمحمد ګل بابا محمد نادر خان ته 

 عاتو کی د یوی ملی ژبی په حیث د ځای ورکولو نه پرته هیڅ نه غواړم .وبمعارف او مط
د محمد ګل بابا فقیرانه کرایی کور د پښتو او پښتونوالی د ښوونی او روزنی د اکادمی حیثیت درلود . محمد ګل بابا 

ی لحاظ یی حمایه کړل ، د پښتو ژبی نومیالی لیکوال ، شاعران او پښتانه لوی لیکوال او ادیبان وروزل او په سیاس
استاد بینوا ، استاد خادم ، استاد رشتین ، محمد قدیر پوهان لکه عالمه حبیبی ، استاد الفت عالمه عبد الشکور رشاد ، 
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ر او داسی نور لکه پتنګان محمد ارسالن سلیمی ، محمد دین ژواک ، جرا« د داکترصاحب  روستار تره کی کاکا » خان تره کی 
 ، پر محمد ګل بابا راټول وه .

محمد ګل بابا د بښتو ژبی د یوه مبتکر مفکر او استاد په څیر ، په پښتو ژبه کی د رسمی ماموریتونه تر څنګه بنیادی کتابونه 
ښتو ونه کوی : پښتو سیند چی د پنومونو یادد په خپله رساله کی د بابا د الندی کتابونو  یون . محترم استاد اسمعیل خانولیکل 

شتو ژبی پلیاره چی د  . د پښتو ژبی ۲۱۲۲ژبی یو قاموس دی او تفصیالت یی په فارسی ) دری ( ژبه شویدی . د چاپولو کال 
   پښتنی تربیه ، پخوانی ملی او ادبی اصطالحات او داسی نور.، پخلی ،  . روزنه ، لنډکی  پښتو۲۱۱۱ګرامر دی د چاپولو کال 

په هغه مهال چی محمد ګل بابا په لوی کندهار کی رءیس تنظیمه وه ، نو د طلوع د استاد قدرت هللا حداد د خولی روایت دی  
 »ژبه نشریده ، نو محمد ګل بابا یوه ورځ استاد حبیبی ته وویل چی « دری » افغان اخبار د استاد حبیبی په مدیریت په فارسی 

استاد حبیبی د بابا په اعتراض پوه شو اوله هماغی ورځی څخه وروسته د طلوع « نکوی  حبیبی دا اخبار دی ما سره خبری
 چی محمد ګل با با استاد حبیبی ته ددی خدمت په بدله کی  : استاد اسمعیل خان یون لیکی یل شول .افغان نشرات په پښتو ژبه پ

کال په کندهار  ۲۱۲۲خشش کړه . محمد ګل بابا په دیرش زره افغانۍ نقدی جایزی برسیره څو جریبه ځمکه په کندهار کی بد
 « پښتو ټولنه» تأسیس کړ چی دا انجمن وروسته په کابل کی په « پښتو ادبی انجمن » د کی 

 بدله شوه .
 یعالمه صاحب عبد الشکور رشاد د استاد اسمعیل خان یون په هغه رساله کی چی یی د محمد ګل با با په مورد کی لیکل       
مد مفکر مح» په توګه معرفی کوی . عالمه صاحب رشاد لیکی : « مفکر »ه خپل یوه مضمون کی بابا د خپلی زمانی د ، پ ده

ګل مومند د خپلی زمانی یو باخبره او پوه شخصیت وه چی د پښتنو بدو ورځو ته ښه ځیر وه ، دی شخصیت ډیری شپی د پشتنو 
ری د ولس په غم کی اللهانده تیری شولی ، پای کی یی نتیجه واخسته ، د غم خورۍ په فکر کی ، سبا کړلی او ډیری ورځی پ

 او اقتصادی نظم دپاره به هرو مرو وردانګی او څو ، ښتیا بههر راز چی کیږی د کم بختو پښتنو د ثقافتی صرافت ، سیاسی و ی
هی . هر څوک د هر کار تر به د ژغورنی غاړی او ساحل ته پوری و« کشتی » یی وسه رسیږی د قام او ولس ماته بیړۍ 

عهدی نسی وتالی ، سترو کارونو ته ستر همتونه په کار دی ، دا مفکر او هوډیالی محمد ګل مومند وه چی د قام او ولس ماته 
چی تر غاړی ونه رسیده ( او خپل توان او قدرت یی د پښتنو د فرهنګی او ته یی اوږه ورکړله ) خو افسوس « کشتی »بیړۍ 

اف ته وقف کړ . عالمه صاحب رشاد خپلی لیکنی ته داسی دوام ورکوی : د مفکر محمد ګل مومند پام د ځوانانو اقتصادی انکش
 د تربیی په څنګ کی د قام اقتصادی بهبود ته هم اوښتی وه .

زرع لم ی» بی فایدی بهیدلی او شاړی ،پرتی وی ، اوبه « لم یزرع » د هندوګش په شمال کی ډیری لویی ستری ځمکی شاړی 
ه کار کی ځانونه زیات نه زهیرول ، دللمی لپاره ډیر دشتونه او راغونه د پځمکی ځنګلونه کیدل ، د سیمی خلکو د زراعت « 

 غوښت ، نور به اقلیمی شرایطو او موسمی بارانونو ، کشتونه سیمی د خلکو په واک کی وه ، فقط قلبی او تخم یی له دوی څخه
وکری او حاصل تری تر السه کړی ، ولی د هیواد په ډیرو پښتنی سیمو کی  . دخلکو وس نه رسیده چی ټولی ځمکیور پخول 

زمکی کمی وی چی د خلکو او ولس زراعتی احتیاجات پوره کړی ، د همدی پښتنی سیمو خلک به د کار او مزدوریو دپاره 
 ر له هندوستانه راوړی .مجبور وه چی هندوستان ته والړ شی او غنم او جوا

ور وبلل او دولتی بی خاونده ځمکی یی د ه منتونو او په عذر او زاریو پمفکر محمد ګل مومند دغه بی ځمکی خلک او کوچیان 
هندوکش په شمال کی پری وویښلی ، پدی توګه مفکر مومند د شمالی برخو ډیری بی خاونده او بی حاصله دولتی ځمکی حاصل 

یی د هندوستان د مزدوریو څخه خالص کړل او د خپل هیواد په عمران او ودانی یی مصروف کړل ، د  خیزی کړی ، خلک
 ل هیواد په حاصالتو مړی او خود کفا کړلی .پملک حاصالت یی زیات کړل او وږی سیمی یی د خ

 عالمه عبد الشکور رشاد د محمد ګل بابا د ملی خدمتونو په دوام کی لیکی :
د السه وویسته دسیمی خلک یی تجارت ته تشویق « یهودانو » د د قره قل پوستکو انحصاری سوداګری د مفکر محمد ګا مومن

جوړ کړل ، چی دغه شرکتونه په خپلو په نومونو یی په مزار شریف او بلخ کی شرکتونه « یووالی » او « رشتیا » کړل ، د 
 .سوداګریو کی ډیر پر مخ والړل او خلک د ښه پانګو څښتنان شول 

مفکر محمد ګل خان او خان عبد الغفار خان دواړه اوس په موږ کی نشته ، د پښتنو لښکر بی قافله شوی دی ، او قافله 
رح » مشران  وونکیښهم ساالر نلری ، زه ګومان کوم ، ددی بی ساالری قافلی خطرناکی آیندی ته به دا دواړه الر

 الرو روانو پښتنو ته ګوری . ،هیس پاتی وی او په ډیر حسرت به دغه شلو« 
د عالمه صاحب رشاد چی په خپله د پښتنی لوی کهول یو لوی مفکر وه ، پیشبینی د پښتنو د مستقبل په مورد کی صدق وموند ، 

 تباه کوونکی ه مینځ کی دپلوبو  ښتون خوا کی د خطرناکی داخلی او او نړیوالی سیاسیپپښتو ، پښتونواله او پشتانه په لر او بر 
 د تاریخده چی چیلنج سره مواجه دی ، ددوی ژبه ، کلتور ، اقتصاد او ټولنیزه معاشره دداسی یوه خطرناک بحران سره مواجه 

سل کاله د مخه د پښتنو په حال څرګنده تقریبا . د حضرت عالمه داکتر اقبال هغه وینا چی هغه په هیڅ مرحله کی څاری نلری 
 مثاله توګه صدق کوی . داکتر اقبال فرمایی :کړی وه ، نن ورځ په واقعی او بی 

 

 در ضمیرش صد هزار افسانه ایست خیبر از مردان حق بیګانه نیست 
 آهوی او ګیرد از شیران خراج سر زمینی کبک او شاهین مزاج
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 6تر 6 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

 

 بی نظام و نا تمام و نیم سوز لیک از بی مرکزی آشفته روز
 ارداتروزګارش بی نصیب از و قومی بی تب و تاب حیات، آه 

 چون صلوت بی امامکار و بارش  آن یکی اندر سجود ، این در قیام
 آه از امروز بی فردای او ریز ریز از سنګ او مینای او

 

د کندهار د ویښ زلمیانو د نهضت یو لوی مشر ، جناب محمد رسول خان پښتون چی د محمد ګل بابا د ډیرو کلکو 
سلسله کی ماته وویل چی په هغه مهال چی محمد ګل بابا په مزار کی  حامیانو څخه وه ، یوه ورځ د خپلو خاطراتو په

چی په مزار کی میشت یهودان د رءیس تنظیمه وه او زه د هغه سره  وم ، یوه ورخ محمد ګل بابا ته خبر ورسید 
کوی یعنی یهودانو « محمدی » دایروی حلقه کی یوه  پی د خوانه پهشمسلمانانو ماشومان اختطاف کوی او بیا یی د 

په سیخونو وهل کیده ، تر څو د تدریجی شکنجو په نتیجه کی به  بهبه به یوه حلقه جوړه کړه او اختطاف شوی ماشوم 
 ماشوم ووژل شو .

 د محمد رسول خان پښتون وویل چی محمد ګل بابا فورا یو ډلګۍ عسکر د ځانه سره کړل او موږ ټول په شپه کی
ه خپله د یهودانو د قلعی په خوا پمحل ته والړو ، محمد ګل بابا امر وکړ چی تاسی ودریږۍ او دی  یهودانو موعود

کاوه نو « محمدی » روان شو او دروازه یی په لغته وهلو پرانسته ، چی په همدی مهال یهودانو یو مسلمان ماشوم 
یهودان باالفعل ونیول  مجرمنو بیا عسکرو منډه کړه او« ی محمد» محمد ګل مومند په  ډیر دروند آواز ږغ کړ چی 

هغه یهودان چی باالفعل نیول شوی ، پرته لدی چی د مرکزی شول . پښتون صاحب وویل چی محمد ګل خان مومند 
 مت نه استیذان واخلی په خپل امر اعدام کړل او د هغوی کورني یی هرات ته فرار کړی . وحک

اور د مجرمو یهودانو اعدامول او د هغوی څخه د قره قل پوستکو د تجارت د انحصار له په ب« داؤد مومند » زما 
محمد ګل مومند  مینځه وړل ، هغه دوه اساسی عوامل دی چی داخلی یهودانو او یهود مشربانو تر نن ورځی پوری د

و نه حتا یوه لحظه هم غافل ه ملی او نړی واله سویه د هیڅ نوعه ممکنه تخریب او افترآتپد تخریب دپاره شخصیت  د
»  ه دوره کی ، د یهودانوپ، د هغه د تقاعد  مرحوم میر عبد العزیز آغا د خولی نه کابل د پخوانی والی ، ندی . ما د 

 . ډیر څه اوریدلی دینکی ارتباطاتو  په مورد کی ود اقتصادی او حیران کو «یر کوچنی اقلیت وه ډچی 
اود روس  جنګانی مسعود خمس السدی او استاد المنافقین بحران الدین سقو ثانی احمد شاهد پار دریایی ستمیانو ، د بچه 

او توردی قالنو نه برسیره ، یوه بی شعوره ، بیړا ، بی  وپدرامیان : پیروانو او جراسیمو لکهپرسته  طاهر بدخشی 
و بابا ته ا جاړه شخوند او نشخوار وهیننګه او بګیل تش په نامه پښتون تباران هم شته چی د ستمیانو په زهراګینی کن

 په سترګه ګوری . « البته په منفی مفهوم » د متعصب او قوم پرسته 
داسی څرګندیږی چی د هیواد په اوږده تاریخ کی غیر له خوشحال بابا ، میرویس بابا ، ستر احمدشاه بابا ، مفکر امیر 

، فخر افغان خان عبد الغفار لی خان اعلی مصاحب وه قاضی عبدالقادر خان چی د امیر شیر عشیرعلی خان ، مفکر
نه غیر بل هیڅ زعیم د پښتو ملی ژبی د علمی کولو تعمیم او انکشاف ، د پښتون خان او عبد الصمد خان اڅکزی بابا 

 شپی او ورځی سبا کړی وی .  د محمد ګل بابا په څیر والی د غښتلتوب او دپښتنو د برم په غم کی
ل کندو لټاوه او حاضر نه وه چی د خپ ، او اتهام نه د افترا د کلمی  بګیلو پښتون تبارانو چی د تعصببابا لکه نورو 

نیکونو او بابا ګانو ثقافتی میراث په امانت او ودیعت  ،د ته دال اوالد پاو خ یولس د غوڅ اکثریت په ژبه ځان پوه کړ
ری جهاد په دګر کی ودرید ، نه د چا نه ډاریده او نه یی د او افتخار پریږدی ، په څرګنده او فوالدی عزم د ملی کلتو

 پر ځان آیت الکرسی چف کوله . دولتی اراکینو په څیر د چوکی او اقتدار د ساتلو او ژغورولو دپاره سبا او ماښام 
 آیا دیوه ملت غوڅ اکثریت چی تر دی حده مظلوم او محکوم واقع شی چی ژبه یی د لګن خاصره سره انډول وګنل

شی ، دداسی مظلوم او محکوم ولس د انسانی ، بشری او ملی حقوقو نه دفاع ، ملی  خطاب وشی او ده ته افغان غول 
  که تعصب او قوم پرستی ؟، تاریخی ، اسالمی ، انسانی او وجدانی فریضه ده 

 فلسفی شاعر، لیکوال او د غزل پادشاه استاد امیر همزه شینواری فرمایی :
 

 وایی اغیار چی د دوزخ ژبه ده 
 زه به جنت ته د پښتو سره ځم 

 

    نوټ : زه د خپلو امالیی ، انشایی او تایپستی اغالط په ارتباط معذرت غواړم . ختم
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