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کتاب پېژندنه

د کــتــــاب نــــــــوم:

د محمـــــد نـــــل ـــــان موم ـــــد
اندو ژوند ته يوه ل ډه کت ه

ليـــــــکـــــــــــــــــوال:
ـــــپــــــرنـــــــدوى:

محمد اسمعيل يون
يون کلتوري يون

چــــــــاپــــشمــــــېر:

 ٠١١١ټوکه

لــــومـــــــړى چاپ:

٠١٣١ل کال

دويـــــــــم چــــــاپ:

٠١٣٣ل کال

د ليــــــکـــــــــوال
( )

پرلـه پسې نومره:
د ــــپـرنـــــــدوى

( )

پرله پسـې نومره:
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نيوليک
نڼه

سرليک

مخ

٠

ددې اثر پر دويم چاپ څو برې

٠

٢

يادون

٣

١

د محمد نل ان موم د ژوند ليک

٤

پر پښت ي فره ګ د محمد نل ان موم د٠١ ...

٥

الف -په ژورناليستيکي او پرنۍ بر ه کې ٠١

٦

ب -د ادبي ټول و په جوړونه کې

٠٤

٣

ج-د روزنې او پال ې په بر ه کې

٠٥

٣

د -د ژبې په دفتري کولو او رسمي کولو کې ٠٦

٩

د پښت و په اوس ي تاريخ کې د محمدنل ان موم د...

٠٩

٠١

محمد نل ان موم د او پښتونولي

٢٤

لومړى څپرکى
٩

دويم څپرکى
٠٠

د محمد نل ان موم د اثار

١٢

٠٢

الف -په ژب ۍ او علمي بر ه کې

١١

٠١

ب -په ادبي بر ه کې

٤٥

درېيم څپرکى
٠٤

محمد نل ان موم د د نورو له نظره

٥١

٠٥

ا ځونه

٣٦

٠٦

د محمد اسمعيل يون ل ډه پېژندنه

٣٩
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ددې اثر پر دويم چاپ څو برې

وزيــر محمــد نــل ــان موم ــد د افمانســتان د معا ــر تــاريخ يــوه ېــره
نوميــالۍ او معتبــره ملــي څېــره ده ،کــه ددې هېــواد د ټي ښــ او ملــي
هوي د ځال لپاره په اساسي مانا چـا کـار کـړى ،نـو يـو پـه کـې محمـد نـل
ان موم د دى .محمد نل ـان موم ـد د ملـي اساسـاتو يـو داسـې معمـار
و ،چې تر لسيزو وروسته طرونه او نواښونه يې ارزولى شول ،په همدې
وجـه يــې د همــو د م يــوي لپــاره پا ـه ب سـ ونه جــوړول .محمــد نــل ــان
موم د د يوه افمان ملتپال ،مل رغانـد او انـديال شـ ه پـه تونـه ،ددې
وطن د دم لپاره ،څه چې له السـه کېـدل ونـه سـپمول او د ژونـد ترپايـه
پورې پلې ملي او اسالمي الرې او نروهې ته ژمن پاتې شو ،ـو څـومره
دمتونه چې وزير محمد نل ان موم د افمـاني ټـول ې او پښـتو ژبـې او
ادب ته کړي ،زموږ ټول ې او په ټول ې کې د فکر ،نظـر او للـم اونـدانو د
همو يو پر سلمه بر ه هـم دوزير ـيب حـ نـه دى ادا کـړى ،همـه څـه چـې د
وزير يب له شان او ش صي سره م اسـب وو ،همـه شـان وزير ـيب چـا
نه دى ځلولى او نـه يـې څېړلـى دى ،ـو لـويې سـ ې او درانـه ش صـيتونه
داسې و ي لکـه سـره زر ،څـوې يـې سـتايي او کـه نـه ،ـو همـه پـل جـوهر
لري .لوى ش صيتونه هم همداسې دي ،د و

په تېرېدو سره يې ارزښ

او اهمي ـ زيــاتېږي ،ــو دې ســره ســره ســتر ش صــيتونه پــر اوســ ي او
راتلــونکي پښ ـ دا ا اللــي ح ـ لــري ،چــې د همــوى يــا د تانــد وســاتي.
پښتانه که څه هم په توره تېره دي ،و په للـم کـې يـې بر ـه ېـره ځل ـده نـه
ده ،نو ځکه و يې د پل دومره لوى دمت ار په بـاب هـم ،داسـې څـه نـه
دي ليکلــي چــې د همــه لــه شــان ســره م اســب وي ،د همــه ش صــي دې
وځلوي او زموږ سترنې دې پرې وږې شي .زه چې د تحصيل په بهير کـې
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وم ،نــو لــه يــونيم ليکــوال ،ځي ــو لــومي مشــرانو او م ــورو څ ــه مــې د
وزير يب په باب ځي ې برې اورېدلې وې ،همه و

وزير يب زما په

ذهن کې د يوه ايډيال شـ ه پـه تونـه راټوکېـدلى و ،نـو کلـه چـې مـې پـر
٠١٣١ل کــال د پــوه ځي وروســتى (اتــم سمســتر) پيــل شــو او د پايليــک
(مونــونرا ) ليک ــې پــه فکــر کــې شــوم ،نــو مــا د وزير ـيب د ش صــي
ش ه او ارزونه د پل مونونرا موضوع وټاکلـه .کلـه چـې مـې پـر څېړنـه
پيــل وکــړ ،نــو ېــر کــم ليکلــي څــه مــې
ترالسه کـړل ،نـو ېـر زيـاا واشـي ى
شوم او فکر مې وکړ ،چـې دومـره لـوى
ش صــي او زمــوږ دا ويــده حالــ  .د
مونــونرا ليک ــې پــه څــو مياشــت ي
بهير کې مـې ذهـن لـه وزيـر ـيب سـره
دومــره روحــي رابطــه ټي ــه کــړه ،چــې
يوه شپه مې وب وليده ،په وب کې
مې وزير يب په داسې يوه حال کـې
وليده چې د اوړو يوې بـوجۍ ترڅ ـګ
والړ دى ،سپي ه او پاکه سوتره ږيره ،د اوړو بوجۍ کې الس کـوي ،مـوټى
له اوړو کوي او ماته يې راکوي .وزير ـيب پـر دې ېـر وشـاله دى چـې
ما د پښتو د دم ني

کړى ،همه ما دې کار ته هڅوي ،کله چې له وبه

راپاڅېدم ،نو د وب پر مانا او تعبير پوه نه شوم او نه مې تراوسه چاتـه د
وب دا کيسه تېره کړې ،و اوس چې ددې کتاب وټي تـر ليکلـو اتـه لـ
( )٠٣کاله تېرېږي ،دا وب مې د يوه امان په تونه دلته ياد کـړ ،زه اوس
هم د همه وب پر تعبير نه پوهېږم ،و دومره پوهېږم چـې لـه همـې ورځـې
بيــا تــر دې دمــه زمــا کــور لــه غ مــو ،مېــوو او دانــو ې دى او د لحطــۍ او
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ليمتۍ په دې دومره اوږده بهيـر کـې مـې د اوړو او غ مـو څـه کمـى نـه دى
احساس کړى.
دا کتاب وټى ما پر ٠١٣١ل کال د پلې ليسان

دورې د مونونرا پـه

تونه ليکلى دى او پر ٠١٣١ل کال مې په پېښور کې چاپ کـړى دى .دا اثـر
که څه هم يوه ېره کوچ ۍ ليک ه ده ،و همه و

هـم زمـا هـد دا و چـې

وزير يب ته د نورو ليکوالو ،کلتوري او علمي ټول و پام راواوړي او له
اوس ي چاپ مې هم هد دادى ،له نېکه مرغـه همداسـې وشـول ،تـر همـه
وروسته بيا په پېښور کې (( ليل ادبـي جرنـې)) د وزيـر ـيب پـه اړه يـو
علمي سيمي ار جوړ کړ او ددې سيمي ار د ليک و ټول ه يـې هـم چـاپ کـړه
او ځي ــې نـــورې لـــويې وړې غونـــډې هـــم پــه افمانســـتان او هـــم پـــه کـــوزه
پښتون وا کې وشوې ،اوس و په کابل کې هـم د پښـتو د همـدې بابـا پـه
نوم يوه ادبي ټول ه او په مزارشريف کې هم يوه ادبي ټول ه شته او فعاليـ
کــوي ،يــو شــمېر مت رلــه ليک ــې هــم د بابــا د ش صــي د ځلــونې پــه بــاب
پرې شوې دي او بابا ته پام را اوښتى دى .و تر پښـت و ېـرې همـه لـې
ټپلې او اش اص چې د هېواد د ملـي هويـ او يـووالي م ـال ين دي او د
يو شمېر ښکاره بهرنيو هېوادونو او کړيو له وا يې مالتړ کېـږي ،د وزيـر
بابا د ش صي پر ضد يې پـه لسـ ونو ليک ـې کـړي او کـوي يـې .دې لـو
ټپلو ته د وزير ـيب ش صـي ځکـه د زغـم وړ نـه دى ،چـې همـه د هېـواد
اساســاتو تــه داســې ــدم کــړى ،چــې دا ول ع ا ــر اوس ان د پلــو
بهرنيو مالتړو په زور نه شي کوالى ،دا ب س ونه ړنګ کړي.
هــر څــومره چــې دا ول لــې او افمــان ضــد اشــ اص د وزيــر ــيب د
ش صي پر ضد ليک ې کوي ،همـومره مـوږ تـه پتـه ل ـي ،چـې زمـوږ دې
اتل زموږ هېواد ته څومره دمتونه کـړي دي .دا هممـه سـره زر دي ،چـې د
و ـ پــه تېرېــدو يــې ارزښـ او اهميـ نــور هــم زيــاتېږي .اوس نــو زمــوږ
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ليکوالو ته پـه کـار دي ،چـې د وزير ـيب ټـول چـاپي او ناچـاپ اثـار سـره
راټــول او ونــدي کــړي ،هــم يــې چــاپ کــړي او هــم يــې د ان رن ـ څپــو تــه
وســپاري ،چــې د مــرب د بــال لــه طــره ونــدي شــي .ددې ترڅ ــګ زمــوږ
ليکوالو او علمي ټول و ته پـه کـار دي ،چـې د وزيـر ـيب د اندوژونـد پـر
بېالبېلــو اړ ونــو څېړنــه وکــړي او د همــه لــه انــد دود څ ــه د اوســ ي او
راتلـونکي نسـل د روزنـې لپـاره د روښـانه مشـالونو پـه تونـه ن ـه وا لــي.
زموږ يو زياا شمېر لومي م ـورو ،مشـرانو ،د فکـر او للـم اونـدانو او
سياســتوالو ســره د وزيــر ـيب نڼــې ــاطرې شــته ،ددې ــاطرو او پ ــو
برو وندي کول په کار دي او له همو څ ه الهام ا يستل.
لکه څ ه چې دم ه مې يادونه وکړه ،دا اثر چې تاسې يې نـور ،،زمـا
د ليسان دورې پايليـک دى ،پـر ٠١٣١ل کـال ليکـل شـوى او پـر ٠١٣١ل
کــال چــاپ شــوى ،دويــم چــاپ کــې مــې څــه ــاص تميــراا نــه دي راوړي،
يوازې يو نيم ځاى کې چې اماليي ،انشايي او چاپي تېروت ـې وې ،هممـه
مې سمې کړي ،نـور مـې ليک ـه د پـل هممـه و ـ د ارزښـ لـه م ـې پـه
پل شکل پرې ايښې ده .له نران ورور ښـاغلي حـاجي ـان محمـد م ـل
څ ه ،چې له ما سره يې په نڼو فره ي چارو کې مرسته او همکاري کړې
او دا اثر يې په پـل ل ښـ لـومړى ځـل چـاپ کـړى ،م ـه الزمـي بـولم او
همدارن ه نورو همـو ټولـو دوسـتانو تـه چـې د دې اثـر پـه لـومړي او دويـم
چاپ کې يې مرسته کړې ،کور ودانى وايم.
د هېواد د ملي کلتور د ښېرازۍ په هيله
په درنښ
پوه دوى محمد اسمعيل يون
کابل -افمانستان
ارب -د جمهوري رياس ماڼۍ
د ٠١٣٣ل کال د سلواغې ٠٣مه
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يادون

محمد نل ان موم د زمـوږ د هېـواد د معا ـر سياسـي تـاريخ او فره ـګ
په اتلو څېرو کې يوه وتلې او ځل ده څېره ده .محمد نـل ـان موم ـد نـه يـوازې
د هېواد د پلواکۍ په ن لو کې پل کارنده رول ترسره کـړى ،بلکـې د تيـارو
او جهال (سقاوي واکم ـۍ) پـه لـه م ځـه وړلـو کـې يـې هـم د يـادونې وړ رول
ترســره کــړى دى .وزيــر محمــد نــل ــان موم ــد د هېــواد د بهرنيــو او کورنيــو
دښم انو نيتونـو تـه پـه ېـره ځيرتيـا متوجـه و ،نـو ځکـه ـو يـې د ځي ـو نـورو
بادرکو پښت و مشرانو له ايډيالونو سره سم پښتانه پـه شـمال کـې د يرغل ـرو
پــر وړانــدې د يــوه ســپر پــه تونــه ودرول او د توزيــه غوښــتونکو هيلــې يــې لــه
اورو سره برابرې کړې.
وزير يب نه يوازې د هېواد سياسي ژوند تـه متوجـه و ،بلکـې التصـادي
او فره ــي مســايلو تــه يــې هــم ځــان ړې پاملرنــه لرلــه .همــه پښــتانه د ښ ـاري
کېــدنې او نــوي التصــادي سيســتم لــه جوړښ ـ ســره اش ـ ا کــړل او هــم يــې د
فره ــګ دروازې ورتــه ال ــې کــړې او د يــوه م ــکا فره ــي جريــان پ ـر
روزلو يې پيل وکړ ،پښت و ته يې دا ح حا ل کړ چې پـه پـل هېـواد کـې پـه
پلــه ژبــه ليــک او لوس ـ وکــړي ،ــو د پښــت و د دومــره لــوى ــدمت ار لــه
دومره سترو وياړنو او دمتونو سره سره تراوسـه پـورې د هېـواد پـه پرونـو
کې د همه په باب ېر همه څه چې الزم وو ،چا نه دي ليکلي ،و زمـوږ د ولـ
د ځي و م ورو او روښان کرانو په زړونو او ذه ونو کې د همه په بـاب ېـر څـه
شته چې تراوسه ال د کاغذ پر مخ نه دي راغلي .ما غوښتل چې د دغـو م ـورو
يادونه ،اطرې او برې اترې له ذه ونـو څ ـه د کاغـذ پـر مـخ لوسـتونکو تـه
وړاندې کړم ،و په دې دوو کلونو کې د هېـواد حـاالا داسـې راغلـل ،چـې د
ژوند د چارو د ېرو بر و توازن نډو شو ،نو په دې وجه د همو کسـانو ليدنـه
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کت ه راته نرانه شـوه چـې ددې کـار لپـاره ضـرور وو .لـه دې کبلـه زمـا نيم ـړى
زيار نيم ړى پاتې شـو .هيلـه لـرم چـې درانـه لوسـتونکي او د محمـد نـل ـان
موم دبابا د پتم ې الرې الرويان او مي ان به زموږ د عذر دا ټکى لـه پامـه ونـه
غورځوي.
په ېر درنښ
په ټوله پښت ه مي ه
اسمعيل يون
٢١/٥/٠١٣١
پېښور
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لومړى څپرکى

د محمد نل ان موم د ژوند ليک

((ښاغلى محمد نل ـان د محمـد ورشـيد غونـډ مشـر زوى ،د مـومن
ــان لمســى ،د عبــدالکريم کړوســى پــه لــوم حســين ېــل موم ــد دى .د
٠١١١هوري لمري کال د روژې مياشتې پر  ٠١ورځ د کابـل د انـدرابيو پـه
کوڅه کې زېږېدلى دى .لومړنۍ زده کړه او دود علوم يې په صو ي ول
له پوهانو څ ه لوستي دي)).
پر ٠١٢٣هـ ق کال د حربي ښوونځي په دويم ټـول ي کـې د زده کـوونکي
په تونه شامل او تر پ ځه کل ې تعليمي دورې نه وروسته بريالى فارغ شـو
او د اردالنو پـه غونـډ کـې د تـوپاي څـان ې د لومانـدان پـه حيـ وټاکـل
شو .په دغه شاهي ټول ي کې يې له يوې ـوا ک ـډې تـه درس ورکـاوه ،لـه
بلې وا يې د حربي ښوونځي د سرښوونکي په تونه وظي ه اجـرا کولـه او
ددغه بريالي دم په نتيوه کې دسـپه ساالر ـال  -محمـد ـان د يـاور
په حيـ مقـرر شـو او د شـاهي نـارد د لومانـدانۍ چـارې هـم وروسـپارلې
شوې.
محمد نل موم د د  ٠٢٩٣کال د جوزا پر مياش  ،د همـه هيتـ غـړى و
چې د محمـد ولـي بد شـاني پـه مشـرۍ (موالنـا سـيف الـرحمن الکـوزى،
فــــيم محمــــد زکريــــا ،محمــــد اســــلم ميرشــــکار ،بشــــير احمــــد ان،
عبدالحميـد ان ،عزيزالــرحمن فتحــي ،محمــد اديــب اف ــدي ،عبــدالم ي
ترجمان ،غالم جيالني) ،د افمانستان د پلـواکۍ د معرفـي لپـاره اروپـا
او امريکا ته والړ.
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ده پ ـر ٠١١١ل کــال د پکتيــا د عســکري لومانــدان او اعلــى حــاکم ،پ ـر
 ٠١١٦کال د مزارشريف د ملکي ت تيش د رئي

په حي او بيـا د ن رهـار

د عسکري لوماندان په حي پر کار شروع وکړه .په سـقوي نـا اراميـو کـې
لومړى پر کور ناس و .څرن ـه چـې عمـومي ام يـ او د هېـواد پلـواکي
يې په طر کې وليده ،نو لـه پـل رسـمي او ملـي ن ـوذ څ ـه يـې د وطـن د
نواا لپاره کار وا يس او پر مبارزه يې شروع وکړه .تر سقوي نا اراميو
وروسته محمدنل موم د د لومړۍ کابي ې په تشکيل کـې دا لـه وزيـر او
سربېره پر وزارا د ن رهار د ت ظيمه رئي

په حي وټاکل شو او تر همـه

وروسته د پروان او کاپيسا واليتونـو د چـارو د ت ظـيم لپـاره مقـرر شـو او
بيا پر ٠١١٩ل کال د واليتونو؛ د ک دهار او فراه واليتونو د ت ظيمه رئـي
په حي مقرر شو او په زړه پورې دمتونه يې ترسره کړل .پر ٠١٠٢ل کـال د
لطمن ،مزارشريف ،بد شان او ميم ـې د ت ظيمـه رئـي

پـه تونـه وټاکـل

شو او د ښو دمتونو له کبله يې د لمر عالي نښان وا يس  .پر  ٠١٠٩کال
د دول ـ د وزيــر پــه حي ـ مقــرر شــو .محمــد نــل ــان موم ــد د ٠١١٤ل –
٠٩٥٥م کــال د لــويې جرنــې چــې د ان رېــز د امپريــاليزم پــه مقابــل کــې د
پښتونستان د مسالې په باب د نډ تصميم نيولو په غرض جوړه شوې وه،
د نايب ساالر وظي ه اجرا کړله.
محمد نل ان موم د چـې پښـتانه يـې د بابـا او دادا پـه نـوم يـادوي پـر
٠١٤١ل کال د اسد مياشتې پر  ٢٣مه ورځ د سهار پـر ٣بوـو د  ٣١کـالو پـه
عمر د زړه درېدو په اثر ،د کابل په بريکوټ کـې وفـاا شـو او پـه شـهداى
الحين کې اورو ته وسپارل شو ( (( )))٠د مرحوم محمد نل ان موم د
د ج ازې په مراسمو کې د همه و

د دول

ېرو لـوړو دولتـي اش ا ـو

بر ه ا يستې وه)).
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له محمد نل ان موم د څ ه يو اوالد (يوه لور) پـاتې چـې د الل پـورې
په شېراحمد نومي واده ده(( .دغه راز يو وراره يې محمـد پت ـګ نومېـده،
چــې د محمــد نــل ــان موم ــد تــر وف ـاا وروســته يــې د ده د ځي ــو اثــارو
پرولو ته توجه کوله)))٢( .
مرحوم محمد نل ان موم د په دري ژبه کې هم د ښه للـم اونـد و ،پـر
ترکي او روسي ژبو هم پوهېده)١( )).
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پر پښت ي فره ګ د محمد نل ان موم د
د هلو ځلو اغېزه

لکــه څ ــه چــې دم ــه مــو وويــل ،محمــد نــل ــان موم ــد لکــه د نــورو
پښت و مشرانو په څېر نـه يـوازې د تـورې اونـد و ،بلکـې د للـم او ادب د
دنيــا لويــه شــتم ي هــم ورپــه بر ــه وه او پــه دې بر ــه کــې هــم ېــر زيــاا
دمتونه کړي دي .که له ت صـيل نـه

ه وکـړو ،نـو کېـدى شـي پـر پښـت ي

فره ګ باندې د محمد نل ان موم ـد د هلـو ځلـو اغېـزې او تـاثيراا پـه
الندې ول په نوته کړو:
الف -په ژورناليستيکه او پرنۍ بر ه کې:
لوى افمان م کر سيد جمال الدين افمان وايي (( :ا بار د يوه ولـ

ژبـه

ده)) په اوس ۍ پرم تللې نړۍ کې د ژبې او ادبياتو د پرم تګ ېر غـ
او دروند بار د ژورناليزم پر اوږو او م و پروا دى .محمد نل ان موم د
په ېرې ځيرتيا سره همدغه آر ( ا ل) ته متوجـه و او د لـومړي ځـل لپـاره
يې پر ٠١٠٠ل کال ،په ک دهار کې د (طلوع افمان) اوونيـزه پـه پښـتو کـړه،
دا په افمانستان کې لومړنۍ اوونيزه ده ،چې په پښتو ژبه پرېـږي ،د دې
اوونيزې مسوول چلوونکى لوى اسـتاد عالمـه پوهانـد عبـدالحى حبيبـي
و .تر همه وروسته دا جريده په پښـتوژبه پرېدله،لـه طلـوع افمـان پرتـه ((
پر٠١٠٠ل کال يې د ((پښتو)) په نامه يوه موله هـم پرولـه ،چـې وروسـته
بيا د کابل له مولې سره يوځاى شوه ،د کابـل مولـه هـم لـومړى پـه دري او
پښــتو پرېدلــه ،ــو کــوم و ــ چــې د کابــل ادبــي انومــن پــه (( پښــتو
ټول ه)) بدل شو نو د کابل موله هم ټوله پښتو شوه)))٤( .
ب -د ادبي ټول و په جوړونه کې:
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د محمد نل ان موم د بل لوى ادبي دم دا و ،چې ادبي ټـول ې يـې
جوړې کړې ،ځکه د ان رادي او له ييز دم او وځون ترم ځ ېر توپير
وي .محمد نل ان موم د کله چې د ک دهار ت ظيمه رئـي

و نـو هلتـه يـې

پر يو لړ سترو ادبي هڅونو او کارونو الس پورې کړ.
((د ٠١٠٠ل کـــال د لـــوس پــر  ٩نې ـــه يـــې پـــه ک ـــدهار کـــې پښـــتو ادبـــي
انومن)) تاسي

کـړ .پـه پـاى کـې دا انومـن کابـل تـه راغـى او د کابـل لـه

((ادبــي انومــن)) ســره يوځــاى شــو او وروســته د کابــل ادبــي انومــن پ ـر
((پښتو ټول ه)) بدل شو)))٥( .

ج -د روزنې او پال ې په بر ه کې:
استاد نـل پاچـا ال ـ د فکـر پـالونکي او روزونکـي تـه پـه پلـه د يـوه
م کــر پــه ســترنه نــوري او د دواړو مقــام يــو شــان نڼــي ،ځکــه کــه د فکــر
پالونکي هڅې او کوښښونه نه وي  ،نو د يوه م کر م ځته راتـګ تـر ېـره
حده له امکانه لرې برېښي.
څــومره نوښــت رو او لويــو ليکوالــو چــې د محمــد نــل ــان موم ــد د
پــال ې ،روزنــې او هڅــونې تــر ســيوري النــدې پلــو ادبــي هڅــو تــه دوام
ورکړى ،نن يې په پښتو ان په ناونډيو ژبو کې سارى نه شو ليدالى .وايي
کله چې د محمد نل ان موم د پـه الرښـوونه لـوى اسـتاد عالمـه پوهانـد
حبيبي د ((طلوع افمان)) اوونيزه پښتو او بيا يې لومړۍ نڼه د همه د کـار
پر مېز کېښوده ،نو محمد نـل ـان موم ـد لـه ېـرې وښـۍ او وشـالۍ
استاد حبيبي د پلې مهربانۍ پر وړان ـو تـود کـړ؛ کابـل تـه يـې وړانـديز
وکړ ،چې استاد حبيبي ته دې جايزه ورکړاى شي ،نو لوړو مقاماتو استاد
ته ( ١١١١١افمانۍ) د جايزې په تونه ورکړې ،چـې د همـه و ـ دېـره زره
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افمانۍ د اوس و لـه مليونونـو افمـانيو سـره معـادلې دي .دغـه راز يـې
استاد حبيبي ته ( دوه جريبه ځمکه) د ک ـدهار پـه شـاو وا او يـو څـه نـوره
ځمکه د ک دهار په احمدشاهي حـدودو کـې هـم ورکـړه .همدارن ـه محمـد
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان -
موم ــد د پښــتو ژبــې او ادب د ال غوړېــدنې لپــاره پــه بېالبېلــو و تونــو کــې
بېالبېلـې ادبــي مســابقې او کانکورونــه جــوړول ،د بېل ــې پــه تونــه بــه لــه دې
ول مسابقو څ ه د يوې يادونه وکړم.
استاد ليام الدين ادم وايي:
[ (( زما وما -او – څوې)) مستله د محمد نل ان وزير ـاحب دا لـه
له وا په مسـابقې کـې کېښـودل شـوه ،چـې ددې کلمـو ت ريـ د نرامـر پـه
لحاظ هر څوې وکړي او د استعمال ځايونه يې وښيي ،همه به انعـام وړي.
په دې مسابقه کې ېر پښتانه اديبان شامل شـول ،م ـر پـه ا ـره کـې همـه
څه چې ما ليکلي وو ،لبول شول او يو اومي ا ساع او پارکر للم د وزيـر
احب له وا ماته په نمانځ ه کې راکړل شول))] ()٦
ســربېره پــر دې محمــد نــل ــان موم ــد د يــو زيــاا شــمېر پښــت و د
اوالدونـو لپــاره ښـوونځي جــوړ کـړل او پــه همـو کــې يـې د همــوى لپـاره پــه
پله مورنۍ ژبه (پښتو) د درسي چارو د پرم بيولو امکاناا برابر کړل.
د -د ژبې په دفتري کولو او رسمي کولو کې:
پوهان ژبه د کلتور اعراده بللې او د يوه مل د کلتـور د ونـدي سـاتلو
لپاره ژبه اساسي وسيله ده .فضل احمد غر افمان وايي:
(( نوره پله ژبه پرې نه ږدې افمانه
چــې هــمدغه د لومي ترلۍ جړ دى))
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پاچــا ــان د يــو لــوم ســپکوالى او ورکــوالى د همــه پــه ژبــه کــې نــوري.
وايي (( :چې کوم لوم ته پله ژبـه سـپکه شـي ،نـو همـه سـپک شـي او چـې
پله ژبه ترې ورکه شي نو همه ورې شي)))٣(.
عالمه محمود طرزي وايي (( :يو ول

په ژبه او ژبه پـه ادبيـاتو ژونـدۍ

پاتې کېږي)٣( )).
محمد نل ان موم د د ژبې همدغه ستر ارزښ ته په ېر دل متوجـه
و او په دې بر ه کې د اص او ځان ړي نظر اوند و.
همه ته د ژبې د پرم تګ ب س يز الملونه (عوامل) ېـر ښـه معلـوم وو،
نو په همدې وجه يې پر عملي فعاليتونو الس پورې کـړ .وايـي د يـوې ژبـې
د پرم تګ لپاره څو ټکي ېر مهم دي ،يو دا چـې ژبـه مـذهبي بيـز ولـري،
رسمي يانې دفتري او دولتي شي او بل علمي او التصادي بيز او اهميـ
ولــري .ــان شــهيد عبدالصــمد ــان اڅکــزى وايــي (( :د يــوه لــوم ژبــه همــه
و

پرم تګ کوالى شي ،چې اوالدونه يـې پـه پلـه مـورنۍ ژبـه تعلـيم

وکـړي)) )٩( .پــه پلــه محمــد نــل ــان موم ــد وايــي(( :ژبــه بايــد وســاتله
شي ،وپاللـه شي ،وروزله شي ،ارته کړله شي ،علمي شي ،ادبـي شـي ،پـه
هر حي د مل د مرستو اړنيو او احتياجاتو ته کافي شي)))٠١( .
محمد نل ان موم د د ژبې د پرم تګ د پورت يو عواملو پـه پـام کـې
نيولو سره لومړى د پلې ژبې د عملي رسـمي کولـو او دولتـي کولـو لپـاره
هڅه او هاند پيل کړل .يو زياا شمېر پښت و روښاندانو يـې مـال وروتړلـه
او د و

دول يې پـه دې حقيقـ لـان کـړ چـې د پښـتو ژبـې رسـمي او

دفتري کېدو ته جدي ضـرورا دى او بـل دا د پښـت و مسـلم حـ دى ،چـې
په پل هېواد کې يې پله ژبه رسمي او دفتري وي .د همـدغو عواملـو لـه
کبله (( پر ٠١١٦کال د دول له وا يو فرمان ادر شو او پښـتو ژبـه يـې د
دول د رسمي ژبې پـه حيـ اعـالن کـړه )).او وروسـته پـه اساسـي لـانون
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کې د پښتو ژبې د پال ې او پرم تيا لپاره يوه ماده ځـاى کـړاى شـوه ،چـې
دول په دې بره مکل ـوي چـې د پښـتو ژبـې د پـال ې او پرم تـګ لپـاره
هاند او هڅې وکړي.

د پښت و په اوس ي تاريخ کې
د محمد نل ان موم د دريځ
د پښــت و ټــول ژونــد لــه پېښــو او حوادثــو ې دى .کــه څــوې د پښــت و
تاريخ په دليقه تونه ولولي ،نو ورته څرن ده به شي ،چې دې ملـ د پـل
ژوند په اوږدو کې ايله که څو لسيزې سر په سر په ارامۍ او سوکالۍ کـې
ژوند تېر کړى وي .دومره ج ړې پرې راتپل شوي او له دومـره ج ـړو سـره
م امخ شوى او دومره طبيعي بدمرغيو ورته م ـه کـړې ،چـې د نـړۍ ېـر
کم ملتونه به ورسره م امخ شوي وي .کله چې پښتانه دې نـړۍ تـه راځـي،
نـو پـه زو بدرنـه کېـږي او همـه بلـې دنيـا تـه هـم ېـر د زو لـه کبلـه ځـي .د
پښت و معا ر تاريخ د ونړيـو ج ـړو شـاهد دى .دا ج ـړې د نـړۍ د سـتر
ښکېالې (ان رېز) له وا زموږ پر ول
ــو څرن ــه چــې زمــوږ ولــ

راتپل شوى.

د تــورې مېړنــى دى ،نــو د ج ــړې ېــرې

برياوې يې په بر ه شوي دي .يو پوه وايي(( :پښتانه يې په توره ن ي او پـه
سياس يې بايلوي)) )٠٠( .و له دې سره سره بيا هم پښتانه داسـې اتـالن
لري ،چې هم يې توره چلولې او هم للم ،هم د عمل د نر توريالي وو او هـم
د پوهې او تدبير .له امير کروړ جهان پهلوان نه نيولې تر شېرشـاه سـوري،
بايزيد روښان ،وشال ـان

ـک ،ميـروي

نيکـه ،لـوى احمدشـاه بابـا

پورې ټول د تورې او للم ،پوهې او تدبير اتـالن تېـر شـوي دي .پـه اوسـ ي
عصر کې موږ يـو بـل اتـل هـم لـرو ،چـې همـه هـم د تېـرو مشـرانو پـه شـان د
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تورې او للم ،فکر او پوهې د لويې شتم ۍ اونـد دى .دا اتـل محمـد نـل
ــان موم ــد دى .محمــد نــل ــان موم ــد د ن رهــار پــه جبهــه کــې د ســپه
ساالر ال محمد ان د ياور په حي د پلـواکۍ پـه ج ـړې کـې نـډون
درلود او افماني لښکر يې د تباهۍ او بې دسيپلي ۍ له بال څ ـه وژغـوره
او د ان رېز د تورو په مقابل کې يې حيثي ور اعاده کړ)))٠٢( .
د هېواد د پلواکۍ لپاره پر مېړانـې سـربېره محمـد نـل ـان موم ـد د
سقاوي اغتشاه د تورې دورې په له م ځه وړلو کـې هـم لـوى الس درلـود
او هېواد يې د جهل ،ناپوهۍ او فساد له م ولو څ ه په ېـره ل ـډه مـوده
کې الص کړ.
د محمدنل ان موم د د ناري توب يوه بله بېل ـه داده چـې د شـي وارو
د بماوا پر و

(( د جالل اباد ښـار د ټـولې ج ـړې پـه تـر کـې ،د جـالل

اباد او کابل ترم ځ ارتباط د يوې الوتکې په وسيله ټي ګ و چـې هـره ورځ
به تله راتله  ،مرکز ته به يـې د ج ـګ راپورونـه راوړل او لـه دې ځايـه بـه يـې
اوامر او فرامين وروړل.
ج ــړه ورځ پــر ورځ زياتېدلــه او د ښــار محا ــره ټي ېدلــه ،تــل بــه دا
اوازې پرېدې چې د امان اهلل ان حکوم نسکور شوى ،ـو د الـوتکې
تــګ راتــګ د عســکرو او لښــکرو د زړه تســلي و ،امــا د جــدي پــر ٢٤مـه

( )1

الوتکــه لــه کابلــه رانملـــه ،بلــه ورځ هــم رانملــه او پـــه لکــو کــې داســـې
نون ســـى پـــور شـــو چـــې کابـــل د ســـقاو زوى نيـــولى دى ،والـــي علـــي
احمد ان( )2ته هم بر راورسېد ،ده چې له پ ـوا نـه ځـان تيـار کـړى و ،نـو
1
2
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دولتـي مـامورين او م صــبداران يـې راغونـډ کــړل او ورتـه ويـې ويــل(( :زه
دلته د امـان اهلل ـان د وکيـل پـه تونـه ټاکـل شـوى وم ،ـو اوس چـې همـه
ت

پرېښود ،نو تاسې بايد ماته د باچايۍ بيع راکړ!،
څو محدودو م صبدارانو له ده سره بيعـ کـول ونـه م ـل ،چـې پـه دوى

کې يو محمدنل ـان موم ـد او بـل نورسـتانى کپتـان حميـداهلل و ،چـې د
دې انکار په نتيوه کې يې دواړه کلک کلـک پـه لرنـو ووهـل)) )٠١( .بـل
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لــوى او د يــادونې وړ ــدم چــې محمــدنل ــان موم ــد پښــت و او پــه
عمــومي ول افمانــانو تــه کــړى دى ،همــه پــه پښــت و کــې د ملــي شــعور
راټوکول و او په دې ول يې پښـتانه ( د يـو بـل لـوى ښـکېالې) پـه مقابـل
کې د سپر په تونه ودرول ،پښتانه يې د راتلونکـو څـو لسـيزو عوالبـو تـه
متوجه کړل ،چې کېدى شول د همو په وجـه د بهرنيـو دښـم انو پـه لمسـون
او السوه ې ،د افمانستان فعلي بڼـې بـدلون مونـدالى واى ،ـو د محمـد
نل ان موم د د فکر لرليد دومره دلي و ،چې دا ټول عوالب يې م کـې
تر م کې له نظره تېر کړي وو .بل يې پښتانه د ښاري ژوند دالرو پـه ل ـون
پسې وهڅـول او د التصـادي سـرچي و د پل ـې او السـته راوړنـې الرې او
نــودرې يــې ور پــه نوتــه کــړې .ــو کــه پــه ل ــډ او لــه ول د پښــت و پــه
اوسـ ي پېښــليک (تــاريخ) کـې د محمــد نــل ــان موم ـد پـر دريـځ بــرې
وکړو ،نو وبه وايو :دى د پښت و داسې يو ستر ملي او فره ي ش صـي
دى ،چــې د هېــواد د ملــي واکم ــۍ د کورنيــو او بهرنيــو دښــم انو د لــوا
روح يې م کې تر م کې ځپلى او د فکر مزي يې ورشـلولي دي ،پښـتانه
او پــه مومــوع کــې ټــول افمانــان يــې لــه يــو لــوى رنــځ او طــر يــانې د يــو
پلواې افمانستان له ټوټې ټوټې کولو څ ه ژغورلي دي.
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محمد نل ان موم د
او پښتونولي

پښـتو نــه يــوازې زمــوږ د ژبــې نــوم دى ،بلکــې زمــوږ د کلتــور او ټــول يز
دود مع وي رمز هم په کې پروا دى ،پښتانه په پښتو سره راټـولېږي ،پـه
پښتو پرېکړه کوي او په پښتو لوړه.
ځي و د (پښتو) له کلمې څ ه ،څو ماناوې راکښلي ،چې دا مانـاوې او
ويونــه پــه يــوه پښــتون کرک ــر کــې توــال مــومي( .پ) ،د پ ـ ؛ (ښ) ،د
ښې ڼې؛ (ا) ،د تورې؛ او (و) د وفا د ماناوو ښـکارندويي کـوي .کـه څـه
هم په يوه انسان کـې د پښـتو د بشـپړو مع ـوي ارزښـتونو د ټولـو څرکونـو
ليــدل څــه نرانــه بــره ده ،ــو ځي ــې داســې پښــتانه هــم شــته ،چــې د يــوه
پښــتون کرک ــر بشــپړې ځــان ړنې پــه کــې ځلېــږي .يــو لــه داســې پښــت و
کرک رونــو څ ــه محمــد نــل ــان موم ــد دى .فکــر کــوم د محمــد نــل ــان
موم ـــد پـــه فکـــر ،احســـاس ،عـــاط ې او روحيـــاتو کـــې چـــې د پښـــتو او
پښــتونولۍ څــومره جــذبې او ولــولې جــاري وې د ېــرو کمــو پښــت و پــه
روحياتو کې که پښتو دومره ځاى نيولى وي .محمد نـل ـان موم ـد همـه
ش صي و ،چې پښتو يـې ويلـې ،پښـتو يـې ليکلـې او پښـتو يـې ترسـره
کړې ده.
محمــد نــل ــان موم ــد د پښــتو او پښــتونولۍ پــه بــاب يــوه رســاله هــم
ليکلــې ده .د دې رســالې نــوم دى ((ل ــډکۍ پښــتو)) .پــه دې رســاله کــې د
محمد نل ان موم د همه افکار راټول شوي چـې د پښـتو او پښـتونولۍ
په باب يې لري.
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(( مرحوم موم د په پښتو ليکلو او پښتو ويلو کې د سوچه والي کلـک
طرفدار و او د کوم څيز لپاره به يې چې په پښـتو کـې لمـ بيامونـد ،نـو د
پردي لم استعمال ورته ادبي ک ر ښکارېده .که بـه چـا د ده پـر وړانـدې د
پردۍ ژبـې لمـ اسـتعمال کـړ ،ده بـه ورتـه ويـل(( :وروکيـه! پـوه نـه شـوم،
څ ه؟)) څو چې به همه سړى په پله پلې وي ا ته ملت

شو)٠٤( )).

دلته به له پښتو او پښتونولۍ سـره د محمـد نـل ـان موم ـد د اورنـۍ
مي ې او افکارو يو ل ډ جاج وړاندې کړو ،وبه نورو چـې دې لـوى پښـتون
له پلـې ژبـې او پښـتونولۍ سـره څـومره د زړه لـه تلـه سـپېڅلې او روانـي
مي ه درلودله .محمد نل ان موم ـد وايـي (( :پښـتو ،پښـتو م ـل ،پښـتو
ويل ،پښتو کول او پښتو چلول دي .پښـتانه پـه پښـتو سـره پښـتانه وو او
په پښتو سره به پښتانه وي .پښتانه پـه پښـتو چلېـدلي وو او پـه پښـتو بـه
وچلېږي .پښتانه په پښتو پېژندل کېـدل پـه پښـتو بـه پېژنـدل کېـږي او پـه
پښتو به وپېژندل شي .پښتانه په پل م ځ کې هم په پښتو يـو لـه بلـه سـره
پېژني په پښتو سره عزيزان او يو پر بل نران دي.
د پښــت و پلــوي پــه پښــت و ســره ده ،پــل او پــردي پــه پښــتو ســره
څرن ــدېږي او بېلېــږي .پښــتانه پــه پښــتو بانــدې ســره پــوهېږي ،د پښــتو
وږه مرکه په پښتو کېږي .پښتانه له پښتو نه وند ا لي.
تر ټولو وندوره مرکه د پښتو ده...
پښتو د پښت و ت کراا ،ت يالا ،ذوق او هر څه سره يـو شـانته او يـو
کوي.
_ پښتو ورا وږه وروري ده.
_ پښتو له رحمي ده.
_ پښتو ش ق دى.
_ پښتو مرحم دى.
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_ پښتو مهرباني ده.
_ پښتو مروا دى.
_ پښتو ښې ڼه ده.
کونــډې ،رنــډې ،يتيمــان ،بېــوزلي او مســکي ان ،ړانــده او نــو  ،پــه
پښتو ساتل کېږي .که پښتو وه يو د بله وښ ،يو پر بل راضي ،يـو پـر بـل
به ښاد يو.
که پښتو نه وه يو د بله نا وښه ،يـو د بـل نـه ناراضـه او يـو بـه هـم پـر بـل
ښاد نه شو .که پښتو وه زه به تا درنوم او ته به ما درنوې.
_ پښتو ا يلتوب دى.
_ پښتو سيالوالى دى.
_ پښتو نواا دى.
_ پښتو عزا دى.
_ پښتو کې بې پتي ،دنلتوب (حقارا) نه شته ،ځکه چـې پښـتانه يـې
نه شي م لى.
_ پښتو دروندوالى (ولار) دى.
_ پښتو د پښت و درنول دي.
_ پښتو کې ټي ال او تمل نه شته.
_ پښتو کې سپکه نه شته ،نو ځکه سپک پښتون نه دى.
_ پښتو شراف دى.
_ پښتو ښه ني دى.
_ پښتو د پښت و او مسلمانانو ير غوښت ه ده.
_ پښتو ښه ا الق دي.
_ پښتو سپېڅلتوب (تهذيب) دى.
_ پښتو تدبير دى.
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_ پښتو سړيتوب دى او سړيتوب پښتو ده.
_ پښتو انساني ته دم دى.
_پښتو ل اع دى.
_ پښتو په ح درېدل دي.
_ پښتو بر دى.
_ پښتو حو له ده.
_ پښتو هاند او کوښا دى.
_ پښتو دين ،وطن او د پښتانه ول

ته دم دى.

_ پښتو ايثار دى.
_ پښتو فدا کاري ده.
_ پښتو تکړه توب دى.
_ پښتو غښتلتوب دى.
_ پښتو کې يان نه شته.
_ پښتو کې ټ ي نه شته ،ټګ پښتون نه دى.
_ پښتو کې غال نه شته.
_ پښتو کې تاال نه شته.
_ پښتو کې ظلم نه شته ،ظلم بې پښتوالې دى.
_ پښتو د مظلوم حمايه ده ،په نيمې شپې کې لـه غـږه سـره سـم د پېښـې
ځي ته ځان رسول پښتو ده ،غله ،جاني او اين نـه چيمـه ويسـتل او نيـول
يا يې وژل پښتو ده.
_ پښتو دال دى.
_ پښتو پاې زړه دى.
_ پښتو سليم وجدان دى.
_پښتو روغه پوهه ده.
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_ پښتو ده چې پښتانه له بدو چارو ساتي.
_ پښتو دوا ده.
_ پښتو ش ا ده.
_ پښتو د پښتانه د زلمو ښکال او د پېملو ښايس دى.
_ پښتو د پښت و ناڼه ده.
_ پښتو پسول (زي

) دى.

_ پښتو حيا ده.
_ پښتو د پښت و د ناري ه وو پ ړۍ او د ښځو ټيکرى او پوړونى دى.
_ پښتو ع

دى.

_ پښتو عصم دى.
_ پښتو سمه عقيده ده.
_ پښتو ايمانداري ده.
_ پښتو پر مسلمانۍ ټي ېدل دي.
_ پښتو پر ځان باور دى.
_ پښتو و يماري ده.
_ جهل په پښتو ورکېږي.
_ علم په پښتو زده کېږي.
_ زده کړه په پښتو کېږي.
_ پښتو د علماوو م ه او احترام دى.
_ پښتو پان ه (سرمايه) ده.
_ پښتو کې د دواړو نړيو ن ې دي.
_ پښتو ازادي ده.
_ پښتو لوا دى.
_ وطن په پښتو ژغورل کېږي.
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_ پښتو لوړ هم دى.
_ پښتو توره ده.
_ پښتو ناري توب دى.
_ پښتو تورزنتوب دى.
_ پښتو د پښت و هر نوره کلک س ر دى.
_ پښتو لطف دى.
_ پښتو لانون دى.
_ پښتو انتظام دى.
_ پښتو د سمو مشرانو م ه ده.
_ پښتو د اي و مشرانو رټ ه ده.
_ج
ج

پر اسالم باندې په پښتو کولو ن ل کېـږي ،حـورې ،غلمـان او د

بې شمېره نعمتونه پښت و ته په پښتو السته ورځي.
_ پښتو د پښت و د دواړو نړيو د سعادا ضام ه ده.
_ پښتو د پښت و د ټول ې روح دى.
_ پښتو و نو پښتو ده ،پښتو ده.
_ پښتو ده او پښتو (پښتونواله) ده)٠٥( )).
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دويم څپرکى

د محمد نل ان موم د اثار

لکه څ ه چې مو دم ه وويل ،محمد نل ـان موم ـد لکـه د پښـت و د
نورو مشرانو په شان هم د تورې ،غيرا او مېړانـې د شـتم ۍ څښـتن و او
هــم د للــم او ادب د مع ــوي پــان ې اونــد او همــدا دواړه يــې د پښــتو او
پښتونولۍ د دم لپاره د يوې اغېزم ې وسيلې په تونه وکارول.
د محمد نل ان موم د يو شمېر ليک ې او اثار تراوسه پـورې د هېـواد
په ځي و مهال يو پرونو کې او ځي ې يې هم په ځان ړي ول پـاره شـوي
دي ،مــوږ دلتــه د محمــد نــل ــان موم ــد ليک ــې او اثــار تــر دوو لب ــديو
الندې څېړو:
الف -په ژب ۍ او علمي بر ه کې.
ب -په ادبي بر ه کې.

الف -په ژب ۍ او علمي بر ه کې:
د محمد نـل ـان موم ـد د ليکـوالۍ زياتـه بر ـه پـر همـدې ژب ـۍ ـوا
څر ي ،ځکه همه و

او حاالا چې محمد نل ان موم ـد پـه کـې ژونـد

کــاوه ،داســې وو چــې د پښــتو ژبــې د نرامــر پــه بر ــه کــې کــوم مهــم اثــر نــه
ترسترنو کېده .محمد نل ان موم ـد دې نيم ړتيـا تـه متوجـه شـو او پـه
دې بر ه کې يې کـار تـه مـال وتړلـه .دى پـه ژبپوه ـه کـې د ځـان ړي سـبک
اونـدو ،چـې همـه د کـره ،نـږه او معيـاري پښـتو ليکـل او ويـل وو ،تـر ده
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وروست ه ځي و نورو پښت و پوهانو هم همدا الر ونيوله چـې کـوالى شـو ،د
بېل ـې پــه تونـه د پوهانــد موـاور احمــد زيـار نــوم وا لـو .پوهانــد زيــار د
پلو ېرو نوښتونو ترڅ ګ د محمدنل ان موم د د ژبپـوه ې لـه انـدود
څ ه ن ه ا يستې ده.
دا دى دلته د محمد نل ان موم د پر دې ول اثارو ل ډه رڼا اچوو:
 -٠پښتو سي د:
دا د پښــتو ژبــې د لمتونــو لــاموس دى ،چــې محمــد نــل ــان موم ــد
ليکلى او پر ٠١٠٦ل کال په لويه لطـ ( د يـوې ت تـې کاغـذ پـه انـدازه) ،د
ښوونې او روزنې وزارا له وا د کابل په عمومي مطبعه کې چـاپ شـوى
دى .د دې اثر د م ونو شمېر ( )١٦٦ته رسېږي او د ټوکونـو شـمېر يـې دوه
زره ( )٢١١١دى.
د اثر په پيل کې د پښتو د ا و تورو او ځي و اوازونـو پـه بـاب بـرې
شوي او بيا په څلورو م ونو کې د اثر د ليکدود په باب بح راغلى دى.
استاد زيار په پل يوه اثر (( ويي پان ه)) کې ليکلي ،چې د يـوې ژبـې
د بډاي ې او شـتم ۍ لپـاره يـوه الره دا ده ،چـې پ ـواني وييونـه (لمتونـه)
يې ذ يره شي او نوي لمتونه په کې جوړ شي .محمدنل ان موم د وايـي:
(( د يوې ژبې سات ه هم په دغه شان کېږي ،چې د همې ژبې لمـاا چـې لکـه
د همې زانه ده وساتل شي تر څو چې د لماتو د ورکېدو په سـبب ژبـه او د
ژبې د ورکېدو په سبب مل د ادبي فقر او نکبـ پـه بـال ککـړ نـه شـي او د
مذل په توره اوره کې ي او نهاي نوم يې د روزنار دم ه ځ ې ورې نه
شي)٠٦( )).
د ده په نظر که د ژبې لم ليد نه شي ،همې ژبې ته نور لمـاا دا لېـږي
او پردي کېږي ،هر څوې چې د يـوې ژبـې د لمـاتو ليـدول غـواړي بايـد پـه
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پلو همڅ و ،ناونډيو او پلوانو ژبو پوه وي ،چې د نورو ژبو لمـاا د
پلې ژبې لماا ونه نڼي او د پلې همه د نورو...
په (پښتو سي د) کې د پښتو ژبې پـه سـل ونو لمتونـه ذ يـره شـوي ،د
هر لم مانا او ت سير يې په فارسي ژبه کړې ده.
 -٢د پښتو ژبې لياره:
پښتو نرامر په بر ه کې د محمد نل ان موم د ېر مهم اثر دى چې پر
٠١٠٣کال د ساپي عبدالعظيم په اهتمام او ليک باندې په الهور کې چاپ
شوى دى ،له سريزې پرته ( )٤٩٥م ونه لري.
د اثر په پيل کې په ( )٠٤م ونو کې پـه پلـه د وزيـر ـيب لـه ـوا يـوه
علمي او ن وره سريزه کښل شوې ،په سريزه کې لومړى د يو مل په ژوند
کې د ژبې پر اهمي م صلې برې شوي ،وايي (( :د يوه ملـ پـه ژبـې کـې
همــاغومره سياس ـ  ،التصــاد ،اجتماعيــاا ،ملــي ا ــالق ،اداب ،ملــي
عاداا ،ملي رسوماا او ع ع اا ،ټول ملي صـايل او صـايه ،حتـى
په ذه ي  ،افکار ،حسياا او مدني يې ن وذ مي ـده کـوي او همـاغومره
د همــې ژبــې د اونــدانو نــامريي بــرى ،د دغــې بلــې ژبــې پــر اونــدانو
تامي وي)٠٣( ))...
محمد نل ان موم د ددې کتاب په کښـلو کـې لـه زيـاتو سـتونزو سـره
م امخ شوى دى ،ځکه پر کوم مهال چـې محمـد نـل موم ـد ژونـد کـاوه د
بېالبېلو عواملو له امله د پښتو کتابونو شـمېر ېـر زيـاا نـه وو .د نرامـر
په بر ه کې که د نوتو په شمېر د ليکلو کتـابونو نومونـه وا يسـتلى شـو.
وزير يب دې ټکي ته اشاره کـړې ده ،چـې د پښـتو نرامـر او لواعـدو پـه
بر ه کې کتابونه نـه دي ليکـل شـوي او کـه ليکـل شـوي هـم وي د پـردو لـه
وا ليکل شوي او د دا ول اثارو ليکل د يو غرض له م ې و ،نه د پښـتو
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د دم لپاره .دى د دا ول يـو اثـر يادونـه کـوي ،چـې پـه اردو ژبـه ليکـل
شوى و.
کــه څــه هــم پ ــوا ((پيرمحمــد کــاکړ د اتلســمې پېــړۍ پــه نيمــايي کــې د
(معرفة االفمـاني) پـه نامـه يـوه ښـوونيزه (تعليمـي) ولـه پښـويه کښـلې،
الماني نيولډن شتي تراوسه پورې لومړى تيځ پوهاند برېښـي چـې تـر
پيرمحمــد کــاکړ څ ــه  ٢٥-٢١کالــه وروســته پــه پــل نــوي فره ــګ کــې د
الماني دي وري او اويستي وييونو ترڅ ګ يې  ٢٠٥پښتو وييونه کښـلي
دي .پــر ٠٢٢٠ل (٠٣٠١م) کــال د محمــد ارتضــا ان (د نــواب امــان اهلل ــان
زوى) چــې فره ــګ ارتضــايي نــومي څلــور ژبـي (عربــي ،اردو ،فارســي او
پښتو) لاموس دى او پر همدغه کـال د کالپـروا نرامـر هـم د يـادونې وړ
دى.
پــر ٠٢٢٣ل (٠٣٠١م) کــال د اهلل يــار ــان ( د نــواب محبــ

ــان ورور)

عوايب الماا او پـه همـه پسـې (کتـاب و يـاالا زمـاني در لمـ و زبـان
(افماني) .دغه راز د (امدنامهء افمـانى) د کړنـر پـوهې (فعلـي ـر ) يـو
بل کتاب چې يو ويي ليـک (لمت امـه) را ا لـي ،د نولسـمې پېـړۍ پـه سـر
کــې کښــل شــوى ښــکاري ...دغــه راز نيــورې مــورنن ســتيرن ،نــاي ر،
جرم ي پوهاند ايوالد ،ميورليچ ،کپتان وانـن ،راورټـي ،هـانري والتـر،
الماني ازنيس ترومـ ،،جيمـز دارمسـتتر ،روسـي تيځپوهانـد تامـانو
ويچ الريمر)) ( )٠٣او داسې نورو پوهـانو د پښـتو نرامـر ،ويـي پـوه ې،
ويــي پــان ې  ،لــاموس ليک ــې ،آر پــوه ې او نــورو کــې څېړنــې او ليک ــې
کړي ،و دا ليک ې او څېړنې يا د ياد شـويو ليکوالـو پـه هېوادونـو کـې د
همو په ژبه پرې شوي اويا د محمد نل ـان موم ـد د اثـر ( د پښـتو ژبـې
لياره) تر ليکلو وروسته پرې شـوي دي .نـو پـه دې وجـه محمـد نـل ـان
موم د د پل اثر دليکلو پر و

په پښتو ژبه کې د نـورو ژب يـو اثـارو لـه
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شتوالي څ ـه بـې بر ـې و او بـل دومـره جـام نرامـر چـې محمـد نـل ـان
موم د وليکه ،تر ده دم ه چا نـه و ليکلـى او همـه کمـى چـې زمـوږ پـه ژبـه
کې د نرامري اثارو د کمښ لـه کبلـه احساسـېده د امکـان تـر حـده يـې دا
کمښ له م ځه يووړ.
محمد نل ان موم د د پلې سريزې په پاى کې وايـي (( :د دغـه الملـه
چې زما په الس کې اثار نه وو چې ت ې څه ن ې ا يستې او است ادې کړي
واى ،نو ويالى شم چې د پښتو ژبې د ليـارو او لواعـدو پـه غونـډولو کـې
ېر ستړى شوى يم ،ځکه چې ېره ل ه او پل ـه يـې غوښـته .ددغـه کتـاب
په ترتيب البته د پرديو ژبو د کتابونو نه است ادې شوې او په همـه ترتيـب
سره ليکل شوى ،اما پوهان او علماء احبان پـوهېږي ،چـې د ژبـې لپـاره
(لواعد) څه د ترجمې کار نه دى ،چې له بلې ژبې څ ه ترجمه شـي ،کېـدى
شــي چــې زمــا تتبعــاا بشــپړ نــه وي يــا څــه رانــه پــاتې وي ،نــو ځکــه زه بــه
همدغه حکم نه کوم چې دغه کتاب غلطي او سهوه نه لري .هر ول چې وي
زه د پښــتو او پښــت و پ ــوانى مــين او ــادم يــم ځــان مســعود بــولم چــې
دغســې و ـ کــې څښــتن تعــالى جــل وعلــى شــانه ،ماتــه د دغــه کتــاب د
تــاليف توفي ـ راکــړ .هيلــه کــوم چــې دغــه کتــاب د اســت ادې موجــب هــم
ونرځـي او د پښــت و او پښــتو د شــايقي و لــه ــوا يــو کــوچ ى چــوپړ ونڼــل
شي)٠٩( )).
ددې کتاب لومړۍ بر ه ر دى ،چې دې کې د پښتو توري ،د تـورو
ولونـــه ،ضـــواب  ،ـ ـ  ،د تـــورو وتـــو ځـــي ،نـــوم ،د نومونـــو ا ـــي ،
ولونــــه ،د نومونــــو اوښــــت ه ،ــ ـ

 ،د ـــ

ولونــــه .ضــــميرونه ،د

ضميرونو ولونه ،فعلونه ،د فعلونو ولونه او اداا راغلي دي.
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دويمه بر ه يې پښتو نحو ده ،چې په دې بر ه کـې نيم ـړي ترکيبونـه،
بشپړ ترکيبونه ،ا ليه جمله ،فرعيه جملـه ،مطلقـه او مقيـده جملـه څېـړل
شوي دي.
د اثــر درېيمــه بر ــه مصــادر دي ،چـــې پــه همــې کــې د پښـــتو ()٠٥٦٦
بېالبېل مصادر معرفي شوي دي .د دې اثر پـه بـاب بـل د يـادونې وړ ټکـى
دادى ،چې د پښتو ژبې په نسبتاً پ ـواني ليکـدود ليکـل شـوى دى ،چـې
اوس د پښتو ژبې په ليکدود کې يو لړ بدلونونه راغلي دي.
مثالً د پښتو دغـه تـوري (  ،ړ ،ڼ،ټ) پـه کـې پـه دې ول ليکـل شـوي
دي:
= د تر (د) څ ه يې لږ غ ليکي.
ړ = ر تر (ر) څ ه يې لږ غ ليکي.
ڼ = نر
ټ=ا
دغه راز د کلمو په تړلو کـې لـه اوسـ ي ليکـدود سـره ېـر تـوپير پـه کـې
ليدل کېږي ،دا الندې څو مثالونه يې د بېل ې په تونه وړاندې کوو:
اوس ى ليکدود

د پښتو ژبې لياره

کرى

کره ى

ليدالى

ليدله ى

ستړى

ستړه ى
سوه ى

شوى

نيوله يى

نيوالى
او داسې نور مثالونه.

 -١ل ډکى پښتو او پښتونواله:
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( ل ډکى پښتو) د محمد نل ـان موم ـد همـه رسـاله ده ،چـې د مرحـوم
استاد عبدالرو بې وا د همې نيلې په ځواب کې ،چې له پښت و مشـرانو
څ ه يې کړې وه او پر ٠١٢٣ل کال په کابل موله کې پره شـوې وه ،ليکـل
شوې ده او پـر همـدې کـال د پښـتو ټـول ې لـه ـوا پـره شـوې ده .دغـه راز
استاد بې وا دا رساله د اوس ي ليکوال په درېيم ټوې کې هـم د درېـيم ځـل
لپاره پره کړې ده.
د محمد نل ان موم د د ځواب يوه بر ه دلته راوړو:
(( زما غښتلى ورور بې وا احب!
زه ښه روغ نه يم ،نو ځکه ليک او لوس زيار راپېښـوي کـه ېـر ضـرور
نه وي نه يې کوم بې دغه سږ کـال

ـې مـې هـم درلـودې چـې درسـ کـال د

ورغــومي د مياشــتې ترســره پــورې پــه همــو ا تــه وم .پــه ژمــي کــې

ــې

درېـــدلې وې او وزنارتيـــا وه ،نـــو کلـــه کلـــه بـــه مـــې د کابـــل مولـــې را
وا يستلې او څو کرښې ليا کـوم مضـمون او مقالـه بـه مـې ولوسـتله ،څـو
ورځې م کې مې په  ٢١٠نڼې کې د غښتلي غروال (( چې نوم او کام يـې نـه
پېــژنم)) د ځــواب پــه تــر کــې زمــا او د ځي ــو نــورو پښــت و نــه ســتا نيلــه
ولوستله .که څه هم ته ح لرې و موږ معـذور يـو او زمـوږ عذرونـه نـه دي
څرن د.
زما و بې نورو معاذيرو يو عذر د ح ورانوالى دى ،که نه دغه ـو
رښــتيا ده چــې پښــتو يــوازې ســتا ليــا د څــو کســو نــه ده ،پښــتو د پښــت و
نيکونو نه راپاتې ميراث دى ،چې په دغه کې درس پښتانه بر ه لـري او
درس پښتانه بشپړه ن ه ت ې ا يستالى شي ،و وېشالى يې نه شي ...د
پښــتو تشــري چــې د انســاني ،اســالمي او پښــت ي فضــايلو بيــان دى او د
پ وانو پښت و د ا اللو ،ادابـو ،عـاداتو ،دود او دسـتور او د ژوندانـه د
ول او رواج ښوونه ده حقيقتاً ورا نران کار دى او د هرچا د السه نـه دي

33

WWW.KHOST.AF

پوره ،لکه چې متـل دى چـې (پښـتو چـا ترسـره کـړې نـه ده) همدغسـې چـا
بشپړه څرن ده کړې هم نه ده)٢١( ))...
پـــه ل ـــډکۍ پښـــتو او پښـــتونواله نـــومي اثـــر کـــې د ژبـــې ،پښـــتو او
پښتونوالې په باب د وزير يب درانه افکـار ځلېـدلې دي .دى پـه دې اثـر
کې د پښتو او پښتونولۍ هـر اړ يـز او جـام تصـوير او تعريـف وړانـدې
کوي ،د يوه پښتون کرک ر ځان ړنې بيانوي او پښتو او پښـتونولي د يـوه
مقدس ،لوړ او پراخ لانون او ائين په تونه موږ ته راپېژني.
 -٤روزنه:
د وزير يب محمد نل ان موم د بل اثر دى ،چې تراوسه پورې چاپ
شوى نه دى .مرحوم استاد بې وا د (اوس ي ليکـوال) پـه درېـيم ټـوې کـې د
دې اثر يادونه کړې ،و د څرن والي په باب يې څه نه دي ويلي.
 -٥پ لى:
پ لــى د محمــد نــل ــان موم ــد بــل اثــر دى ،چــې اســتاد بې ــوا يــې هــم
يادونــه کــړې ،ــو د څرن ــوالي پــه بــاب يــې څــه نــه دي ويلــي .دغــه راز د
ا الح ورځپاڼې د  ٢٣/٥/٠١٤١ل کال په نڼې کې هـم ددې کتـاب يادونـه
شوې ،و په ت صيل سره پرې څه نه دي ليکل شوي.
 -٦پښت ي تربيه:
پښت ي تربيـه هـم د وزيـر ـيب محمـد نـل ـان موم ـد يـو بـل اثـر بلـل
شوى ،چې د ا الح ورځپاڼې په ٢٣/٥/٠١٤١ل کال په نڼه کې يې يادونـه
شوې ،و په ت صيل يې پرې څه نه دي ليکلي.
 -٣پ واني ملي او ادبي ا طالحاا:
د ا الح ورځپاڼې د٢٣/٥/٠١٤١ل کال نې ې د نڼـې لـه م ـې د محمـد
نل ان موم د يو بل اثر دى ،چې چاپ شوى نـه دى او د للمـي نسـ ې پـه
تونه په دې اثر کـې پ ـواني ملـي او ادبـي ا ـطالحاا راغلـي دي .ددغـه
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اثر په بـاب بايـد ووايـم ،چـې د غزنـي يـوه روښـ کره اوسـېدونکي (غـالم
جيالني ان) ماته وويل (( :زموږ د ځوانۍ شپې ورځې وې ،نو موږ به څـو
ت ه روښ کره ځوانان و

پر و

د بابا ليـدو تـه ورتلـو ،د همـه د ژونـد

وروســتي کلونــه وو ،يــوه ورځ يــې مــوږ تــه وويــل ،چــې مــا د متلونــو او د
پښت و د پ و برو په باب يو کتاب راپيل کړى ،په دې کې مـې يـو شـمېر
متلونه راټول کړي دي )).نو زمـا پـه نومـان کېـدى شـي ( پ ـواني ملـي او
ادبي ا طالحاا) د وزير يب محمد نـل ـان موم ـد همدغـه اثـر وي،
چې پورته مو يادونه وکړه.
ددغو ياد شويو اثارو (روزنه ،پ لى ،پښت ي تربيه او پ واني ملـي او
ادبــي ا ــطالحاا) للمــي نس ـ ې اوس زمــا پــه واې کــې نــه شــته ،چــې د
نوموړو اثارو د څرن ـوالي پـه بـاب بشـپړې څرن ـدونې وکـړم .ـو ( زمـوږ
غازيان) اثر د ښاغلي مولف محمد ولي زلمي په لول (( :د محمد نـل ـان
موم د يو وراره محمد پت ګ نومېده ،چې د ده تر مړي ې وروسته يې د ده
د ځي و اثارو په پرولو کې توجه کولـه )٢٠( )).نـو شـايد د نومـوړو اثـارو
للمي نس ې هم له نوموړي سره وندي وي.
دغـه راز د وزيـر ـيب محمــد نـل ـان موم ــد دوه ليک ـې چـې د ده پــه
پـل الس کښــل شـوي ،د هېــواد لــه نوميـالي محقـ حبيـب اهلل رفيـ ســره
موجودې دي چې تراوسه چاپ شوي نه دي.
دا ليک ې هم د وزير يب د مت رله ليک و له جملې څ ه دي:
 -٠ســيمه :د نــډ هېــواد او صو ـاً د پښــت و د هېــواد د ســات ې او نــډ
مدافعي په اړه مطالب لري.
 -٢مېلمستوب :مېلمستيا او بل ه ده ،په مېلمستيا عمومي بحـ او دا
چې پښتانه په مېلمستيا کې ېر يپاوړي دي صو ي بح کوي.
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 -١ټــوکې :پـــه دې مضـــمون کـــې ټـــوکې پـــه جـــايزو او ناجـــايزو بر ـــو
وېشي ،جايزې له اسالمي او پښت ي ادابو م ال ې نه بولي او ناجايزې له
داړو سره م ال ې نڼي.
ب -په ادبي بر ه کې:
دمحمد نل ان موم د د ژوند زياته بر ه او ورځ ۍ چارې د دولـ پـر
اداري کارونو ،پر پښـتو پـال ې د نـوي پښـ پـر روزنـې او د مهمـو ژب يـو
علمي اثارو پر ليکلو تېر شوى ،تراوسه پورې چا د محمد نل ان موم د
د ځان ړو ت ليقـي ادبـي اثـارو پـه بـاب څـه نـه دي ليکلـي ،ـو د شـعرونو
پ ې بېل ې يې په الس کې شته،د همو د څرن ـوالي لـه م ـې ويلـى شـو،
چې محمد نـل ـان موم ـد د شـاعرۍ د اوچتـې لريحـې او لـوړ اسـتعداد
اونــد و او ښايســته ېــر شــعرونه بــه يــې ليکلــي وي .دلتــه يــې لــومړى د
بېل ې په تونه يو ټوټه شعر راوړم او بيا به پرې ل ډې برې وکړم.
پښتونواله

نيکـــــه پـــــالر مـــــې پښـــــتانه وو يـــــم پښـــــتون
زمـــــــــرى يـــــــــم ،زمـــــــــرزى يـــــــــم ،زمربـــــــــون
ز ه پښــــــتون يمــــــه ښــــــکاره يــــــم لکــــــه لمــــــر
و غلــــــــيم تــــــــه تــــــــل والړ يــــــــم لکــــــــه غــــــــر
ماتــــــــــه ورځ د ن ــــــــــدارې ده ورځ د ج ــــــــــګ
ورتـــــه درومــــــم پــــــه اتـــــ اوپــــــه غورځ ــــــګ
د غـــــــــورځي غرونـــــــــه زمـــــــــا لکـــــــــه ث ـــــــــا
برېښـــــــېده د تـــــــورې زمـــــــا لکـــــــه برېښـــــــ ا
د زمــــري پــــه څېــــر غــــورځى کړمــــه غړمبېــــږم
لــــوړ لــــوړ غرونــــه لکــــه تــــوى غونــــدې بهېــــږم
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پــــــر غلــــــيم بانــــــدې چــــــې راشــــــي زمــــــا وار
اســــــــماني ت ــــــــدر بــــــــه وي زمــــــــا نــــــــوزار
زه پښــــــتون يمــــــه پښــــــتو بانــــــدې څرن ــــــد
کــــــه دا نــــــه وي زه بــــــه يمــــــه وشــــــې شــــ ـ د
پـــــــاتې مـــــــړې مـــــــې لـــــــه پـــــــالره ده پښـــــــتو
ده پښـــــــــــــتو او پښـــــــــــــتونواله د پښـــــــــــــتو
پښــــــــــتو زده کــــــــــړه ده د علــــــــــم او کمــــــــــال
پښـــــــــتونواله ده ښـــــــــه تـــــــــوره او ښـــــــــه ال
ښــــــــه ويونــــــــه ديانــــــــ مــــــــو ده پښــــــــتو
ښــــــــــــــه دودونـــــــــــــــه او اداب د پښـــــــــــــــت و
پښـــــــــــــــتونواله پښـــــــــــــــتانه هوســـــــــــــــوي
پښـــــــــــتونواله پښـــــــــــتانه بـــــــــــه لـــــــــــوړوي
پــــــه پښــــــتو بانــــــدې وطــــــن ن لــــــى شــــــوى
پــــــه پښــــــتو بانــــــدې وطــــــن ســــــاتلى شــــــوى
هـــــم بـــــه بيـــــا وي پـــــه پښـــــتو بانـــــدې ن ـــــل
هـــــم بـــــه بيـــــا وي پـــــه پښـــــتو بانـــــدې ســـــاتل
پښــــــــتو کړمــــــــه ،پښــــــــتو وايمــــــــه زه تــــــــل
ده اللــــــــى زمــــــــا پښــــــــتو نــــــــه لــــــــرم بــــــــل
ســــر او مــــال مــــې دواړه جــــار دي تــــر پښــــتو
ژونـــــد او مړي ـــــه مـــــې نثـــــار دي تـــــر پښـــــتو
پښـــــــتانه کـــــــه د پښـــــــتو پـــــــر لـــــــورو ځـــــ ـي
دا نـــــــړۍ او هـــــــا نـــــــړۍ کـــــــې دي ونـــــــدي
پښــــــــــــتانه او پښــــــــــــتونواله دې وي تــــــــــــل
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لـــه پ ـــوا نـــه يـــو پـــه لـ ـ

او يـــو پـــه ســـل ()٢٢

کــه مــوږ د وزيــر ــيب دې شــعر او ځي ــو نــورو شـعرونو تــه پــه ژور نظــر
ونورو ،نو وي و چې د ده په شعرونو کې هم د پښـتو پـال ې ،هېـواد پـال ې
او پر ځان باندې د باور پياوړې روحيـه ليـدل کېـږي .دى د يـوه پښـتون پـه
تونه د دښم انو پر ضد ج ګ ته د زمري پـه څېـر وردرومـي ،لکـه وشـال
بابا غوندې د غره په شان ورته په مخ کې ودرېږي او لکه امير کـروړ جهـان
پهلوان د ج ګ په ميدان کې پله توره چلوي .پله پلـواکي لـه چانـه پـه
زاريــو او يــراا نــه غــواړي او دا لــوى نعم ـ د تــورې او ال پــه واســطه
پلوي .همه لکه يو دردمن مـين لـه پښـتو سـره مي ـه لـري ،پـر پښـتو مـين
دى ،همه د پښتو ژوند لوى نعم نڼي او دا کـار د زړه لـه کـومي کـوي ،د
تومل او سي ار لپاره يې نه غواړي .همه پښتو يو ټول يز لـانون بـولي او
الرويان او عملي کوونکي يې د زغم او اتلولۍ اوندان .پـه شـعرونو کـې
يې ( که د هممه و

د شعرونو په پرتله) يې په پام کـې ونيسـو ،ه ريـ ،

جذابي  ،تبحر ،روانتيا او ساده ني ليدل کېږي او په زياتو سوچه پښـتو
کلمو يې پوښلي او ښکلي کړي دي .تر ېره حده يې د نورو ژبـو د کلمـو لـه
راوړلو څ ه

ه کړې ده.

پــه ل ــډ ول ويلــى شــو ،چــې شــعرونه يــې پــه ش ـکلي (جــوليز) لحــاظ،
ساده ،عام فهمه او د پښتو په ځـان ړو وييونـو ښـکلي کـړاى شـوي دي او
په محتوايي لحاظ يې ،پښتو ،پښـتونولي ،هېـواد پال ـه او ملـ پال ـه د
شعرونو مرکزي فکر جوړوي.
د کمي له پلوه د وزير يب د شعرونو په باب دومره ويالى شـو ،سـره
له دې چې په مستقل ول دده د شعرونو کومـه ټول ـه تراوسـه نـه ده چـاپ
شوې و د شـعرونو لـه لـوا ،د شـعر پـر ارکـانو لـه حاکميـ او د شـعر لـه
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نــورو بېل ــو څ ــه يــې څرن ــدېږي چــې د شــعرونو ځــان ړې موموعــه يــا
موموعې به يې درلودلې.
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درېيم څپرکى

محمد نل ان موم د
د نورو له نظره

محمد نل ان موم د د پښت ي تـاريخ يـو داسـې ش صـي دى ،چـې د
ځي و نورو پښت و مشرانو په څېر يې ش صي لـه څـو بعـدونو څ ـه جـوړ
دى ،همه که له يوې وا ښه پوځي و ،نو لـه بلـې ـوا ښـه اديـب او ليکـوال
هم و ،همه که لـه يـوې ـوا ښـه سياسـتوال و ،نـو د ملـي مشـرتوب ،جرنـه
مــارۍ او مرکــې د ځــواې وړان ــې هــم پــه کــې ځلېــدې .د محمــد نــل ــان
موم ــد د ش صــي ژونــد او اثــارو پــه بــاب يــو شــمېر بهرنيــو او کورنيــو
ليکوالو څه ناڅه ليک ې کړي دي ،و دا ليک ې دومـره جـام او زيـاتې نـه
دي ،چــې د وزيــر ــيب د ش صــي او انــدو ژونــد پــوره جــاج دې تــرې
وا يستل شي .و پـه ولـ

او زمـوږ د لکـو پـه زړونـو او فکرونـو کـې د

همــه پــه بــاب ېــر څــه شــته ،کيســې شــته ،روايتونــه شــته ،نکلونــه شــته،
يادونه ،اطرې او ېرې نورې نا ليکلې برې.
د بهرنيو پوهانو له لې څ ـه اک ـر پياکـا چکوسـلواکيايي د محمـد
نل ان موم د يادونه کوي ،همه د پښـتو يـو لـوى عـالم بـولي او پـه پـل
اثر ((پښتو وڅېړنه)) کې د محمـد نـل ـان موم ـد لـه اثـارو څ ـه ن ـه
ا لي.
استاد عبدالرو بې وا همـه د پښـت و د يـو مشـر او مبتکـر ليکـوال پـه
تونه راپېژني او په ((اوس ي ليکوال)) کې يې پېژندنه داسې کوي (( :ـو
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دلته دى د وزير يا رئي

په حيـ نـه معرفـي کـوو ،بلکـې ده تـه د پښـت و،

پښــتو او پښــتونولۍ د يــوه لېــوال مشــر او مبتکــر ليکــوال پــه نظــر نــورو.
مبتکر يې ځکه بولو ،چې ده د پښتو ژبې د ليک ې او نرامر لپـاره لـه ځانـه
د تــورو نــوي شــکلونه او نــوي تعبيرونــه م ځتــه را ايســتلي وو ،چــې د ده
ځي ې اثار په هممو اشکالو او تعبيرونو چاپ شوي هم دي)٢١( )).
(( پښتونستان)) نومي اثر ليکوال ،عبدالم ان دردم د يې د پښـت و د
نوميـالي مشــر پـه تونــه راپېژنــي .د ((زمـوږ غازيــان)) مولـف محمــد ولــي
زلمى يې د ملي مشر ،ستر ـدمت ار ،د پښـتو ژبـې د پـالونکي او غـازي
په تونه معرفي کوي.
اســتاد محمــد ا ــف ــميم يــې د يــو بشــپړ پښــتون کرک ــر او د پلــو
ايډيالونو د اتل (زما اتل) په تونه راپېژني او همدارن ه نـور ليکـوال يـې
پــه نــورو درنــو نومونــو او القــابو يــادوي .ــو څرن ــه چــې پــه عمــومي ول
افماني ټول ه لـه ليـک لوسـ څ ـه بـې بر ـې ده ،نـو همـومره چـې زمـوږ د
اتالنو په باب زمـوږ د لکـو پـه زړونـو او فکرونـو کـې يادونـه پراتـه دي،
همــومره نــه دي ليکــل شــوي ،ېــر داســې يادونــه او ــاطرې زمــوږ د نړنــي
(ش اهي ادب) بر ه نرځېدلي دي .په عوامو کې محمد نل ان موم د ته
د ((بابــا)) او ((دادا)) لقبونـــه ورکـــړل شـــوي او دا همـــه لقبونـــه دي ،چـــې
پښت ي ول

يې پلو مشـرانو او ـدمت ارانو تـه د همـو د لويـو لربـانيو

په بدل کې ورکوي او هرڅوې ((بابا)) او ((دادا)) کېدى نه شي.
د محمــد نــل ــان موم ــد پــه بــاب زمــوږ د هېــواد لــه يــو زيــاا شــمېر
روښـاندانو ،ټــول يزو ش صـيتونو ،لــومي مشــرانو او ولسـي لکــو ســره
ېر يادونه ،روايتونه او حکايتونه شته ،چې د ټولو بيان يې اوس زمـوږ د
دې ليک ې له حو لې څ ه وځي .يوازې د هېواد د همـو څـو ت ـو ليکوالـو
او م ــورو نظرونــه بــه دلتــه راوړم ،چــې مــا ورســره د هېــواد پــه اوســ يو
کړکېا و شرايطو کې وليدل او د همو نظرونه مې راوا يستل.
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((د لام غم ور محمد نل ان موم د))

((که څو ت ه انان ،زمي داران ،سـودانر او درباريـان ځ ـې وباسـو نـور
نــو د پښــت و ژونــد ســتړى ژونــد دى او دا ســتړى ژونــد د دوى د ژوندانــه د
رابو شرطونو زېږنده ده.
ددې کم ب ته ستړي او سرنردان لام سارا شين تراوسه پورې اللهانـده
کوچيانى ژوند لري ،نن دلته سبا هلته -چېرې چې يې ښه ،هلتـه يـې شـپه-
عمرونه يې په کوچ وبار کې تېر شول ،په کېږدۍ کې زېږي ،په کېږدۍ کې
لويېږي او په کېږدۍ کې مري ،اويا کلن زاړه او برنې ل ې پلـي پـه اوښـو
پســې م ــډې وهــي او پــه هــر شــوا ون چــې وي ځانونــه مزلــه تــه رســوي،
تراوسه پورې ال دا اسکېرلي ټاکلى وطن نه لري او نه يې ټـاکلې هـديره پـه
نامه ده ،د يوې کورنۍ پالر که د بابا غره په لم و کې ښخ وي ،کېـدى شـي
چې د دغې کورنۍ مور د اباسين په غاړو کې اورو ته سپارل شوې وي.

سره له دې چـې ويـل کېـږي پـاچهي د دوى د لـام (پښـت و) ده ،ـو دوى
تراوســه پــورې ال د کــور ،کــال او بــاغ و پ ــي څښــت ان نــه شــول او د پښــو
تڼاکې يې ورکې و څه حتى لرې نه شوې.
دوى د رمــو او ت ـووُ د ژغــورنې لپــاره لــه ون ــورو لېوانــو ســره پــړې
ل ـــوي او د ځـــانونو او اوالدونـــو د ســـات ې لپـــاره لـــه سرکښـــو الليمـــي
توپانونو سره غرې وهي ،کله يې سېلونه کېږدۍ وړي او کله يې مالونـه،
کله يې ټکې پر رمو او تووُ لوېږي او کله يې پر کليو او کېږديو.
وړۍ چې د دوى تر ټولو غ عايد دى ،داى ناترسو ښـاري سـودانرو
سترنې ورته مارلې دي ،د سکول په و

کې د کوچيانو الرې نيسي او
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وړۍ په نيمه بيه ځ ـې ترالسـه کـوي ،د ښـارونو لـک د دوى د مـالونو پـه
غوښو او غـوړو اربـوده دي ،ـو دوى پـه تـروو او پيـاوو نېـډې مـړوي ،د
ارواښاد موالنا سيقي په لول جامو تـه دوى ځکـه کـالي وايـي چـې پـه کـال
کې که يوه جوړه ورميسره شوه ،ځانونه نېکمرغه شمېري ،د ښځو مـالوې
يې ماتې شولې ،چې د لرو نودرونو يا ژورو څهـانو څ ـه پـه ژيـو او نړيـو
کې اوبه راوړي.
همه پښتانه چې په کليـو کـې مېشـته دي او ديشـين بلـل کېـږي ،لـه څـو
ت ــو انــانو او زمي ــدارانو پرتــه نــور د کښـ و کــر لپــاره کــافي ځمکــې او
ېرى يې حتى بې ي ځمکې نه لري ،ځي ې يې د بل بزنـرۍ او مـزدورۍ تـه
اړ دي او ځي ې يې په لم و ،څادرونو او بوجيو (بوريو) کې اورې د غـرو
لم و ته په څه ستونزو او سـتړياوو ېـژوي ،نـازولي زوزاا او وا ـوږي
تورسـرې ورسـره کـار کـوي او هلتـه پ ــي سـازوي او د بـارانو پـه هيلـو څــو
دانې ت مونه پـه کـې پاشـي ،پـه کـوم کـال چـې اسـمان پـر ونـه رحمېـږي او
کافي بارانونه ونه شي ،حا ل و پرېږده ت م يې هم هـدر والړ شـي دا کـم
ب

او د داى له نعمتونو څ ه بې نصيب لام جـوار تر ـه کـوي ،چـې لـږ

و وړل شي ،که ځي ې پښتانه واړه پ ي ولـري د تربـرو سـترنې پـرې سـرې
وي ،د پښت و متل دى (( :د بل په الس کې مړۍ غ ه ايسي)) ،په لـږه پلمـه
تربرونه يو د بل مرب ژوبلې ته لېاې راوغزوي او يو د بل په ممزو ماتولو
پله باتوري ښکاره کوي ،وشال ان
پــښتانـه واړه بـد ـوى دي

ک څه ښه ويلي دي:
کور په کور کاندي غورزى

بــــــــل يــــې ووهـــي مـــمزى

يو چې سر کاندي لږ پورته

يو تربور چې ووژل شي ،بل تربور له کلي کډه په شـا کـړي ،پـل هـر څـه
پرېږدي د کساا له بې رې لـه پـل ولسـه وتښـتي او پـه نـورو ولسـونو کـې
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پ اه وا لي ،د وژل شوي تربره وروڼه او زامن ټوپک په الس د پل ـوني
دښمن په ل ه کې وي او وني تربور د پل مرب په انتظار کـې وي پـر سـر
يې توره ټوټه پـه اومـړي سپڼسـي تړلـې وي ،جريـب نـيم ځمکـه چـې يـې پـه
کلي کې درلوده ،همه شاړه پاته شي او دى له پلو اوالدونو او ښځې سره
در په در نرځي ،دا شوه تربورنلوي.
د پښت و پېملې د پـالر پـر کـور زړېـږي ،ځوانـان بـې د ولـوره او بـابيرې
توان نه لري ،ځوانان زاړه شول و د اوالدو څښت ان نه شول ،د چا چې بيـا
اوالد شته ،همه بېـوزلي پـه لـږه نـاروغۍ د ا ـرا پـه سـ ر ځـي ،طبيـب نـه
شــته ،روغتــون نــه شــته ،دوا نــه شــته ،ځکــه نــو ناروغــانو د عــالج او دوا
پرځاى دم دعا او تـاويزونو زيـارتونو تـه م ـه کـړې ده او د دوى پـه فکـر د
افسونونو په زور ځانونه او اوالدونه د پيريانو له پ و حملو څ ـه ژغـوري.
کوم کوچ يان چې د ژوندانه پـه لافلـه کـې د کـوي ،شـري ،تـورې غـاړې او
داسې نورو تر غاښو اوړي د همو بيا د ښوونې او روزنې لپاره مکتبونه نه
شته ،مدرسـې نـه شـته ،معلـم نـه شـته ،مـدرس نـه شـته ،کتـاب نـه لـري او
کاغذ و للم نه پېژني.
له بده مرغه پښتانه له

عته بد وړي ،د دوى پـه ټول ـه کـې کسـبکارو

ته په کمه سترنه کتل کېږي ،حتى سياالن يـې نـه نڼـي .دوى ـو بانـک نـه
پېژني او توورې نه لري ،پ وا بـه يـې د سـپي و سـکې پـه نړيـو او م يـو
کې تر اورو الندې ښ ولې اوس يې بيا بړست و کې ن ډي ،لوټونه ښه نـه
پېژني ،زياتره جعلي لوټونه پر دوى تېرېږي.
زياتره پښتانه په کوچيانو مېلو (مې و) کليو ،بانـډو کـې زېـږي ،بـې لـه
دې چې د نورو ثقاف او مدني ووي ي او يا له همو څ ه څه د ځـان کـړي،
مــري ،ځکــه نــو د دوى کوچيــانى او کليــوالي ثقافــ همــه د شــلو پښــتو
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وړاندې ثقاف دى او نوښ په کې په اسانۍ سره ځاى نه دى پيـدا کـړى،
دا وو کوچي او کليوالي پښتانه.

اوس به راشو ښاري پښت و ته:
څــومره چــې کــوچي او کليــوالي پښــتانه پــر پــل ثقافــ ټي ــګ دي،
همومره ښـاري پښـتانه د پـل ثقافـ پـه ونـدي کولـو کـې سسـ او بـې
پروا دي ،په تېـره بيـا پـه نډولـه ښـارونو کـې ،چـې هلتـه نـور لامونـه هـم د
دوى په څ ګ کـې پراتـه وي ،ښـاري پښـتانه ېـر ژر د پرديـو تهـذيبونواو
ثقافتونو پيروي کوي او پل ارثي ثقافـ او پـه تېـره بيـا ژبـه د نـا پښـت و
ناونډيو په څ ګ کې ورا ژر له السه ورکوي ،له نورو لامونو سره چـې د
دوستي او ېښـي وکـړي ،د همـو دود و دسـتور چ ـک م ـي ،لـه کليوالـو
پښت و سره يې اړيکي که ونـه شـلېږي سسـتېږي ـو هرومـرو ،متـين ـان
اندړ راته وويل :يو و
چې له رئي

زه د کابل په چاردهي کې جبار ان کال تـه والړم،

تميز عبدالرب ان اندړ سره وويـ م ،کـال تـه نـژدې د ده زوى

پــه م ــه راغــى د پــالر پوښــت ه مــې ځ ــې وکړلــه ،ده راتــه وويــل ( :او کتــى
لومايش در مهمان انه ششته))
تاسې ونور ،د پـالر لوميـان د ده لوميـان نـه شـول ،ځکـه چـې همـه پـه
پښــتو بــرې کــوي ،دى پارســي وايــي او پــه پښــتو نــه پــوهېږي يــا يــې نــه
وايــي ،ده دريشــي اغوســتې ده او همــو پــل پښــت ي کــالي ،همــو پ ــړۍ
تړلي دي او دى لو سر دى.
په نډوله ښارونو لکه کابل او هراا کـې اوسـېدونکي پښـتانه د دغـې
اثر پذيرۍ او ان عال ښې نمونې دي ،په دغو ښارونو کـې چـې لـه لسـو ت ـو
سره وپېژنئ ،ښځه به يې هرومرو درته ووايي (( :مه هـم اوغـان اسـتم)) او
که داسې ادعا د ځان په باب ونه کړي دا و هرومرو درته وايي چې انا مې
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پښت ه وه ،يو و

زه په لي

راد کـې وم ،د تـيځ پېژنـدنې لـه پـوه ځي

څ ــه تلي ــون راتــه وشــو (( :يــو اک ــر د عــالي تحصــيالتو پــه نيام ـ لــه
افمانستان (کابل) څ ه دغه اوس رارسېدلى او ستا په ل ـه کـى دى)) مـا
چې په ټلي ون کې له همه نوي مېلمه سـره بـرې وکړلـې ومـې نـه پېژانـده،
و د وط دارۍ په اطر مې ورتـه وويـل (( :دغـه دى دسـتي دررسـېږم زمـا
الره څاره)) -زه چې پوه ځي ته ورغلم له نوي راغلـي وط ـدار مېلمـه سـره
مې روغبړ وکړ ،اب شـي ژيـ (ليليـې) تـه مـې بـوا ،ځـاى مـې ورونيـوه،
ښـاغلى اک ــر ...چـې ــداى پـه امــاني راســره کولـه ،تــر کـور ودانــۍ ويلــو
وروسته يې دا هم راته وويل(( :مادر کالن مه نورزايي بود))
م کــر محمــد نــل ــان موم ــد (٠١١١هـــ ق زوکــړى) د پلــې زمــانې يــو
با بره ،پوه او ځيرې م صبدار و ،له اناهۍ ،پوهې او ځيرکتيا سره يې د
لام درد او وا وږي هم درلوده او د پښت و دغو بدو ورځو ته ښـه ځيـر و،
ده ېرې شپې د پښت و د غم ورۍ په فکر کې سبا کړلې او ېرې ورځې د
لام په غم کې اللهانده کرهرانده پرې تېرې شولې ،پاى ته يـې وپتېيلـه هـر
راز چې کېږي د کم ب تو پښت و د ثقافتي پرم تګ ،سياسي ويښتابه او
التصادي نظم هر کار ته به هرومرو وردان ـي او څـو يـې وسـه رسـي د لـام
ماته بېړۍ به د ژغورنې غاړې ته پورې وهي ،هر څوې د هر کار تـر عهـدې
نــه شــي وتــالى ،ســترو کــارونو تــه ســتر همتونــه پــه کــار دي ،دا م ک ـر او
هو يــالى محمــد نــل ــان موم ــد و ،چــې د لــام مــاتې بېــړۍ تــه يــې اوږه
ورکړله ( و افسوس چې تـر غـاړې ونـه رسـېدله) او پـل تـوان او لـدرا
يې د دوى فره ي او التصادي ودې ته ولف کړ.
ده پـه فره ــي بر ــه کــې د لـام ژبــې (پښــتو) تــه توجـه وکړلــه ،تــر ټولــو
دم ه يې په  ٠١٠٠ل کال کې همه و

چې دى د دغه والي رئي

ت ظيمـه

و پښتو انومن جوړ کړ ،د ک دهار جريده (طلوع افمان) يې درسـته پښـتو
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کړه ،په پله يې للم راوا يس پښتو سي د ( د ٠١٠٦ل چاپ) يې وليکـه،
چې تر څلورو زرو زيـاا پښـتو لمتونـه پـه کـې مع ـا شـوي دي ،د حرفونـو
(تورو) حرکـاا و سـک اا يـې پـه م

ـاتو ښـوولي دي ،د مصـدرونو پـه

بر ه کې يـې اشـتقالي ت صـيالا هـم شـته يع ـې د زمـانو پـه لحـاظ يـې د
يمو اشتقاق ته هم اشارې کړي دي.
د م کــر محمــدنل ــان بلــه مول ــه د پښــتو ژبــې ليــاره (د ٠١٠٣چــاپ)
نومېږي چې د پښتو ژبې ر ونحو ،يې په کې څېړلې ده ،د دغـه کتـاب
په درېيمه بر ه کې يې  ٠٥٦٦مصـدرونه د شـاونديوal,edal,wal,kawal ،
د وېــش لــه م ــې راوړي دي ،د دغــې بر ــې يــوه ښــې ڼه دا ده چــې د هــر
مصدر ،متمم مصدر يې (که په ژبه کې وي) هم راوړى دى لکه له ((ليـدل)
سره ((وي ل)) او له ((کتل)) سره ((نورل)) او داسې نور...
م کر محمد نل ان د دغو دواړو کتابونو په ليکدود کې هم نوښتونه
لري مثالً :ټ يې ا ،ج يې ح ( - )1يـې د ،ړ يـې ر،ڼ يـې نـړ ليکلـى دى او د
کلمې په م ځ کې زور يې په (ه) ښوولى دى ،لکه سـړه ى (سـړى) ک ـوره ى
(ک ورى) او داسې نور..
د ماموري په و

کې چې به م کـر محمـدنل ـان پـه هـر ځـاى کـې و

هلته به د پښتو ژبـې او ادب د پوهـانو انومـن جـوړ و ،ده بـه پښـتو پوهـان
تشــويقول چــې پــه پلــو اثــارو ،پښــتو ژبــه غ ــي کــړي -کتابونــه وليکــي،
لمتونــه راټــول کــړي او د پښــتو نرامــر وڅېــړي ،ده غوښــته چــې پښــت و
1
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کوچ يانو ته دې تعليم په پښتو ژبه وشي ،ولې چې په بله ژبه کې تعليم او
تحصيل د شانرد ېر و

نيسي او پر ذهن يې دروندوالى زياتوي.

م کر محمد نل ان د پښتونوالې پر مثبتـو رواجونـو ټي ـګ و او نـور
پښتانه يې هم د پښتونوالې د ن ورو دودونو باندې ټي ار ته تشويقول،
له دروه و درغل ،درواغو او غوړه مالۍ څ ه يې ېر بد وړل او ويل به يـې
دا عادتونه او صلتونه نه يوازې د دين له پلوه غ دل شوي دي ،بلکـې پـه
پښــتونواله کــې هــم دغــو صــلتونو تــه د کرکــې او ن ــرا پــه ســترنه کتــل
کېږي او د پښت ي فضايلو له م ځه وړونکي دي .ده چې په پل ژونـد کـې
څومره سياسي تقوى ،پاې ن سي او له لام سره وا وږي درلوده له نورو
لکو څ ه يې هم د دغو فضايلو هيله درلوده او لـک بـه يـې دغـو چـارو
ته تشويقول .وزير ـاحب محمـدنل ـان ـورا ـري اللهوـه او پـر حـ
ټي ګ سړى و ،علـي احمـد ـان ((والـي)) چـې پـه ن رهـار کـې د پـاچهي
اعالن وکـړ ،ده پـه څرن ـد ول لـه دغـه اعـالن سـره م ال ـ وکـړ ،هـر څـه
ايرادونه او تهديدونه چې ورکړل شوه له پلې هو ې څ ه نه واوښ .
د م کر محمد نل ان پام د لام د ځوانانو د تربيې پـه څ ـګ کـې د لـام
التصادي بهبود ته هم اوښتى و ،د ه دوکش په شمال کې ېرې سـرکاري
ځمکــې ــورا شــاړې پرتــې وې اوبــه بېکــارې بهېــدلې او شــاړې ځمکــې
ځ لونه کېدل ،د سيمې لکو د کرنې په کار کې ځانونه ېر نـه زهيـرول،
د للمې لپـاره ېـر دښـتونه او راغونـه د دوى پـه واې کـې وو فقـ يـوې او
ت ــم يــې لــه دوى څ ــه غوښــ  ،نــور بــه نــو الليمــي شــرايطو (موســمي
بــارانونو) کښــتونه ورپ ــول ،پــه پرا ــو دښــتو او ويــړو راغــو د ســيمې د
لکــو وس نــه رســېده چــې ټــول وکــري او حا ــل تــرې وا لــي ،ــو پــه
افمانستان کې ځي ـې سـيمې پـه تېـره بيـا د پښـت و ټـاټوبي داسـې وو چـې
غلو دانو يې د سيمې لک نه شـواى مـړوالى ،ځمکـې نـه وې چـې وکرلـې
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شي ،د سيمې لک به دې ته اړ وو چې د مزدوريو لپاره د ه دوستان ل ـو
ته والړ شي او غ م و جوار له ه دوستانه راوړي.
م کر محمدنل ـان دغـه بـې ځمکـې لـک او کوچيـان پـه م تونـو پـه
زاريو زواوو وروبلل او بې اونده ځمکې يې د ه دوکش په شمال کـې پـر
وېشلې ،ده په دې کړو د ه دوکش د شمالي بر و ېرې بـې اونـده او بـې
حا له ځمکې حا ل ېزې کړلې او د وطن بېکاران يې په کار واچول ،د
نورو له مزدوريو يې راونرځول او د پل ملک په ودانۍ يې ا ته کـړل ،د
ملـــک حا ـــالا يـــې زيـــاا کـــړل او وږې ســـيمې يـــې د پـــل ملـــک پـــه
حا التو مړې کړلې.
م کــر محمــد نــل ــان د لــره للــي پوســتکو انحصــاري ســودانري د
جهودانو له السه وکښـله ،د سـيمې لـک يـې توـارا تـه تشـوي کـړل ،د
((رښـــتيا)) او ((يـــووالي)) پـــه نومونـــو يـــې پـــه مزارشـــريف او بلـــخ کـــې
شرکتونه جوړ کړل چې وروسته دغه شرکتونه په پلو سودانريو کـې ېـر
پرمخ والړل او د ښو پان و څښت ان شول.
د رسمي ماموري تر تمېدلو وروسته هـم د محمـد نـل ـان ټـاټوبى د
پښتو ژبې او ادب د پوهانو او هوا واهـانو ټـول ځى و .م کـر محمـد نـل
ان تر مرنه پورې (٠١٣١هـ ق) د پښت و د بهبود چرتونه وهل.
زم ـا ښــه يــاد دي د افمانســتان د پلــواکۍ د بيــا ا يس ـتلو څلوېښــتمه
کاليزه وه ،ف ر افمان (عبدالم ار ان) هم کابل تـه راغلـى و ،پـه بـابر بـاغ
کې د وشال لېسې او رحمان لېسې ځلميـو شـانردانو رسـم نذشـ ورتـه
وکړ ،تر رسم نذش وروسته اتڼونه پيل شـول د شـاه جـوى د روټيـو اتـ
چيان هم راغلي وو .دوى چې ات کاوه رن ه دسمالونه يـې پـه الس کـې وو
او همه به يې د ات له حرکتونو سره سـم ښـورول ،لـام پـال محمـد نـل ـان
موم د چې د ف ر افمان پاچا ان ترڅ ـګ ناسـ و ،د روټيـو د اتـ دغـه
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صو ــي يــې ــوښ نــه شــو ،ناڅاپــه ودرېــد او پلــه لکــړه يــې د اتـ لــه
حرکاتو سره سمه د تورې په دود ښوروله او څر ولـه ،روټيـو اتـ چيـانو
ته يې ور ږغ کړ (( :وغورځو ،دا د تور سرو څپوڼي (دسـمالونه) ،ستاسـې
پلرونــو او نيکونــو پــه ات ـ کــې تــورې نرځــولې او تاســې د ښــځو پــه شــان
څپوڼي ښورو)).،
وزير احب محمدنل ان په دغو کلو کې د نـوزڼ پـه نـاروغۍ مبـتال
و ،پښو يې ښه مل ري نه ورسره کوله ،و بيا هم له دغې ناروغۍ سره يې
له تورو سـره د اتـ حرکتونـه د پښـت و ځوانـانو د روزنـې پـه ـاطر تمثيـل
کړل.
محمد نل ان او پاچا ـان دواړه اوس پـه مـوږ کـې نـه شـته ( ـداى

( ج)

دې دواړه وب ښــي) د پښــت و لښــکر ،بــې لــافلې شــوى دى او لافلــه هــم
ساالر نه لري ،زه نومان کوم ،د دې بې ساالرې لافلې طرناکې اي دې تـه
به دغه دواړه الرښوونکي مشـران(رح) هـېا پاتـه وي او پـه ېـر حسـرا بـه
دغو پر شلو الرو روانو پښت و ته نوري)٢٤( )).

((زما يادښ ))

(( د نړۍ هـر ولـ

کـه د انسـاني فره ـګ لـه پلـوه ېـر وروسـته پـاتې هـم

وي ،يو سرغ ه او مشر ،يا په بله وي ا ،يـو الرښـود او سـمونوال لـري او دا
مشــري او ســرغ دويي ان تــر دولتــي ا انــې هــم رارســېږي چــې د لــانون پــه
چوکاټ کې د پل ټبر او ول

د ښې ڼې لپاره هلـې ځلـې کـوي .بـده مرغـه
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ټول ه به همه وي ،چې په يوه ټاکلي چاپېريال کـې د ځي ـو الملونـو لـه کبلـه
له دغسې يوه الرښود او سرغ دويه بې بر ې پـاتې شـي او ورسـره ورسـره
پرې يـو زورواې دولـ واې چلـوي ،لکـه همـدا نـن سـبا پـر افمـاني ټول ـه
باندې.
پــه روانــه پېــړۍ کــې پښــتون ولــ

دوه پيــاوړي مشــران لــرل ،پــه لــره

پښــتون وا کــې پاچا ــان (عبــدالم ار ــان) او پــه بــره کــې موم ــد بابــا
(محمدنل ان موم ـد) .دوى هـر يـوه پـه پلـه پلـه بر ـه کـې د پښـت و د
مشــرتابه نقــش پــر غــاړه درلــودلى او لکــه څ ــه چــې ښــايي ،پــه پــوره
م سوري يې دغه نقش لوبولى دى.
په ښکاره و داسې برېښي چې د پاچا ـان رول سياسـي و او د موم ـد
بابا فره ي ،م ـر کـه پـه ځيـر سـره وکتـل شـي ،د دواړو د هلـو ځلـو پيـره
زياته فره ي وه که د پاچا ان د ـدايي ـدمت ار غورځ ـګ د سياسـي
ويښتابه توله يو څه درنه وه و فره ي همه يې هم دومـره سـپکه نـه وه او
د موم د بابا فره ي او بيا په ځان ړې تونه د پښـتو ژبـې غورځ ـګ ـو
بره وا هر پښتانه باـي تـه جـوا دى .موم ـد لـه امـاني پېـره بيـا تـر نـادر،
ظاهري پېره يو پياوړى پوځي بول ـدوى پـاتې شـوى او پـه همدغـه واې و
ځواې يې پښتو ژبه د يـوه ملـي پېژنـد نښـې او سـمبول پـه تونـه پـر افمـان
دولـ او حکوم ـ م لــې او همــه يــې لــه نــورو نړيوالــو ژبــو ســره د ســيالۍ
جونه کړې ده.
د محمد نل ان موم ـد ( وزير ـاحب ،موم ـد بابـا) لـه نامـه سـره يـوه
داســې پرتمي ــه پښــت ي تــاري ي څېــره ســترنو تــه نېمــه درېــږي ،چــې د
پښت ي ،يا په بله وي ا ،افماني فره ګ وروستى اويا کلن څپرکى ورسـره
نه شلېدونکي اړيکي لري .ده لـه ټـول يز (عـام ،نړيـوال ديموکراټيـک دود
ســره ســم د (( ېرښ ـ )) آر او ا ــل پــر ب س ـ د افمــاني ټــول ې ملــي وکــړ
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(هويـ ـ ) پـــه پښـــت ي همـــه کـ ـې ليـــده او پـــر همـــدې ب سـ ـ يـــې پښـــتو،
پښــتونولي او پښــتون او بيــا ټي ــه او ســپېڅلې ــو پــراخ ليــده اســالمي
نروهه ددغه ملي وکر ټاک ده پېژند نښې نڼلې.
ددغه يموکراټيک آر له م ې ورتـه ټـوليز افمـاني کولتـور لـه پښـت ي
فره ګ پرته نور څه کېدى نه شو.
ددغې ليارې ان ېزه:
وايي ،کله چې موم د بابا هلکي ه کې له پالر سره له کابله پل کلي تـه
تللى و ،چا ورته پېمور ورکړى و چې ولې يې پښتو نه زده ،هماغه و ،چـې
کابل ته له ست ېدو سره يې پښتو زده کـړې تـه مـال وتړلـه او دومـره پـه کـې
مـخ تــه والړ چـې ټــول بر ليـک يــې ورترغــاړې شـو او ټــول انـد و ژونــد يــې
ورته وښانده .زما پـه انـد پـه تورکيـه کـې يـې پـوځي زده کړيـزه اسـتون ه د
دغې ليارې تر هـر څـه سـتره ان ېـزه وه .ده لـه نـژدې څ ـه د مصـط ى کمـال
(اتــاتورې) فره ــي ســمونواله (ري ــورم) ليــدلى و ،چــې څ ــه يــې پلــه
تورې ول

او تورکي ژبه له عربي او غربي اغېزه ازادولـه او څ ـه يـې لـه

دغې ليارې د يوې نوې او پرځـان ويسـا تـورکيې د ب سـ پ ولـو تـه م ـې
رانمښتې وې.
او په زړه پورې بيا دا چې پـه تـوره سـقاوي واکم ـۍ کـې يـې د ايـران لـه
اســتون ې هــم ېــر څــه زده کــړل ،همــه مهــال ايــران غوښــتل ،د تــورکيې پــه
پېښو د پلې پارسي په سـپېڅلتيا او پياوړتيـا پـل ځـان ړى ملـي وکـر
جوا کړي .موم د بابا د نواا په ج ـړه کـې د يـوه پا ـه پـوځي ج ـرال پـه
تونه داسې غـو نقـش ولوبـاوه چـې د نـادر او د همـه د نـورو تـش پـه نامـه
پوځي سوبم انو ورونو پل شـپږم ورور وناڼـه لـومړى د ک ـدهار ت ظيمـه
مشري ور ترغـاړې شـوه چـې دترکسـتان د ((افمـاني کولـو)) پـالن ورسـره
غوټــه و .موم ــد بابــا د لطمــن او بد شـــان د يــوه تکــړه نائــب الحکومـــه
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(شــېرمحمد ناشــر روټــي) او داســې نــورو همکــارانو پــه مرســته وکــړاى
شــول ،پــه څــو کلونــو کــې تــورکي او افمــاني تــوکم ســره داســې وا ښــل
راوا ښل چې بيا چا د ((پان تورکيزم)) نوم هومره هم وانه يس  .له تازه
دمونــو مېشتوپښــت و ،هــزاره وو ،بلوڅــو ،پشــه ييــانو او د افمانســتان د
ج وب نورو ټبرونو سره د تورکستان جبې نورې پر شـول رو او غ م ـرو،
پاليزونو او پومبو بدلې شوې او له دې سره سـره زمـوږ پيـاوړى سـمونوال
(موم ــد بابــا) پــه هم ـو ســيمو کــې د افمــاني ورورولــۍ بلي ــده ول ولــه .د
ــوراې پوښــاې او اســتون ې ولونــه او بېالبېــل دودونــه جالونــه ســره
همرنــګ او هماه ــګ شــول ،چــې دا دى نــن ســبا پــه کــې څــوې د تــورې و
تاجيک ،ممول او پښتون توپير په اسانه کوالى نه شي ،مـړى ژونـدى يـې
سره نډ دى او يو د بل پر ژبه لکه د يوې کورنۍ غړي پوهېږي.
دا تاريخ بيـا و تـه زبـاا تـه رسـولې ده چـې د افمـاني ټـول ې پـه هويـ
ټاک ه کې د لوى موم د بابا ونډه څومره اغېزم ه وه.
دده په غوښت ه او نوښ پښـت ي اتـ ملـي اتـ  National Danceاو د
بيرغ غوندې درې رن ه پښت ي کالي افماني ملي کالي وم ل شول .د ژمي
چې به ن رهار تـه راغـى ،لـک بـه پـرې رامـاا شـول او ده بـه هـم ورتـه د
ـوراې ،پوښــاې ،مـړي ژونــدي او ښـو ښــو دودونـو او رواجونــو او بيــا د
نوي ژوند واې تبليغ او الرښوونې کولې ،ژبه به يـې تـرې زده کولـه او ژبـه
به يې ورزده کوله ،جوماا ته به چې لمانځـه تـه والړ ،ماليـانو تـه بـه يـې د
دي ــي الرښــوونو او ورمونــو ترڅ ــه د ل ـ اهلل د ــدم

ېــر ټي ــار هــم

کــاوه .د طالبــانو او چ ــانو اتڼونــه بــه يــې هــم ورســمول او د دې لپــاره چــې
تقليدي ات يـې ورتـه ملـي کـړى وي ،پـه پلـه بـه پاڅېـد ،لسـتوڼي بـه يـې
وايستل او پر ات به يې ورته پيل وکړ .ده به د يـوه پـالن لـه م ـې هـر ژمـى
پل استون ځى بدالوه ،کله به پل کلي ((ناليي)) ته والړ ،کله به کـونړ
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او کله کومې بلې تيزې سيمې ته ،اوړى به يې هم همداسې کلـه پـر کابـل
او کله پر سم انو يا کومې بلې سيمې تېـراوه .د ن رهـار او کـونړ لکـو
تر موم د بابا دم ه له سبو او ترکارۍ سره دومره مي ه نـه درلـوده او نـه لـه
ونې غ ې او مېوې دانې سره.
معياري (کره) او نږه پښتو:
موم د بابا لومړى روښاندې او بيا پښتو مين ليکـوال و چـې تـر هـر څـه
دم ه د (( يـوې يـوازي ۍ کـره او نـږه پښـتو)) ربـړې تـه پـوره ځيـر شـوى و.
زمــوږ لــه اوســ ي معيــاري غورځ ــګ ســره يــې تــوپير دا و چــې نړن ـۍ او
ليک ۍ پښتو يې همزمان سمول غوښتل او دغه کار يو نادوده او ناشـونى
دى .موږ د وزير احب همدغو هلو ځلو ته له نويو ژبپـوه يزو آرونـو سـره
ســم پايښـ ورکــړ او تــر هــر څــه دم ــه مــو د ((يــوې يــوازي ۍ بشــپړې کــره
ليک ې)) پښتو ربـړه رام ځتـه کـړه .د غـږ پـوه ې لـه پلـوه د ((م ځ ـۍ)) د
پښتو معياري نرځول بيا هم له همده څ ه راپاتې دي ،پـه تېـره د ( سـه )x
او ( ر  )gپه بر ه کې .سره له دې چې د ويي رغاونې له آرونو سره يې کومـه
سســـــتماتيکه پېژنـــــدنلو نـــــه درلـــــوده ،ـــــو ېـــــرې نـــــوې رغـــــاونې
(نيولوجيزمونه) يې له پښتو ويي رغاونې سره ناباندې وو ،لکه تکرسـ
(ورزه ،پـاس پــاس (هســک) ،تــوپن (نـرى) ،تپ ــى (ســياح) ...هڅـوب لــه
بېالبېلو ټکو (هـ ،ح،و ،ب) څ ه رغولى و ( همه څه چـې ولسـونه بېلـوي،
چې ان رېـزي ( هـوکې=  )O.K. = no killتـه ورتـه برېښـي .د ژبپـوه ې پـه
بر ــه کــې يــې ((پښــتو ليــار)) او ((پښــتو ســي د)) د نــوي علمــي ژونــد لــه
ن ورو پيالمو څ ه نڼل کېږي.
برى او برياوې:
د موم د بابا د ناپايه هلو ځلو -پېړۍ او برياوې پر  )٠٩١٣( ٠١٠٦کال د
يــوازي ۍ ملــي او رســمي ژبــې پــه تونــه د پښــتو رســمي کېــدلو ســره پيــل
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کېږي ،همدارن ه د شلمو کلونو په سر کې پـه ټـول هېـواد کـې د يـوازي ۍ
تعليمي ژبې په تونه او په پښتو ژبـو سـيمو کـې د دفتـري ژبـې پـه تونـه د
پښتو دودېدنـه د همـدغو هلـو ځلـو لـه پـايلو څ ـه نڼـل کېـږي .پـه را يـو،
ورځپــاڼو او نــورو ټــول يزو رس ـ يو او علمــي پرونــو (لکــه اريانــا ،دايــر
المعار او جمرافيايي لاموس) کـې د پښـتو ورنډېـدل د موم ـد بابـا لـه
نامه سره ټي ګ تړون لري .پر پښتو ټول ې سربېره په تـاريخ ټول ـه او نـورو
علمي او پرنيو څان و کې د پښتو ونډه هم همداسې دروا له.
د موم د بابا اند و ژوند د وروستيو شېبو وروست ۍ پېره همدا وه چـې
بر شو ،د  ٠١٤١په نوي اساسي لانون کې پښتو او دري يـو شـان رسـمي
ژبې کښل شوې وې ،له ايبکو څ ـه يـې اعليحضـرا محمـد ظاهرشـاه تـه
تلي ون وکړ چې(( :ا ر مو پښتو له پاړسو سره څلېښ کړه!)) پاچـا ورتـه
وويل:
_ په کميسيون کې پښتانه نماي ـده نـان لکـه موـروح ،شـ ي  ،حامـد...
هم وو. ...
همه ورغبرنه کړې وه ،زه دا يو هم نه پېژنم...
همــه و چــې محمــد يوســف ــدراعظم د لــانون د توضــي پــه وي ــا کــې
((ملـــي)) ټکـــى لـــه پښـــتو ســـره ونښـــالوه او مياشــ دوه وروســـته دغـــه
ج يالي او فره يالي پښتون د تل لپاره له نړۍ سترنې پ ې کـړې .يـاد
دې تلپاتې وي)٢٥( )).
×××
((د محمد نل ان وروستۍ ليدنه))
((کله چې محمد نل ان بابا ،جرم يانو په سروبي کې له روغتون څ ه
ر ص کړ ،نو دى ن رهار تـه راغـى او پـه ن رهـار کـې د حبيـب ـان پـر
ځاى دېره شو .زه د ده په پښتونولۍ ېر مين وم ځکه چې لومړى ځل ما پـه
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ک دهار کې عريضه نوشته کولـه ،نـو عريضـه ليکـونکي پـه پښـتو نوشـته
کړه ،زما پښتو نه وه زده ،ورته مې وويل چې عريضـه رانوشـته کـړه ،دغـه
عريضه ده ،په پښتو ده ،وزير بابا امر کړى دى هېڅ شى بې له پښتو په بله
ژبه نه شي ليکل کېدى .له پښتونوالې سره دغې مي ې زه دېته موبور کـړم
چې له کابل څ ه د (لته ب د) پر الره باندې نرنګ تـه راشـم ،د بېسـودو پُـل
نه و ،په جاله کې راغلم .وزير بابا چې زه وليـدلم وې ويـل (( :زه د دې سـړي
په ت دي کې دا ليکه وي م چې دى به د پښتو ېر دم وکړي )).نو زه يې
په غېږ کې ونيولم نو وې ويل(( :سردار کېـږه مـه د پښـتو ـدمت ار شـه او
دا بره مې هېره نه کـړې فولکـور را ا لـه ،ټـول کارونـه بـه دې پـه فولکـور
وي)) ما ورته وويل چې بابا زه ستا دا لول او وعده سرته رسوم .ده وويـل:
(( حبيبي ،ادم ،جرار دا مـې پښـتانه کـړل او د پښـتو د ـدم لپـاره مـې
ونومارل ،ته يې هم مل رى شه چې پرې يې نه ږدې )).مـا د ده السـونه مـچ
کړل او ده په سر مـچ کـړم او لـه همـې وعـدې وروسـته دا دى پ ځـوس کالـه
کېږي پل دم ته دوام ورکوم.
کله چـې وزيـر بابـا د لـويې جرنـې مشـر و ،نـو ده افمانسـتان د غـرب لـه
غالمۍ نه الص کړ ځکه چې تـر دغـه و تـه پـورې د نـادر ـان کـورنۍ د
غربيانو له اشارې پرته هېڅ نه شول کوالى ،و موم د بابـا د لـويې جرنـې
طرحــه داســې پــيش کــړه چــې افمانســتان کــوالى شــي لــه هــر مملک ـ ســره
رواب وساتي او کومـه ن ـه چـې د افمانسـتان لپـاره تـرې حا ـلېږي همـه
حا له کړي .دغه نظر و چې افمانستان د غير م سلکو ملکونو په له کـې
وشمېرل شو او تر همه و ته پـورې دې حالـ ادامـه درلـوده چـې د ( لکـو
يموکراتيک نوند) لدرا السته راوړ ،تر دې دم ه افمانسـتان د وزيـر
بابا توسعه عملي کړۍ وه)٢٦( )).
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ا ځونه

 -٠ا الح ورځپاڼه ،د ٠١٤١ل کال د ٥مياشتې  ٢٣مې نې ې نڼه.
 -٢محمد ولي ځلمى ،زموږ غازيـان ،د علومـو اکـا مۍ٠١٦٣ ،ل کـال،
 ٠٩٢مخ.
 -١عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې٠١٤٦ ،ل کال ٠٢٥٣ ،مخ.
 -٤عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې٠١٤٦ ،ل کال ٠٢٥٦ ،مخ.
 -٥عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې٠١٤٦ ،ل کال ٠٢٥٦ ،مخ.
 -٦عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ٠ ،ټوې ٢٩٩ ،مخ.
 -٣د بابا مشالونه ،د سرمحق عبـداهلل ب تيـاني ـدمت ار راټولونـه،
کابل چاپ.
 -٣اردو موله٠١٦٩ ،ل کال ٥ ،نڼه ٣ ،مخ.
 -٩د ان شهيد عبدالصمد ان اڅکزي يادښتونه.
 -٠١محمد نل ان موم د ،د پښتو ژبې لياره٠١٠٣ ،ل کال ٢ ،مخ.
 -٠٠د نازو انا ياد٠١٣١ ،ل کال ٢ ،مخ.
 -٠٢محمد ولي ځلمى ،زموږ غازيان٠١٦٣ ،ل کال ٠٩١ ،مخ.
 -٠١عبدال ال ا الص ،د پلواکۍ څلورمه جبهه ،مرتب ،حبيب اهلل
رفي ٠١٦٥ ،ل کال ،پېښور ٠١٦ ،مخ.
 -٠٤عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې٠١١٣ ،مخ.
 -٠٥عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې ٠٢٦٣-٠٢٦٠ ،مخ.
 -٠٦محمد نل ان موم د ،پښتو سي د٠١٠٦ ،ل کال ،تمهيد.
 -٠٣محمد نل ان موم د ،د پښتو ژبې لياره٠١٠٣ ،ل کال ،ب مخ.
 -٠٣پوهاند مواوراحمد زيار ،ويي پوه ه٠١٦١ ،ل کال ٢-٠ ،م ونه.
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 -٠٩محمـــد نـــل ـــان موم ـــد ،د پښـــتو ژبـــې ليـــاره٠١٠٣،ل کـــال ،ر-ز
م ونه.
 -٢١عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې ٠٢٦٩-٠٢٥٩ ،م ونه.
 -٢٠محمد ولي ځلمى ،زموږ غازيان٠١٦٣،ل کال ٠٩٢ ،مخ.
 -٢٢عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې ٠٢٥٣-٠٢٥٣ ،م ونه.
 -٢١عبدالرو بې وا ،اوس ى ليکوال ١ ،ټوې ٠٢٥٦ ،مخ.
 -٢٤د اکا ميسين پوهاند عبدالشکور رشاد يادښ ٠١٣١ ،ل کال.
 -٢٥د پوهاند دوکتور مواوراحمد زيار يادښ ٠١٣١ ،ل کال.
 -٢٦د محمددين ژواې يادښ ٠١٣١ ،ل کال.
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د محمد اسمعيل يون ل ډه پېژندنه
محمــد اســمعيل يــون
د حـــاجي محمـــد ان
زوى پــر ٠١٤٦ل کــال،
د لممــــــان واليــــ ـ د
الي ــــار ولســــوالۍ
دنيـــــازيو پـــــه يـــــوې
روښـ ـ کرې کـــورنۍ
کې زېږېدلى دى.
لــومړنۍ زده کــړې يــې
د الي ــار ولســـوالۍ
د سلي ار په لـومړني
ښوونځي کې سرته رسولي دي ،تر همه وروسته کابل تـه راغـى او پـه وشـال
ان لېسه کې شامل شو .پر ٠١٦٦ل کال له نوموړې لېسې څ ـه پـه دويـم نـومره
بريالى او پر ٠١٦٣ل کـال د کابـل پوه تـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوه ځي د پښـتو
څان ې محصل شو .پر ٠١٣١ل کال له نوموړې څـان ې څ ـه اول نـومره بريـالى
او پــر همــدې کــال بېرتــه دپښــتو څــان ې د کــدر غــړى شــو .پــر ٠١٣٥ل کــال پــه
نوموړې څان ه کې د ماس رۍ دوره پيل شـوه ،يـون پـه ېـر ښـه او بريـالي ول
دا دوره پايته ورسوله.
محمد اسمعيل يون لـه  ٠١٣١ل کـال څ ـه بيـا تـر ن ـه پـورې د کابـل پوه تـون د
ژبــو او ادبيــاتو پــوه ځي تدريســي غــړى او د(پوه ــدوى) علمــي پــوړۍ تــه
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رســـېدلى دى ،پــــر اســـتادۍ سربېره،اســــتاد يـــون د ((کابــــل پوه تــــون))،
((هيلې)) او((شمشاد))مولو د چلوونکي دنده هم په ښه ول ترسـره کـړې ده.
پـــه پېښـــور کـــې د چاپېـــدونکې ((معـــار )) مولـــې کتـــونکى غـــړى هـــم و.
همدارنگه ديو شمېر نورو چاپي پرونو همکار هم پاتې شوى دى.
استاديون پر ٠١٣٠ل کال ،په جـالل ابـادکې بېړنـۍ لـويې جرنـې تـه د تيـزو
واليتونو د انت اباتو د دفتر مشر شو ،ددې جرنـې لپـاره تـر ټـاک و وروسـته د
جرنې غړى ،بياد جرنې د غړو لـه ـوا د بېړنـۍ لـويې جرنـې دلـومړي م شـي
په تونه انت اب شو.استاد يون په دې جرنه کې تر پـل وروسـتي وسـه پـل
ملي او تـاري ي مسـولي

ادا کـړ او د هېـواد دښـم ه ع ا ـرو د توطيـو م ـه

يې ونيوله.
تر دې جرنې وروسته ،کله چـې د افمانسـتان د اساسـي لـانون د تـدوين بهيـر
پيل شو ،نو استاد يـون بيـا ددې بهيـر لپـاره د تيـزو واليتونـو د داراالنشـاد
دفتر مشر وټاکل شو .په تيزو واليتونو کـې د اساسـي لـانون د لـويې جرنـې
لپاره انت ابـاا هـم د همـدې دفتـر لـه ـوا ترسـره شـول.اسـتاد يـون د اساسـي
لانون د تصويب پـه لويـه جرنـه کـې د نومـوړې جرنـې د داراالنشـا د غـړي پـه
تونه پل فعال رول ادا کـړ .ټاکـل شـوې وه ،اسـتاد يـون پـه تيـزو واليتونـو
کــې د افمانســتان د جمهــوري رياس ـ لپــاره د عمــومي ټــاک و د دفتــر مســول
شي ،و په کابل کـې د لويـو ج سـاالرانو او ځي ـو ت ظيمـي مشـرانو لـه ـوا
پر حکوم او مل رو ملتونو د زياا فشار له املـه لـه کـاره نوښـه شـو.مل ـرو
ملتونو( )UNAMAاستاد يون ته وړانـديز وکـړ ،چـې پـه کابـل کـې بـه تـر دې
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ل وړه دنده دروسپارو ،و استاد يـون ونـه م لـه او پلـې اسـتادۍ تـه يـې دوام
ورکړ.
درې کالـــه وروســـته يـــې د ځي ـــو مل ـــرو پـــه زيـــاا ټي ـــار او غوښـــت ه ،د
جمهوري رياس د ملي ام ي شورا په دفتـر کـې د فره ـي چـارو د رياسـ
دنده وم له او په کابل پوه تون کې پر استادۍ سـربېره ال تـر اوسـه دا دنـده پـر
مــخ وړي.اســتاد يــون پــر ٠١٣٥ل کــال د افمانســتان او پاکســتان د امــن نــډې
جرنې لپاره د افمانستان له وا د م شي په تونـه غـوره شـو او دا دنـده يـې هـم
په ښه ول ترسره کړه.
اســـتاد يـــون د پلـــواې ليکـــوال پـــه تونـــه پـــه تېـــرو شـــلو کلونـــو کـــې نـ ـ
شــمېرفره ي او ټــول يز دمتونــه ترســره کړي،پــه نڼــو چــاپي ،راديــويي او
ټلويزيــوني مرکــو کــې يــې د و العيتونــو او حقــايقو د څرن ــدبيان لــه املــه د
لکو په زړونوکې ځاى نيولى دى .که څه هم ېـر لـک د يـون ليک ـې ،مرکـې
او نظريـــاا وښـــوي ،ـــو يـــو شـــمېر داســـې لـــک هـــم شـــته ،چـــې د يـــون
سرس تي م ال ين دي .د همـه ملـي او ن ـورو نظريـاتو تـه هـم غلـ رنـګ او
تعبير ورکـوي ،دا ول اشـ اص ،چـې اکثـره يـې زورواکـي او د سياسـي لـو
ټپلــو غــړي او مشــران دي ،د اســتاد يــون نظريــاا پلــو ش صــي او ت ظيمــي
ن و ته طر بولي ،نو ځکه يې په ټي ه م ال ـ کـوي .زه ددې شـاهد يـم ،هـر
کله چې يون کومه ليک ه او مرکه کړې ،نـو دده پـر وړانـدې يـې مثبـ او م ـي
غبرنونونـــه دواړه راپـــارولي دي ،م ـــي غبرنونونـــه اکثـــره و ـــ د همـــو
اش ا و او لو له وا وي ،چې په تېر کړکېان سياسـي بهيـر کـې يـې ېـرې
نامشروع ن ې ترالسه کړي او ځانونه يې مطرح کړي دي.
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مثبـ غبرنونونــه اکثــره د ولـ

دمشــرانو ،روښـ کرانو او نـورو م ــورو لــه

وا وي ،و استاد يون په دغسې س تو اغزنو او ت ـو شـرايطو کـې بيـا هـم
پل فره ي ،سياسي او ټول يز کار ته دوام ورکوي.
دا اوس ى فره ي کار ،چې تاسو يې اوس په مسلسل ول نور ،،دا د تېـرو
شلو کلونو کارونه دي ،چې له تېر يو نيم کال راهيسې پـرې پـه مـ ظم ول کـار
شــوى ،او ل شــوي او دادى ستاســو م ــې تــه ايښــودل کېــږي ،پــه داســې يــو
دولتي دفتر کې چې بو تياوې په کې ېرې وي ،د م ظم او ستر فره ي کـار
سرته رسول اسانه کار نـه دى.اسـتاد يـون پـر پلـو فره ـي کـارونو سـربېره د
نڼو فره ي ټول و د غړي ،همکار او موس

غړي په تونه هـم پـل فره ـي

رول ادا کړى،پـــه پېښـــور کــــې يـــې د دوو المـــان مېشــــتو فره ـــي ټول ــــو
(دافمانســتان دکلتــوري ودې ټــول ې) او(د پښــت ي فره ــګ د ودې پرا تيــا
ټول ې) د همکار په تونه د بېالبېلو ليکوالو په لس ونو اثار ،ايډي او چـاپ
کـــړي دي .دغـــه راز يـــې پـــه ســـل ونو کورنيـــو مشـــاعرو ،ادبـــي غونـــډو او
ســـــيمي ارونو کـــــې ونـــــډه ا يســـــتې ده ،پلـــــه يـــــې هـــــم پـــــه لســـ ـ ونو
مشاعرې،سيمي ارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي.
سربېره پر دې ،په يو زياا شمېر ،ملي او نړيوالو ک رانسونو کـې يـې پـه ښـه
ول د پل هېواد استازي کړې ده .دلته به يې د اثارو يادونه وکړو:
اثار
الف -پ ځونې:
کتاب نوم

څرن والى



م کور



په اورونو کې س درې دويمه شعري ټول ه

چاپکال
دويم ٠١٣٣

لومړۍ شعري ټول ه

دويم ٠١٣٣
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ب -راټولونې:


هيلې



نيم ړي ارمانونه



د لوونو فصلنډه شعري ټول ه

نډه شعري ټول ه

دويم ٠١٣٣

د حيران شعري ټول ه

دويم ٠١٣٣
دويم ٠١٣٣



د نازو انا ياد



د استاد ال



سي دونه هم مري د اسح ن يال شعري م ت باا

د سيمي ار د ليک و ټول ه
نثري کلياا داستاد ال

دويم ٠١٣٣
درېيم ٠١٣٣

نثرونه

دويم ٠١٣٣

ج -ژباړنې:


د ټول پوه ې له نظره :په افمانستان کې د واې جوړښتونه
دپوه وال روستارتره کي اثر



دويم ٠١٣٣

.د افمانستان فره ي ميراثونو ته يوه کت ه
د ني سي دوپرې اثر



دويم ٠١٣٣

په افمانستان کې د ج ړې ج ايتکارانو محاکمه
د پوه وال روستار تره کى اثر

دويم ٠١٣٣

د -يونليک ې:


د اماراتو س ر



که يون دى يون دى د اروپا يونليک



دپ انون ترڅ ډو د امريکا يونليک

د اماراتو يونليک

دويم ٠١٣٣
لومړى ٠١٣٣
لومړى ٠١٣٣

هـ -څېړنې او ش ې:


د محمدنل ان موم د اند و ژوند ته يوه ل ډه کت ه دويم ٠١٣٣



استاد زيار د پښت ي فره ګ يو ځالند ستورى



دکابل پوه تون د ادبياتو پوه ځي پښتو کتابښود



د افمانستان فره ګ ته اوښتي زيانونه

دويم ٠١٣٣



د پښتو شعر ه دسي جوړښ

شپږم ٠١٣٣
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دويم ٠١٣٣
دويم ٠١٣٣



له افمانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل دويم ٠١٣٣



ساي سي پرم تياوې



بېړنۍ لويه جرنه ولسواکي او زورواکي

دويم ٠١٣٣



انديال وشال

لومړى ٠١٣٣



هيله د پلو سريزو په لمن کې

لومړى ٠١٣٣



کلتوري يون

لومړى ٠١٣٣



فره ي فقر

لومړى ٠١٣٣



مرکه او مرکې

لومړى ٠١٣٣

دويم ٠١٣٣



وشال په پل ايډيال

لومړى ٠١٣٣



دکتابونو په وږمو کې

لومړى ٠١٣٣



افمانستان په سياسي کږلېچ کې



پښتو ليک ى سمون

لومړى ٠١٣٣



اوس ۍ رس ۍ

لومړى ٠١٣٣



که نړيوال ماته و وري؟

لومړى ٠١٣٣

لومړى ٠١٣٣

ــداى (ج) دې اســتاد يــون تــه ېــر عمــر ورکــړي او جرئ ـ دې ورتــه هــم تانــد
لري،اهلل(ج) دې دى له هـر ول بـدو بـالوو وژغـوري ،پـه فره ـي کـارو زيـار
کې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم.
په درناوي
وفاالرحمن وفا
کابل -افمانستان
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